Заявку на участь і матеріали для їх публікації
надсилайте за адресою:
Кафедра „Методи та прилади контролю якості і
сертифікації продукції” (каф. МПКЯ і СП), ІваноФранківський національний технічний університет нафти
і газу, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019.
Тел. (0342) 72-71-68, факс (03422) 4-00-89, 4-21-39.
Е-mail: zarichna@nung.edu.ua, mpkyakaf@gmail.com
Відповідальний секретар конференції Лютак Зіновій
Петрович (проф. каф. МПКЯ і СП ІФНТУНГ).
ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ І ВИСТАВКИ:
25 листопада, вівторок:
9...19 год. – заїзд і реєстрація учасників конференції,
робота виставки технічних засобів НК і ТД.
26 листопада, середа:
9...10 год. – робота виставки технічних засобів НК і ТД;
10...13 год. – відкриття конференції, пленарне засідання;
1430...17 год. – секційні засідання;
17...18 год. – робота виставки технічних засобів НК і ТД.
27 листопада, четвер:
9...13 год. – секційні засідання;
9...13 год. – робота виставки технічних засобів НК і ТД;
1430...17 год. – виїзні семінари на підприємствах
м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області.
28 листопада, п'ятниця:
9...13 год. – виїзні семінари на підприємствах м. ІваноФранківська, проведення переговорів, укладання угод;
14 ...17 год. – секційні засідання, закриття конференції,
від’їзд учасників конференції.
Для юридичних і фізичних осіб, які не зможуть
безпосередньо бути присутніми на конференції, за
попереднім погодженням
буде проведено відео
конференцію в режимі Webinar.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ДОПОВІДЕЙ
Матеріали доповідей разом із супровідним листом
необхідно надіслати у двох примірниках разом із
електронним варіантом доповіді. Обсяг тексту однієї
доповіді – не більше чотирьох повністю заповнених

друкованих сторінок формату А4.
Поля: зліва 25 мм, справа 10 мм, зверху і знизу 20 мм.
Відступивши 2 рядки від верхнього поля, великими
буквами необхідно друкувати назву доповіді (Times New
Roman, 16 пт.). Нижче на 2 рядки ініціали і прізвище
авторів (ініціали перед прізвищем) і назву організації в
наступному рядку (Times New Roman, 14 пт.). Ще нижче
на 2 рядки друкувати основний текст (Times New Roman,
12 пт.). Міжрядковий інтервал тексту доповіді - 1,0.
Формули і малюнки повинні розташовуватися по тексту.
Формули повинні бути набраними у редакторі Microsoft
Equation 3.0. Посилання на літературу необхідно
вказувати в квадратних дужках, список посилань
подається після тексту доповіді і входить в обсяг
матеріалів доповіді. Другий примірник матеріалів доповіді
повинен бути підписаний всіма авторами доповіді. Термін
подання тез доповідей і електронного варіанту тез – 08
листопада 2014 р.
Матеріали доповідей (2 прим.) обов'язково разом із
електронним варіантом тез (дискета 3,5" або CD, редактор
Microsoft Word) просимо надсилати в конвертах із
жорсткими вкладками.
Матеріали доповідей можна також надсилати
електронною поштою на вказані вище адреси електронної
пошти конференції.

7-ма Міжнародна науково-технічна
конференція і виставка

„СУЧАСНІ ПРИЛАДИ, МАТЕРІАЛИ
І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ
НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ І
ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
МАШИНОБУДІВНОГО І
НАФТОГАЗОПРОМИСЛОВОГО
ОБЛАДНАННЯ”
25 - 28 листопада 2014 р.,
м. Івано-Франківськ

НАШІ РЕКВІЗИТИ:
Одержувач: Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу.
Код ЄДРПОУ 02070855.
Банк одержувача: ГУДКСУ в Івано-Франківській
обл., МФО 836014,
Р/р №3125920304276.
Свід. платника податку 12872203, інд. податковий
номер 020708509155.
Увага! В платіжному дорученні просимо вказати:
„7-ма Конференція НК і ТД”.
Реєстраційний внесок за участь в роботі н/т
конференції можна здійснити у процесі реєстрації.

ЗАПРОШЕННЯ

Інформаційна підтримка:
http://www.nung.edu.ua
Науково-технічні журнали
„Методи та прилади контролю якості”
„Нафтова і газова промисловість”
„Розробка нафтових і газових родовищ”

Організатори конференції:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ
(ІФНТУНГ)
НАК „НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”
ПАТ „УКРНАФТА”
ПАТ „УКРТРАНСНАФТА”
ПАТ „УКРГАЗВИДОБУВАННЯ”
ПАТ „УКРТРАНСГАЗ”
УКРАЇНСЬКА НАФТОГАЗОВА АКАДЕМІЯ
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО НК і ТД
НВФ „УЛЬТРАКОН” (УКРАЇНА)
НВФ „ДІАГНОСТИЧНІ ПРИЛАДИ” (УКРАЇНА)
АСОЦІАЦІЯ „ОКО” (УКРАЇНА)
НВФ „ЗОНД” (УКРАЇНА)
Мета проведення конференції – вирішення
актуальних проблем підвищення надійності неруйнівного
контролю (НК)
і технічної діагностики (ТД)
машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання.
Місце проведення конференції і виставки:
Івано-Франківський національний технічний
університет нафти і газу
Контрольні дати:
Подання заявки на участь – до 04.11.2014 р.
Представлення тез доповідей – до 08.11.2014 р.
Оплата за участь в конференції і виставці – до 20.11.2014 р.
Адреса і телефони Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу,
оргкомітету
вул. Карпатська, 15, 76019.
конференції:
Тел.: (0342) 72-71-68, 72-71-52
Факс: (03422) 400-89, 421-39
E-mail: zarichna@nung edu.ua,
mpkyakaf@gmail.com

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Н/Т КОНФЕРЕНЦІЇ І
ВИСТАВКИ:
Є. І. Крижанівський (ректор ІФНТУНГ) – голова
оргкомітету;
В. О. Троїцький (ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України,
президент УТ НК і ТД, м. Київ) – заступник голови;
О. М. Карпаш (проректор з наукової роботи
ІФНТУНГ, зав. каф. „Технічна діагностика і
моніторинг”) – заступник голови;
І. С. Кісіль (зав. каф. МПКЯ і СП, ІФНТУНГ) –
заступник голови;
М. Міховські (Інститут механіки, Болгарія);
Б. Августиняк (Гданська політехніка, Польща)
С. А. Попоудіна (Асоціація НК І ТД, Білорусь);
О. В. Павлій (НВФ „Діагностичні прилади”, м. Київ);
І. В. Павлій (НВФ „Ультракон”, м. Київ);
Г. Г. Луценко (Асоціація „ОКО”, м. Київ);
І. В. Рибіцький (НВФ „Зонд”, м. Івано-Франківськ).
До участі в н/т конференції запрошуються вчені та
спеціалісти академічних, науково-дослідних і проектних
інститутів, вищих навчальних закладів, машинобудівних
підприємств,
підприємств
паливно-енергетичного
комплексу,
зокрема
нафтогазовидобувної,
нафтопереробної галузей, підприємств трубопровідного
транспорту, зберігання нафти, газу і нафтопродуктів.
Основні теми конференції:








Фізичні основи НК і ТД
Сучасна апаратура для проведення НК і ТД
Технологія
проведення
НК
і
ТД
машинобудівного і нафтогазопромислового
обладнання
Підготовка спеціалістів спец. „Прилади і
системи неруйнівного контролю”, „Технічна
діагностика і моніторинг”
Стандартизація, сертифікація і метрологічне
забезпечення НК і ТД
Друковані матеріали

На основі поданих матеріалів доповідей конференції

буде виданий збірник матеріалів конференції, в який
передбачається включити доповіді обсягом до 4-х др.
стор. (А4) укр., рос. або англ. мовами.
Кращі проблемні доповіді, відібрані оргкомітетом,
будуть рекомендовані до друку у науково-технічному
журналі „Методи та прилади контролю якості” (фаховий
згідно вимог ВАК України). При цьому обсяг таких
доповідей-статей повинен становити 10 - 12 стор. і вони
повинні бути оформлені у відповідності до вимог
вказаного журналу.
Про участь у виставці необхідно додатково
повідомити оргкомітет конференції безпосередньо у
заявці до 10.11.2014 р.
За погодженням із оргкомітетом у збірнику матеріалів
конференції можуть бути опубліковані доповіді бажаючих
без їх безпосередньої участі у роботі конференції.
Вартість публікації об’ємом до 4 стор. і одного збірника
матеріалів конференції в цьому випадку становить 150грн.
До уваги учасників н/т конференції:
- пропонуються дві форми доповідей: секційна (до
15 хв.) і стендова (до 5 хв.);
- робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.
Участь у конференції платна. Реєстраційний внесок
за одного учасника конференції: для громадян України 300 грн., для громадян інших країн - 50 у.о., для
аспірантів – 100 грн. (в т.ч. ПДВ).
У вартість реєстраційного внеску входять: 1 компл.
матеріалів конференції, затрати на організацію виставки
засобів НК і ТД, організацію і проведення виїзних
семінарів, організацію і проведення круглого столу.
Матеріали конференції і програма її проведення
будуть видані учасникам конференції при реєстрації.
Кожному учаснику виставки буде надано експо-місце
(стіл 12 м, 2 стільці) для реклами продукції. За участь у
виставці необхідно оплатити 200 грн. за одне експо-місце
(крім вартості оргвнеску).
Проживання в готелі і харчування учасниками
конференції оплачується окремо.
Квитки на зворотній проїзд просимо придбати
завчасно.

