Основні теми конференції:
- нові методи і технології неруйнівного контролю;
- моніторинг технічного стану і продовження експлуатаційного
ресурсу об‘єктів енергетики, нафто- і газопроводів;
- підвищення енергоефективності будівель та споруд;
- проблемні питання неруйнівного контролю в транспортній галузі;
- неруйнівнівний контроль дорожньої інфраструктури;
- стандартизація, підготовка і сертифікація персоналу;
- демонстрація сучасного обладнання для НКТД виробниками і
постачальниками

Оргкомітет конференції
Голова – Троїцький В.О, проф, зав. відділом ІЕЗ ім. Є.О.Патона
НАНУ, голова УТ НКТД, член Міжнародної академії НК
Співголови:
– Лобанов Л.М., академік НАНУ, заст. директора ІЕЗ ім. Є.О. Патона
НАН України;
– Назарчук З.Т., академік НАНУ, директор ФМІ ім. Г.В. Карпенка
НАН України;
– Карпаш О.М., професор, Івано-Франківський НТУ нафти і газу,
заст. голови УТ НКТД;
– Мозговой О.В., директор Придніпровського АЦНК, заст. голови
УТ НКТД
Наукова рада:
– Бабак В.П., чл.-кор. НАНУ, зав. відділом ІТТФ НАНУ;
– Білокур І.П., проф., Національний авіаційний університет;
– Бондаренко Ю.К., к.т.н., зав. від. ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ;
– Зельніченко О.Т., к.ф.-м.н., зав. від. ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ;
– Казакевич М.Л., к.т.н., заст. голови УТ НКТД, член ANDTI;
– Карпаш М.О., проф., проректор з наукової роботи ІФНТУНГ;
– Кривцун І.В., академік НАНУ, заст. дир. ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАНУ;
– Куц Ю.В., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут»;
– Луценко Г.Г., к.т.н., директор ЗАТ «УкрНДІНК»;
– Малайчук А.П., проф., зав. кафедрою ДНУ;
– Недосека А.Я., проф., зав. від. ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАНУ;
– Павлій О.В., директор НВФ «Діагностичні прилади»;
– Протасов А.Г., проф., зав. кафедрою НТУУ «КПІ»;
– Райтер П.М., проф., зав. кафедрою ІФНТУНГ;
– Сучков Г.М., проф., зав. кафедрою НТУ «ХПІ»;
– Учанін В.Н., д.т.н., зав. від. ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАНУ
Редакційна група: Шекеро А.Л. (координатор), Близнюк О.Д.,
Єременко В.С., Мартинова Л.В., Михайлов С.Р., Посипайко Ю.М.,
Ципріанович І.В., Шевченко І.Я., Щупак С.О.
Виконавча група: Бондаренко О.Г. (координатор), Бородай О.С.,
Глуховський В.Ю., Литвиненко В.А., Литвиненко Л.В., Онащенко
Б.О., Осколкова І.І., Удовенко Ю.В.
На конференції будуть прочитані доповіді провідних спеціалістів
країни по проблемах неруйнівного контролю в основних галузях
промисловості, відбудеться демонстрація сучасного обладнання
для НКТД.

Вартість участі в конференції і виставці
Учасникам конференції необхідно до 31.10.2019
організаційний внесок по схемі, що вказана в таблиці:
Категорія
Повний організаційний внесок

оплатити

Сума оргвнеску за участь
(при умові оплати до 31.11.2019 р.)*

2000 грн.

Пільговий організаційний внесок
1800 грн.
(для доповідачів)
Пільговий організаційний внесок
1000 грн.
(для студентів, аспірантів)
* Якщо оплата здійснюється після 31.10.2019 р. сума оргвнеску
збільшується на 10%
Оплата проводиться без ПДВ за наступними банківським реквізитами:
УТ НКТД, р/рахунок №26009052716432 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 320649, ЗКПО 20072198.
УТ НКТД як громадська неприбуткова організація не є платником
ПДВ. У платіжному дорученні обов‘язково вказати: "За інформаційне
обслуговування на конференції (прізвище учасника та назва організації)".
Копію платіжного доручення необхідно надіслати в Оргкомітет.
Організаційний внесок витрачається на роботи з підготовки та
видання матеріалів конференції, оренду залів і обладнання, поштові
розсилання, рекламну діяльність та ін. Оплата організаційного
внеску дає можливість отримати комплект учасника конференції з
програмою, збірником доповідей, сувенірами та іншими
матеріалами, взяти участь в неформальному круглому столі.

Реєстрація
Просимо перевіряти надходження Вашої оплати за телефоном
(044) 200-81-40. У випадку неявки учасника перераховані кошти не
повертаються, а учаснику надаються тільки матеріали конференції.
Бронювання місць у готелях учасники здійснюють самостійно.

Стенд УТ НКТД на виставці
Запрошуємо компанії-виробники і компанії-постачальники засобів
для НКТД взяти участь у роботі стенда УТ НКТД на виставці, що
відбуватиметься в рамках Міжнародного промислового форуму
або замовити самостійний стенд у організаторів МПФ-2019.
Детальну інформацію можна отримати за тел. (044) 205-21-96
(Бондаренко Олександр Гнатович).

Професійний конкурс
Традиційно, напередодні конференції, Українське товариство
НКТД проводить професійний конкурс серед спеціалістів та
організацій за наступними напрямками професійної діяльності:
кращі наукові і технологічні розробки, кращі промислові і сервісні
лабораторії, кращі науково-технічні публікації в журналах і
монографії, кращі молоді вчені і спеціалісти, кращі студенти
(аспіранти) за спеціальністю «НКТД». Запрошуємо взяти участь в
конкурсі. Детальна інформація опублікована на сайті: usndt.com.ua
у розділі «Конкурси».

Заявка на участь в конференції
Для отримання договору і рахунку на оплату реєстраційного
внеску необхідно заповнити заявку на кожного учасника окремо
і надіслати її на адресу Оргкомітету конференції електронною
поштою або факсом до 20.10.2019.
Голові УТ НКТД проф. Троїцькому В.О.
e-mail: usndt@ukr.net
ЗАЯВКА
на участь в 9-й Національній
науково-технічній конференції і виставці UkrNDT-2019
19-21 листопада 2019 року
Прізвище

_________________________________________

Ім‘я

_________________________________________

По-батькові

_________________________________________

Посада

_________________________________________

Учена ступінь та звання _________________________________
Місце роботи

_________________________________________

Робоча адреса

_________________________________________
_________________________________________

Телефон (з кодом країни, міста)
E-mail

__________________________

_________________________________________________

Форма участі (потрібне відмітити):
з доповіддю □
без доповіді □

участь у виставці □

Прошу направити на вказану адресу договір і рахунок для
перерахування реєстраційного внеску за участь у 9-й Національній
науково-технічній конференції "UkrNDT-2019".

Посада керівника

Підпис

Прізвище керівника

Дата заповнення заявки

АНКЕТА ДОПОВІДАЧА
Прізвище

_________________________________________

Ім‘я

_________________________________________

По-батькові

_________________________________________

Посада

_________________________________________

Учена ступінь та звання _________________________________
Місце роботи

________________________________________

_________________________________________________________
Назва доповіді

_________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Наявність демонстраційного матеріалу (в форматі PowerPoint)
да □
ні □
Прізвище, ініціали співавторів

__________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Телефон (з кодом країни, міста)
E-mail

_________________________

Вимоги до оформлення доповідей
Для включення в програму та збірник доповідей необхідно до
30 вересня 2019 р. надіслати доповідь обсягом від 2 до 6 повних
сторінок і анкету доповідача на адресу Оргкомітету на e-mail:
usndt@ukr.net. Матеріали доповідей обсягом менше двох сторінок
або з неповним використанням об‘єму сторінки не приймаються.
Доповіді надаються українською, російською або англійською і
мають бути оформлені відповідно до наступних вимог: поля – по
20 мм зверху й знизу і по 25 мм зліва й справа; спочатку вказувати
великими літерами з вирівнюванням по центру назву доповіді
(шрифт напівжирний, кегль 14), далі, через один рядок, також з
вирівнюванням по центру – ініціали і прізвища авторів, назву
організації й місто (шрифт звичайний курсив, кегль 13), ще через
два рядки – текст доповіді (шрифт звичайний, кегль 12); інтервал –
одинарний; посилання нумеруються за порядком їх появи в тексті і
беруться у квадратні дужки (наприклад, [1]); через два рядки після
тексту даються розшифровки посилань (шрифт звичайний курсив,
кегль 12); рисунки й графіки мають бути вбудовані у текст;
підписи під рисунками, графіками і фотографіями (шрифт
звичайний, кегль 10) мають бути не більше одного рядка; індекси в
формулах і рисунках повинні бути чіткими і читатися при
зменшенні до формату А5; тонові фотографії бажано не
використовувати.
Доповідачам надається знижка 10% при оплаті організаційного
внеску.
Оргкомітет запрошує до участі в конференції спонсорів.
Офіційні спонсори конференції матимуть можливість зробити
доповідь на пленарному засіданні, розмістити свій логотип на всіх
офіційних матеріалах конференції і в залі засідань, опублікувати
свою рекламу у збірнику доповідей, зробити пріоритетний вибір
місця для стенда на виставці, інші переваги за узгодженням з
Оргкомітетом.
Важливі дати:
Надання доповідей
Заявка на участь
Оплата за участь

до 30.09.2019 р.
до 20.10.2019 р.
до 31.11.2019 р.

_________________________________________________
Адреса і телефони Оргкомітету:
Українське товариство
неруйнівного контролю
і технічної діагностики
Підпис

Прізвище, ініціали

Дата заповнення анкети

Адреса для листів: 03150, м. Київ-150, а/с 187, УТ НКТД
Тел.: (+380 44) 200-46-66, 205-22-49, 200-81-40, 205-21-96
e-mail: usndt@ukr.net
інтернет: www.usndt.com.ua

