
Вимоги до оформлення текстів доповідей 

 

Обсяг доповіді – від 1-3 повних сторінок формату А4, 

підготовлена на одній з мов конференції на комп'ютері в 

редакторі Microsoft Word for Windows. До доповіді повин-

на бути додана заявка на участь у конференції. Учасники з 

України додають акт експертизи про можливість опубліку-

вання тексту доповіді (2 примірники). Учасники з інших 

країн повинні повідомити про можливість відкритої публі-

кації тексту доповіді (2 примірники). 

 

Оформлення тез доповідей 

 

Всі поля сторінки – 2 см. Сторінка – А4, книжна. Шрифт: 

Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - оди-

нарний. Формули: 12 (-12, табл. - 9pt), 

subscript/superscript - 8pt (-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ 

superscript - 6pt (-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставля-

ються по центру. Формули — написані в програмі Equation 

Editor 3.0/3.1 (редактор формул у Microsoft Word). Рисунки: 

вставляти наступним чином: скопіювати в буфер, далі виб-

рати “Правка”, “Специальная вставка” і вибрати “Рису-

нок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються 

у текст по центру. 

Порядок розміщення матеріалу:  

1) УДК: зліва у верхньому рядку (11pt);  

2) Автори: пропустивши рядок, друкуються рядковими 

літерами ініціали і прізвища  співавторів, науковий сту-

пінь, вчене звання; bold (напівжирний, 12pt);  

3) Назва доповіді: у наступному рядку посередині пропис-

ними літерами, bold (12 pt), інтервал перед і після 6 pt;  

4) 7-10 Ключових слів;  

5) Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt; 

6) Список літературних джерел. 
 
 

СТРУКТУРА ТЕЗ: 
УДК 006.91 

М.Ф.Кравченко, д.т.н., І.О. Савенко, аспірант 

ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ 

ТЕМПЕРАТУРИ 

—— (ключові слова) —— 

—— (текст доповіді) —— 

—— (список літературних джерел) —— 

 

Заявка на участь у конференції 
(для кожного співавтора окремо) 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові    
Науковий ступінь, вчене звання   
Організація, ЗВО __________________   
Посада       
Адреса       
Телефон      
E-mail       
Форма участі (виступ з доповіддю,  
співавторство, заочна участь)_____________ 

 

Культурна програма 

 

Для учасників конференції плануються оглядові екску-

рсії визначними місцями Карпат. Природне розташу-

вання хребтів Бескидів та Горганів навколо Славська 

створюють унікальний місцевий мікроклімат. Прекрас-

ні ландшафти з вічнозеленими хвойними лісами є осно-

вою повноцінного відпочинку і оздоровлення. Поблизу 

Славська є багато цікавих місць: скелі Довбуша, диво 

природи – джерело «Писана криниця», озеро Хащован-

ське, каскад водоспадів Кам’янка, водоспад Шипіт, 

фортеця Тустань. Славське є знаним гірськолижним 

курортом, відвідування трас котрого планується щодня 

до 14.00. На вершину гори Тростян прокладена канатна 

дорога. Працює велика кількість прокатних пунктів і 

магазинів із спорядженням. 

 

Поблизу бази відпочинку НУ «Львівська політехніка» 

розташований лижний спуск.  На базі можна брати на 

прокат гірськолижне спорядження. 

Академія метрології України 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 

«Київський політехнічний інститут»  

імені Ігоря Сікорського 

ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірюва-

льних і управляючих систем»  

(ДП НДІ «Система») 

 

 
 

 

 

 
Всеукраїнська науково-технічна кон-

ференція молодих вчених  

у царині  

інформаційно-вимірювальних  

технологій та метрології 

 

«Technical Using  

of Measurement – 2020» 
 

Інформаційне повідомлення 

та вимоги до матеріалів 

 

м. Славське 

4- 7 лютого 2020 року 



До участі в конференції запрошуються  

студенти та аспіранти закладів вищої освіти та 

 провідні науковці в галузі 

 інформаційно-вимірювальних технологій та метрології 
Метою конференції є науковий інформаційний обмін в га-

лузі інформаційно-вимірювальних технологій та метрології, 

а також залучення талановитої молоді до науково-

дослідницької роботи 
 

Напрямки роботи конференції: 

1. Теорія й практика вимірювань та випробувань. 

2. Застосування інформаційно-вимірювальних технологій у 

промисловості. 

3. Кібер-фізичні системи. 

4. Стандартизація й оцінка відповідності в світлі євроінтег-

рації України.  

5. Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань.  

6. Забезпечення якості, кваліметрія. 
 

Під час конференції також планується: 

 проведення школи-семінару, де відбудуться виступи з 

доповідями провідних науковців в галузі метрології; 

 зустріч членів Академії метрології України; 

 нарада членів методичної комісії спеціальності 152 Мет-

рологія та інформаційно-вимірювальна техніка. 
 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська. 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

Співголови:  
Володарський Є.Т., д.т.н., проф., президент Академії мет-

рології України 

Микийчук М.М., директор інституту комп’ютерних техно-

логій, автоматики та метрології, д.т.н., проф. (НУ «ЛП», 

Львів)  
 

Члени наукового комітету: 

Байцар Р.І., д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів) 

Большаков В.Б., д.т.н., г.н.с. (ННЦ «Інститут метрології», 

Харків) 

Бубела Т.З., д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів)  

Василевський О.М. - д.т.н., проф., (Вінницький національ-

ний технічний університет)  

Дорожовець М.М. - д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехні-

ка») 

Івахів О.В. –  д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 

Кондрашов С.І. д.т.н., проф. (НТУ «Харківський політехні-

чний інститут») 

Косач Н.І., д.т.н., проф. (Харківський аерокосмічний уні-

верситет) 

Кошева Л.О., д.т.н., проф. (Національний авіаційний 

університет, Київ) 

Кучерук В.Ю., д.т.н., проф. (Вінницький національний 

технічний університет) 

Куц Ю.В., д.т.н., проф. (Національний авіаційний універ-

ситет, Київ) 

Луцик Я.Т. , д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 

Мігущенко Р.П., д.т.н., проф. (Харківський політехніч-

ний інститут) 

Микитин І. П. д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів)  

Мисов О. П., к.т.н., доц. (Державний хіміко-

технологічний університет, Дніпро) 

Паракуда В.В., к.т.н., доц. (ДП НДІ «Система», Львів) 

Петришин І.С., д.т.н., проф. (Івано-Франківський націо-

нальний технічний університет нафти і газу) 

Походило Є.В., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехні-

ка») 

Середюк О.Є., д.т.н., проф. (Івано-Франківський націо-

нальний технічний університет нафти і газу) 

Стадник Б.І., зав. каф. інформаційно-вимірювальних 

технологій, д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 

Тріщ Р.М., д.т.н., проф. (Українська інженерно-

педагогічна академія, Харків) 

Туз Ю.М., д.т.н., проф. (НТУ України «Київський полі-

технічний інститут») 

Яцишин С.П., д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів)  

Яцук В.О., д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів)  
 

ОРГКОМІТЕТ 

Голова:  
Гоц Н.Є.,  д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка») 
 

Члени організаційного комітету: 
Бойко Т.Г., д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів) 

Здеб В.Б., к.т.н., пров.інж. (НУ «ЛП», Львів) 

Івах Р.М. к.т.н., доц. (НУ «ЛП», Львів) 

Коваль О.Й., зав.каб. стандартів (НУ «ЛП», Львів) 

Куць В.Р., к.т.н., доц. (НУ «ЛП», Львів)  

Малик О.В., к.т.н., (НУ «ЛП», Львів) 

Міхалєва М.С. , к.т.н., проф. (НАСВ ім.П.Сагайдачного)  

Прохоренко С.В., д.т.н., проф. (НУ «ЛП», Львів)  
 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Подання тез та заявок                                     до 20 січня 
Повідомлення про включення  

до програми конференції                                до 25 січня 

Оплата реєстраційних внесків                       до 30 січня  
Початок реєстрації                                 4 лютого о 15.00 

Відкриття конференції                       5 лютого о 15.00 

Бронювання бази відпочинку НУЛП          до 31 грудня 

 

Реєстраційний внесок за одну роботу (без ПДВ) 

 Громадяни 

України 

Іноземні гро-

мадяни 

Науковці  350 грн. $50 

Аспіранти та студенти 120 грн. $25 

Заочна участь (збірник 

надсилається поштою) 

 

120 грн. 

 

$25 

У вартість реєстраційного внеску входять: організаційні 

витрати на оренду обладнання та зали, інформаційне за-

безпечення. Екскурсійна програма здійснюється за бажан-

ням учасників і оплачується окремо. 

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на рахунок: ГО 

«Академія метрології України»:  

Код ЕГРПОУ 38148433, 

 р/р UA203220010000026004000994816  (з 01.01.2020р) 

в ПАТ «Универсал Банк»,  

м. Київ, МФО 322001  (без ПДВ) 

Без оплати представлені матеріали публікуватися не 
будуть! 
 

Проживання учасників конференції планується за попере-
днім самостійним замовленням учасників: 

 на базі відпочинку НУ «Львівська політехніка» в м. 
Славське. Плата за проживання близько 450 грн. за добу з 
триразовим харчуванням.  

 на базі відпочинку «Перлина Карпат»; 

 на інших базах смт. Славське. 
 

Матеріали конференції: 
Матеріали конференції у вигляді збірника тез доповідей пла-
нується опублікувати на електронному носії. Матеріали до-
повідей, виголошені на конференції та рекомендовані до 
публікації, можуть бути опубліковані в журналах «Вимірю-
вальна техніка та метрологія» та «Метрологія та прилади» 
(фахові видання, включені до переліку ДАК України, та вне-
сені у міжнародну науко-метричну базу даних Index Coperni-
cus (за додаткову оплату).  
 

Надсилайте матеріали та заявки у електронному вигляді на 

адресу з темою листа «TUM-2020»:  

tum.conference@gmail.com 

та поштою за адресою: 

м. Львів – 79016, вул. С.Бандери 12,  

ІКТА, кафедра ІВТ 

Довідки за телефоном: 

Тел.:  032-258-23-94  

Звертаємо Вашу увагу: запрошення, заявки на участь в 

конференції та іншу інформацію можна знайти на сайті 

Академії метрології України: http://amu.in.ua 


