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ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Шановні колеги! Луцький національний технічний університет на базі 

кафедри приладобудування 29-30 жовтня 2020 року проводить у місті Луцьку 

четверту всеукраїнську науково-практичну конференцію “Приладобудування 

та метрологія: сучасні проблеми, тенденції розвитку”. 
 

Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, встановлення ділових та 

особистих стосунків між вченими України в області 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. 

Необхідність та корисність таких зустрічей підтверджує велика кількість конференцій, 

симпозіумів, семінарів, що відбуваються в Україні та за її межами кожного року. При цьому 

конференція має за мету згуртування та творче піднесення молодої прогресивної генерації 

вчених України. 

Оргкомітет сподівається, що конференція надасть розвитку співпраці молодих вчених, 

буде сприяти досягненню поставленої мети та розвитку перспективних зв’язків. 

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями та 

повідомленнями науковців Вашого навчального закладу. 
 

Основні наукові напрями конференції 

1. Прилади та системи біомедичних технологій. 

2. Прогресивні технологічні процеси в машино- та приладобудуванні. 

3. Електронні пристрої та системи телекомунікацій в контексті розвитку технологій Smart 

City. 

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 
 

Матеріали конференції 
Для ухвалення рішення про включення представників Вашого навчального закладу до 

складу учасників конференції просимо до 1 жовтня 2020 р. надіслати на електронну адресу 

оргкомітету заявку на участь. Для своєчасної підготовки матеріалів конференції необхідно до 

15 жовтня 2020 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету тези доповіді та квитанцію про 

сплату організаційного внеску. Вимоги щодо оформлення тез та розрахунковий рахунок буде 

подано у другому інформаційному повідомленні. 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з виданням збірника матеріалів конференції та 

витрат на пересилання друкованого комплекту матеріалів конференції передбачено 

організаційний внесок: 

- публікація з отриманням паперового збірника праць – 200 грн. 

- публікація з отриманням електронного комплекту матеріалів конференції – 100 грн 

Проживання та участь в культурно-пізнавальних заходах за умови очного формату 

проведення сплачуються окремо при реєстрації учасника безпосередньо на конференції. 

Проживання, харчування та проїзд учасників здійснюється за власний кошт. 

За тематикою конференції планується видання та публікація повних текстів доповідей 

(статей) у науковому збірнику «Перспективні технології та прилади», який внесений до 

переліку фахових видань України категорії В. 

http://www.lutsk-ntu.com.ua/files/struct/34/Zbirnyk.pdf


Адреса оргкомітету 

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, Луцький національний технічний університет, 

технологічний факультет, кафедра приладобудування. 

Тел.: (0332) 26-49-43. 

Моб: 063-841-47-54, 068-762-15-36. (контактна особа: Пташенчук Віталій Віталійович). 

E–mail: confkptm@gmail.com 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

 

Місце роботи  

Посада  

 

Адреса для листування, індекс  

Номер телефону  

Електронна пошта (e-mail)  

 

Співавтори (не більше п’яти): 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Назва доповіді  

Форма участі в роботі конференції  

 

Дата заповнення:  
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