За тематикою конференції планується видання та
публікація повних текстів доповідей (статей) у науковому
збірнику «Перспективні технології та прилади».
Вимоги до оформлення статей
1. Параметри сторінки А4: ліве – 3 см, верхнє, нижнє,
праве поле – 2 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25
см, нижнього – 1,25 см.
2. Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали
авторів, назва організації – набираються з нового рядка
шрифтом Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним
міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.
Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації,
набирається прописними літерами шрифтом Times New
Roman Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і
вирівнюється по центру. Анотація має бути розширеною
(об’ємом 1000-1200 знаків), і розміщується на 1 см нижче
назви статті, набирається з абзацного відступу 1 см
шрифтом Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним
міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині. Нижче
анотацій вказуються ключові слова. Прізвища та ініціали
авторів, назва організації, назва статті, анотація, ключові
слова подаються українською, російською та англійською
мовами, причому, анотація мовою статті подається на
початку, а прізвища та ініціали авторів, назва організації,
назва статті, анотація, ключові слова іншими двома мовами
після інформаційних джерел.
3. Основний текст розміщується на 1 см нижче
анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом
Times New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним
міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
4. Для набирання формул застосовувати редактор
формул MS WORD (використовувати шрифт для формул
Symbol; для тексту – Times New Roman Cyr; розмірами:
звичайний 12 пт., крупний індекс 7 пт., дрібний індекс 5 пт.,
крупний символ 18 пт., дрібний символ 12 пт.). Формула
вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6
ширини рядка.
5. Наявні ілюстрації розташовувати по тексту,
вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру. Ілюстрації
повинні бути чіткими та контрастними.
6. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх
ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над
таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) –
вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву
таблиці, вирівнюючи по центру.
9. Інформаційні джерела подаються загальним
списком в кінці рукопису через 1 см від останнього рядка.
Статті приймаються в електронному вигляді – за
електронною адресою: confkptm@gmail.com, в письмовому

вигляді − за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул.
Потебні,
56,
каф.
Приладобудування
(каб.
40),
відповідальному редактору В.І. Марчуку постійно протягом
року.
Статті приймаються українською, російською або
англійською мовами. Вартість публікації становить 35 грн.
за 1 стор.
Рахунок на оплату виставляється після підтвердження
Редколегією про прийняття статі до друку.
Статті
надсилати
на
електронну
адресу
confkptm@gmail.com, відповідальний секретар збірника
Марчук Ірина Вікторівна, телефон 095 862-18-12.

Важливі дати
Подача заявки та тез доповідей – до 22 вересня 2018 р.
Отримання запрошення – не пізніше 1 жовтня 2018 р.
Робота конференції – 11 жовтня – 12 жовтня 2018 р.
Прізвище
Ім’я
По-батькові

Заявка

Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Одеський національний політехнічний університет
Одеська державна академія технічного регулювання та якості
Національний університет України
«Львівська політехніка»
Тернопільський національний технічний
університет ім. Івана Пулюя
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
Сумський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Харківський національний університет радіоелектроніки
Київський національний університет технологій та дизайну
ДП Луцький ремонтний завод «Мотор»
ДП «Волиньстандартметрологія»

ІIІ-тя Всеукраїнська
науково-практична конференція

Місце
роботи
Посада
Адреса для листування,
індекс
Номер телефону
Електронна пошта (email)
Потреба у бронюванні
готелю (так або ні)
Співавтори (не більше п’яти):
1.
2.
3.
Назва
доповіді
Форма участі в роботі
конференції
Дата приїзду:

“Приладобудування та метрологія:
сучасні проблеми, тенденції розвитку”
11–12 жовтня 2018 року
Друге інформаційне повідомлення
Луцьк – 2018

Луцький національний технічний університет
11–12 жовтня 2018 року
проводить у місті Луцьк
ІІI-тю Всеукраїнську науково-практичну
конференцію: “Приладобудування та метрологія:
сучасні проблеми, тенденції розвитку”.
Метою конференції є обмін науково-технічною
інформацією, встановлення ділових та партнерських
стосунків між вченими України та зарубіжжя в галузях
технології машино- та приладобудування, метрологічного
забезпечення
виробничих
процесів
та
новітніх
інформаційно-вимірювальних технологій, виявлення нових
можливостей, кооперації та об’єднання зусиль у реалізації
спільних проектів.
При цьому конференція має за мету обмін досвідом
провідних і досвідчених фахівців, а також згуртування та
творче піднесення молодої прогресивної генерації вчених
України.
Оргкомітет сподівається, що конференція надасть
розвитку співпраці провідних та молодих вчених, буде
сприяти досягненню поставленої мети та розвитку
перспективних зв’язків.
Запрошуємо взяти участь у роботі конференції,
виступити з доповідями та повідомленнями науковців,
магістрів та аспірантів Вашого навчального закладу.
Наукові напрями конференції:
1. Прилади та системи біомедичних технологій.
2.
Прогресивні технологічні процеси в машино- та
приладобудуванні.
3.
Проблеми
технологічного
менеджменту
та
сервісного обслуговування медичної техніки.
4.
Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології,
стандартизація та сертифікація.
5.
Мікро- та наносистемна техніка.
6.
Обладнання
та
інструмент
інтегрованого
автоматизованого виробництва.
7.
Комп’ютерно-інтегровані технології.
Робочі мови конференції – українська, російська та
англійська
Розміщення учасників: заплановано у готелі «Світязь»
міста Луцьк. Ознайомитись з цінами на проживання
можливо на офіційному сайті готелю.
В рамках проведення конференції заплановані екскурсії,
по провідних промислових підприємствах міста Луцьк.

Матеріали конференції

Організаційний комітет
Голова –
Заступники
голови –

Савчук П.П., д.т.н., професор, ректор
національного технічного університету

Луцького

Марчук В.І., д.т.н., професор, Луцький національний
технічний університет
Шимчук С.П., к.т.н., доцент, проректор з науковопедагогічної роботи Луцького національного технічного
університету
Члени
Заболотний О.В., к.т.н., доцент, декан технологічного
оргкомітету – факультету Луцького національного технічного університету
Коломієць Л.В., д.т.н., професор, Одеська державна
академія технічного регулювання та якості
Захаров І.П., д.т.н., професор, Харківський національний
університет радіоелектроніки
Зенкін М.А., д.т.н., професор, Київський національний
університет технологій та дизайну
Скоропад П.І., д.т.н., професор, Національний університет
«Львівська політехніка»
Тимчик Г.С., д.т.н., професор, Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"
Гераїмчук М.Д., д.т.н., професор, Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"
Богомолов М.Ф., к.т.н., доцент, Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"
Ларшин В.П., д.т.н., професор, Одеський національний
політехнічний університет
Лебедєв В.Г., д.т.н. професор, Одеський національний
політехнічний університет
Ляшук О.Л., д.т.н., професор, Тернопільський національний
технічний університет ім. І. Пулюя
Чеховський С.А., к.т.н., професор, Івано-Франківський
національний технічний університет нафти і газу
Дмитрієв Д.О., д.т.н., професор, Херсонський національний
технічний університет
Івченко О.В. к.т.н., доцент, Сумський державний
університет
Єрко
Т.А.,
заступник
генерального
директора
ДП Волиньстандартметрологія
Дахнюк О.П., к.т.н., начальник відділу матеріальнотехнічного постачання ДП Луцький ремонтний завод
«Мотор»
Лапченко Ю.С., к.т.н., доцент, Луцький національний
Секретарі
оргкомітету – технічний університет. Тел. 0506657401
Ткачук А.А., к.т.н., ст. викладач, Луцький національний
технічний університет. Тел. 0967358572

Адреса оргкомітету

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, Луцький
національний
технічний
університет,
кафедра
приладобудування.
Тел.: (0332) – 26-49-43.
E–mail: сonfkptm@gmail.com
Електронна адреса: www.lutsk-ntu.com.ua

Тези конференції будуть оформлені у вигляді окремого
збірника (паперового та електронного).
Для ухвалення рішення про включення представників
Вашого навчального закладу до складу учасників
конференції просимо до 22 вересня 2018 р. надіслати на
електронну адресу оргкомітету тези доповідей та заявку на
участь.
Для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією
проведення конференції, виданням збірника матеріалів
конференції, забезпеченням матеріалами конференції її
учасників та витрат на пересилання друкованого комплекту
матеріалів конференції передбачено організаційний внесок
залежно від форми участі в роботі конференції:
очна участь + друкований комплект матеріалів
конференції – 300 грн. 00 коп.
очна участь + електронний комплект матеріалів
конференції – 170 грн. 00 коп.
дистанційна участь + друкований комплект
матеріалів конференції – 170 грн. 00 коп.
дистанційна участь + електронний комплект
матеріалів конференції – 110 грн. 00 коп.
Оплату за участь у конференції та комплект матеріалів
конференції здійснювати на карту Приватбанку 5168 7573
2380 2779 отримувач Пташенчук Вікторія Сергіївна.
Проживання,
харчування
та
проїзд
учасників
здійснюється за власний кошт.

Вимоги до оформлення тез доповідей
Обсяг: 1-2 повні сторінки.
Параметри сторінки: формат аркушу – А4;
орієнтація – книжкова; поля: ліве, праве, верхнє, нижнє –
2 см; шрифт тексту – Times New Roman Cyr, розмір
шрифту – 14 пт, інтервал – 1; відступ першого рядка
абзацу – 10 мм.
Назва. Друкується жирними прописними літерами по
центру сторінки.
Прізвище
та
ініціали
автора
(авторів).
Розташовуються по центру після назви і друкуються
жирними літерами.
Назва установи, де працює автор (автори).
Розташовується по центру після прізвища та ініціалів.
Структура тез доповіді. Вступ, постановка
задачі, мета роботи, основна частина, висновки.
Використання ілюстративних матеріалів, формул в
тезах повинно бути мінімальним. Сторінки не
нумеруються. Список літератури у тезах не вказується.

