Тематик
ка конферен
нції

Т
Тези доповід
дей конферен
нції

Розмііщення

1. Наукові дослідження і розробки в галузі неруйнівного контрролю (НК) і монітторингу технічногго стану.
2. Застосуввання методів НК
К: радіаційного, ультразвуу
кового, магнітного, вихроострумового, кап
пілярного,
ого, конттеплового, візуально-оптиччного, електрично
их в промисловоссті.
ролю гермеетичності та інши
3. Технічне діагностуванняя та моніторинг технічного
т
небезпеки методам
ми НК.
стану об’єкктів підвищеної н
4. Нові деф
фектоскопічні маттеріали та обладн
нання.
5. Акустикко-емісійний та вібраційний контро
оль.
6. Аналіз напружено-дефоормованого стану
у зварних
металоконсструкцій.
7. Оцінка ввідповідності та сстандартизація в НК.
Н
8. НК в енеергетичній галузі.
9. НК в наф
фтогазовій галузі.
10. НК на ттранспорті.
11. ВИСТА
АВКА ЗАСОБІВ
В НК.

Д
До початку кон
нференції буде видано збірку тез
д
доповідей конфееренції, яку буде розміщено на саайті
кконференції. Доп
повіді учасників конференції, сх
хваллені Програмним
м комітетом, мо
ожуть бути опуб
блікковані в журн
налі «Технічна діагностика та
ннеруйнівний конт
троль» в 2021 р.

Конференція відбудетьься в готелі «Ар
ркадія», конференц
ц-зал №1.
Учасни
ики можуть бр
ронювати номер
ри в готелі
«Аркад
дія» через Орган
нізаційний коміттет конференції аб
бо самостійно.

Робочі моови конференц
ції:
українськаа, англійська, россійська.

Участь у конференції.
Для участіі в конференції необхідно напраавити заявку в Оргккомітет та сплати
ити реєстраційни
ий внесок
3000 грн. (для супроводж
жуючих осіб та студентів
1500 грн.)). Для оплати рееєстраційного вн
неску надсилається рахунок.
Участь в конференції мож
жлива як наживо, так і в
on-line реж
жимі.
Тривалістьь доповідей до 115 хв. та до 5 хвв. на обговорення. П
Презентація допоовідей на мульти
имедійному проектоорі.
До початкку конференції б
буде видано жур
рнал «Технічна діаггностика та нерруйнівний контр
роль» №2,
2021 р,. яккий буде розповсюджено серед учасників
у
конференц
ції. Надання реекламних матер
ріалів для
публікаціїї в цьому випускку журналу до 19
9.07.2021.
Вартість ррозміщення рекллами та рахунокк надсилаються за заапитом.

В
Вимоги до офоормлення тез
Т
Текст слід набиррати однією з ро
обочих мов конферренції в редакторрі Microsoft Word (кегль 12, череез 1
іінтервал). Обсягг тез – до 2 стор
рінок. Поля звер
рху,
ззнизу, праворуч і ліворуч – по 2,0 см. Назву потр
рібн
но друкувати вееликими літерами з вирівнюванн
ням
п
по центру. Нижчче вказати прізвища та ініціали автторів, ще нижче – назву організації та місто.

Готел
ль «Аркадія»
65
5009, Україна, Одеса,
О
вул. Генуеззька, 24
Тел.: +38((048) 705-31-34
E-mail: reservatiion@hotel-arkadiaa.com
http://www.hotel-arkadia.com
m

К
Контрольні даати
11. Приймання тезз доповідей на ел
лектронні адреси
и
оорганізаційного ккомітету до 05.08.2021.
22. Розсилання пррограми конференції до 12.08.202
21.
33. Оплата реєстраційного внеску до 06.09.2021.

Р
Реєстраційні в
внески будуть використані
в
на підп
гготовку і виданн
ня програми та збірки
з
тез конфеерен
нції, оренду кон
нференц-залів і демонстраційного
ообладнання, оргганізацію кава-б
брейків у перервах
м
між засіданнями
и, фуршет-зустрічі (6.09), офіцій
йної
ввечері (8.09), опллату праці та від
дрядження органіізатторів а також інш
ші витрати.

ІІнформаційна підтримка
««Автоматичне зваарювання»
««Сучасна електроометалургія»
««Технічна діагност
тика та
ннеруйнівний контрроль»

Запрош
шуємо Вас стати
и спонсором кон
нференції та
учасни
иком виставки засобів неруйніівного контролю на
н умовах, окреемо оговорених
х з Оргкомітетом.
Зверта
аємо Вашу уваггу, що одночасн
но в конференц-за
алі №3 буде пр
роводитись X Міжнародна
М
конфер
ренція «Промен
неві технології в зварюванні і обр
робці матеріалів
в».
http://p
pwi-scientists.com
m/ukr/ltwmp2021

Заявка н
на участь
в робооті II науково-пррактичної конфер
ренції

«Неруйнівний
й контроль та
м
моніторинг технічного стану»
»
6–10 вересня 20021 р., м. Одеса
Прізвище _____________________________
______
______
Ім'я ___________________________________

П
ПРОГРАМНИ
ИЙ КОМІТЕТ
С
Співголови пр
рограмного ком
мітету
Л
Лобанов Л.М.,
аакад. НАН Україїни, ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;
Т
Троїцький В.О., проф., ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;;
У
Учанін В.М., д.т..н., ФМІ ім. Г.В. Карпенка, Львівв.

По-батькоові ___________________________
______

Ч
Члени програм
много комітету
у

Науковий ступінь ______________________
______

Б
Бабак В.П., чл.-коор., ІТТФ, Київ;
Г
Городжа А.Д., к.тт.н., КНУБА, Київ
в;
Д
Драган К., д.т.н., AFIT, Варшава, Польща;
П
Д
Духовський О.Ю., НВФ «Інтрон СЕТ»,
С
Київ;
К
Карпаш О.М., прооф., ІФНТУНГ, Ів
вано-Франківськ;
Л
Луценко Т.М., ПррАТ «УкрНДІНК»
», Київ;
М
Мєшков С.М., НТ
ТЦ «Термоконтро
оль», Харків;
М
Мук Г., проф., IW
WF, Магдебург, Ніімеччина;
Н
Недосєка А.Я., прроф., ІЕЗ ім. Є.О. Патона, Київ;
П
Павлій О.В., НВФ
Ф «Діагностичні прилади»,
п
Київ;
П
Протасов А.Г., прроф., НТУУ «КПІІ ім. І. Сікорського»,
К
Київ;
Р
Райтер П.М., проф
ф., ІФНТУНГ, Іваано-Франківськ;
Р
Рігішвілі Т.Р., НП
ПК СОВБІ, Тбілісі, Грузія;
Ю
Юзефович Р.М., п
проф.., ФМІ ім. Г.В. Карпенка, Льввів.

_____
Місце роботи __________________________
______
Посада ________________________________
Адреса дляя листування __________________
_____
_______________________________________
_____
Телефон _______________________________
_____
E-mail _________________________________
_____
Форма учаасті (потрібне під
дкреслити):
(без доповвіді) (з доповіддю
ю) (участь у висттавці)
Назва допоовіді _________________________
_____
_______________________________________
_____
_______________________________________
_____

О
Організаційни
ий комітет

Чи потрібеен рахунок або д
договір для оплатти реєстраційного внеску _______________________
____
Підпис, даата ___________________________
_____

О
Олександр Зельн
ніченко
((044) 200-82-77, (097) 505-19-91
jjournal@paton.kiiev.ua

А
Адреса оргкоміттету конференціії
Між
жнародна Асоціаація «Зварюванн
ня»
вул. Казимира Малевича, 11,
м. Київ, 03150
Тел.: (380444) 200-82-77
journal@paaton.kiev.ua
ndt.conference.uua@gmail.com

Національна аккадемія наук Укр
раїни
Інст
титут електрозвварювання ім. Є.О
О. Патона
Українське това
ариство неруйніівного
контролю та технічної
т
діагносстики
Міжнародна Ассоціація «Зварювання»

ДРУГА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

Н
НЕРУЙНІВНИ
ИЙ КОНРОЛ
ЛЬ ТА
МОН
НІТОРИНГ ТЕХНІЧНОГО
Т
О СТАНУ
6–10 вер
ресня 2021 р.
Одеса, гот
тель «Аркадія»
»

Генер
ральний спонсор
ПрАТ «УкрНДІНК»

Ю
Юрій Посипайкоо, (050) 352-73-50
0
nndt.conference.uaa@gmail.com

Офіціійний спонсор
р
ТОВ «НВФ
«
«Діагнностичні приллади»

ІІрина Романова, (067) 753-37-89

До участі у виставц
ці запрошені::

С
Світлана Щупак,, (097) 257-71-99
9
hhttp://pwi-scientissts.com/ukr/nktd2021

УкрНД
ДІНК, Ультракон
н-Сервіс, Промпр
рилад,
Ультра
акон, ДП-Тест, Діагностичні
Д
при
илади,
Новотеест, Іntron-SET, Оніко, Хімлабор
рреактив,
Укрінт
тех, Харків-прила
ад, Діагностика і контроль,
Мелітеек-Україна та інші.

