
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 по-

винна бути додана заявка на участь у конференції. 

 

Оформлення тез доповідей 

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

Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий ін-

тервал – одинарний.  

Формули. написані в програмі Equation Editor 3.0/3.1 (реда-

ктор формул у Microsoft Word). Розміри: звичайний – 12, 

крупний індекс – 7, звичайний індекс – 5, крупний сим-

вол – 18, дрібний символ – 12. Розташування по центру.  

Рисунки: розташування у тексті по центру (Рисукок 1 – 

Підпис), Times New Roman Cyr, 9 pt. 

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 пропи-

сними 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. 
 

ЛИШЕ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, ВИГОЛОШЕНИХ ПІД 
ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ, БУДУТЬ ОПУБЛІКОВАНІ! 

 

Культурна програма 

Для учасників конференції плануються оглядові екскур-

сії визначними місцями Карпат. Славське є знаним гірсь-

колижним курортом, відвідування трас котрого плану-

ється щодня до 14.00. Працює велика кількість прокатних 

пунктів і магазинів із спорядженням. Поблизу бази від-

починку НУ «Львівська політехніка» розташований лиж-

ний спуск (1 спуск 10 грн.) На базі можна брати на про-

кат гірськолижне спорядження (близько 60 грн. за добу 

комплект лижі, чоботи, палки). 

 

За результатами виголошених на конференції доповідей 

буде прийматися рішення про рекомендацію до опублі-

кування статей у Віснику Національного університету 

«Львівська політехніка» «Метрологія та вимірювальна 

техніка», що входить до наукометричної бази даних 

Copernicus. 

 

СТРУКТУРА: 

УДК 006.91 

Кравченко М.Ф., д.т.н. проф., Цар О.П., 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, ВНЗ  
Посада   
Адреса   

Мобільний телефон  
E-mail  
Форма участі (вказати) 
(виступ з доповіддю, 
участь у обговорені, 
участь з доповіддю у 
плакатній сесії з посте-
ром) 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДОВИХ 

ДОПОВІДЕЙ (ПОСТЕРІВ) 

Розмір стендової презентації – формат А1 (594 × 

841 мм). Постери доцільно укріпити для зручного роз-

міщення.  

Рекомендований розмір заголовка доповіді – не менше 

100 пт, розмір тексту – не менше 22-24 пт, міжрядко-

вий інтервал – 1,5. Назву доповіді слід зробити конк-

ретною і якомога коротшою для кращого сприймання 

учасниками.  

Обов’язково надписати заголовки розділів (напр.: 

«Вступ», «Матеріали і методи», «Результати», «Ви-

сновки», «Література»). Рисунки повинні бути чіткі, з 

підписами та розшифрованими умовними позначен-

нями. У тексті повинні бути посилання на всі рисунки. 

Речення слід робити короткими, конкретними, одноз-

начними, використовувати максимум графічного ма-

теріалу і мінімум тексту.  

Пам’ятайте, що стендову доповідь розглядатимуть не 

лише спеціалісти, але й всі зацікавлені учасники кон-

ференції! 
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До участі в конференції запрошуються українські та 

закордонні науковці в галузі метрології, аспіранти та 

магістри технічних університетів України та Європи 
 

Метою конференції є науковий інформаційний обмін в 

галузі метрології та залучення талановитої молоді до науко-

во-дослідницької роботи 

Напрямки роботи конференції: 

1. Теорія й практика вимірювань та випробувань. 

2. Застосування інформаційно-вимірювальних технологій у 

промисловості. 

3. Методи та засоби контролю та діагностування. 

4. Метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань.  

5. Кваліметрія. 

6. Автоматика та прилади. 

Під час конференції планується проведення школи-

семінару, де відбудуться виступи з доповідями провідних 

науковців в галузі метрології. 

Робочі мови: українська, польська, російська, англійська. 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
Співголови конференції: Володарський Є. Т., д.т.н., проф., 

президент Академії метрології України (м. Київ) 

Микийчук М. М., д.т.н., проф., директор ІКТА  

(НУ «Львівська політехніка», м. Львів) 

Члени наукового комітету: 

Стадник Б. І., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», м. Львів) 

Большаков В. Б., д.т.н., г.н.с. вице-президент Академії метрології 

України (м. Харків) 
Байцар Р. І., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», м. Львів) 

Василевський О. М. д.т.н., проф. (Вінницький національний 

технічний університет, м. Вінниця) 

Дорожовець М. М. д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 
м. Львів) 

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

інститут», м. Харків) 

Косач Н. І., д.т.н., проф. (Харківський аерокосмічний університет, 
м. Харків) 

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

Кузьменко Ю. В. (Заст. ген. директора ДП «Укрметтестстандарт», 

м. Київ) 
Кошева Л. О., д.т.н., проф. (Національний авіаційний університет, 

м. Київ) 

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

університет, м. Вінниця) 
Куц Ю. В., д.т.н., проф. (Національний авіаційний університет, 

м. Київ) 

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

Микитин І. П., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 
м. Львів))  

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

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

ний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ) 
Походило Є. В., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 

м. Львів)) 

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

ний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ) 
Сурду М. М., д.т.н., проф. (Академія метрології України, 

м. Київ)  

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

академія, м. Харків) 
Туз Ю. М., д.т.н., проф. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ) 

Яцишин С. П., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 

м. Львів))  

Яцук В. О., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 
м. Львів))  

Міхалєва М. С., к.т.н., доц. (Національна Академія сухопут-

них військ  ім. П.Сагайдачного, м. Львів) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету: Гоц Н. Є., д.т.н., проф. (НУ «Львівська 

політехніка», м. Львів) 

Відповідальний секретар: Коваль О.Й. завідувач лабораторії 
стандартизації (НУ «Львівська політехніка», м. Львів) 

Члени оргкомітету:  

Бубела Т. З., д.т.н., доц. (НУ «Львівська політехніка», 

м. Львів))  
Бойко Т. Г., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 

м. Львів))   

Доролюбова М. В., к.т.н., доц.. (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

м. Київ) 
Куць В. Р., к.т.н., доц. (НУ «Львівська політехніка», м. Львів))  

Прохоренко С. В., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 

м. Львів))  

Кочан Р. В., д.т.н., доц. (НУ «ЛП», Львів) 
Ванько В. М., д.т.н., проф. (НУ «Львівська політехніка», 

м. Львів) 

Кочан О. В., д.т.н., доц., проф.. каф. СКС  (НУ «Львівська 

політехніка», м. Львів) 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Подання тез та заявок                                      до 1 лютого 

Повідомлення про включення                         до 5 лютого 

Оплата реєстраційних внесків                       до 10 лютого 

Початок реєстрації                                   14 лютого о 9.00 

Відкриття конференції                        14 лютого о 14.00 

Закриття конференції                        16 лютого о 19.00 
Заїзд та поселення                                   13.02.2017 з 12.00 
Від’їзд та виселення                          17-18.02.2017 з 12.00 
 
Реєстраційний внесок. У вартість реєстраційного 
внеску входять: організаційні витрати на оренду облад-

нання та зали, інформаційне забезпечення. В разі не-
явки на конференцію сплачені внески не повертають-
ся. Екскурсійна програма здійснюється за бажанням 
учасників і оплачується окремо. 

 

Реєстраційний  

внесок за одну  

роботу  

Громадяни 

України 

Іноземні  

громадяни 

Науковці 250 грн. $50 

Аспіранти та  

студенти 

150 грн. $25 

 

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на такий 

рахунок: Громадська організація «Академія метроло-

гії України»: Код ЕГРПОУ 38148433, 

р/р 26004000994816 в ПАО «Универсал Банк»,  

м. Київ, МФО 322001  (без ПДВ) 

Без оплати представлені матеріали публікуватися 
не будуть! 
 

Проживання учасників конференції планується на 
базах відпочинку смт. Славське за особистим попере-
днім замовленням. Учасники конференції самостійно 
замовляють проживання в готелі «Перлина Карпат» та 
інших готелях смт. Славське. Оплата за участь учас-
ників в дружній вечері проводиться окремо. 
 

Матеріали конференції: 
Матеріали конференції у вигляді збірника тез доповідей 
планується опублікувати на електронному носії. Накові 
статті за матеріалами конференції, виголошеними на 
конференції рекомендовані до публікації та оформлені 
згідно вимог Вісника, будуть опубліковані у Віснику 
Національного університету «Львівська політехніка» 
«Метрологія та вимірювальна техніка», що вхо-
дить до наукометричної бази даних Copernicus (за 
додаткову оплату).  

Надсилайте матеріали та заявки у електронному ви-

гляді на адресу з темою листа «TUM-2018»:  

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, 095-576-18-34 (з 9.00 до 17.00) 

Коваль Олександра Йосипівна 
 

Звертаємо Вашу увагу: запрошення, заявки на участь 

в конференції та іншу інформацію можна знайти на 

сайті Академії метрології України: 

http://amu.in.ua/developments 

http://amu.in.ua/developments

