Тематика конференції
1. Загальні питання неруйнівного контролю (НК) і
технічної діагностики (ТД).
2. Теоретичні питання взаємодії фізичних полів з матеріалом контрольованих об'єктів.
3. Досвід застосування методів НК: радіаційного,
ультразвукового, магнітного, вихрострумового, капілярного, теплового, візуально-оптичного, радіохвильового, електричного і контролю герметичності.
4. Перспективні способи НК: флеш-рентгеноскопія,
низькочастотний ультразвуковий контроль протяжних
об'єктів з обмеженим доступом до поверхні, ультразвуковий контроль із застосуванням фазованих антенних решіток, скануючі намагнічуючі пристрої на
постійних магнітах.
5. Технічна діагностика та моніторинг стану промислових об'єктів.
6. Акустико-емісійний контроль.
7. Вібродіагностичний аналіз.
8. Контроль напружено-деформованого стану зварних
металоконструкцій.
9. Стандартизація та метрологія в НК.
10. Навчання і сертифікація персоналу НК.
11. НК в енергетичній галузі.
12. НК в нафтогазовій галузі.
13. НК на транспорті.
14. ВИСТАВКА ЗАСОБІВ НК.

У програму конференції будуть включені доповіді,
заявлені її учасниками.
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська
Участь у конференції
Для участі в конференції необхідно заповнити реєстраційну карту учасника, направити її в Оргкомітет до 30 червня 2018 року і сплатити
реєстраційний внесок 2000 грн. (для супроводжуючих осіб 1000 грн.).
Для оплати оргвнеску Вам буде надіслано рахунок
або договір.

Тези доповідей конференції

Проживання та харчування учасників

До початку конференції буде видано збірник тез
доповідей конференції. Доповіді учасників конференції можуть бути опубліковані в журналі «Технічна діагностика і неруйнівний контроль».

Проживання оплачується учасниками конференції
самостійно.
Ви можете зробити заявку на бронювання номера
(або місця) в готелі «Курортний» в реєстраційній
карті або вирішити питання проживання в Одесі
самостійно.
Вартість одного дня проживання в готелі «Курортний» орієнтовно становить:
• Номер «Стандарт» 500 – 600 грн.;
• Номер «Стандарт покращ.» 900 – 1000 грн.;
• Номер «Люкс» 900 – 1000 грн.;
• Номер «Люкс покращ.» 1200 – 1350 грн.
Вартість харчування (сніданок, обід, вечеря)
становить від 250 грн. і оплачується окремо.
Уточнені ціни будуть представлені в наступній інформації.

Вимоги до оформлення тез
Текст слід набирати однією з робочих мов конференції в редакторі Microsoft Word (кегль 12, через 1
інтервал). Обсяг тез — 1 сторінка. Поля зверху,
знизу, праворуч і ліворуч — по 2,0 см. Назву потрібно друкувати великими літерами з вирівнюванням
по центру. Нижче вказати прізвища та ініціали авторів, ще нижче — назву організації та місто. Тези
не повинні містити формул, таблиць, рисунків, фотографій та списку посилань.
Тези доповідей надсилати на електронну адресу:
journal@paton.kiev.ua та (копію)
posypaiko.yurii@gmail.com
Контрольні дати
1. Подача заявок на участь та тез доповідей до
30.06.2018 р.
2. Розсилання другого інформаційного повідомлення до 15.07.2018 р.
3. Оплата реєстраційного внеску до 11.09.2018 р.
Реєстраційні внески будуть використані на підготовку і видання програми та збірника тез конференції, оренду конференц-залів і демонстраційного
обладнання, організацію кофе-брейків у перервах
між засіданнями, фуршет-зустрічі (10.09), офіційної
вечері (12.09), оглядової екскурсії Одесою (14.09),
оплату праці та відрядження організаторів, а також
інші витрати.

Готель «Курортний»
пров. Курортний, 2
www.inkurort.com.ua
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