ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ
ПОВІДОМЛЕННЯ
Українське товариство неруйнівного контролю та
технічної діагностики
за участю Навчального центру ПП ДП-ТЕСТ

Науково-Технічна конференція
з міжнародною участю

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ В
КОНТЕКСТІ АСОЦІЙОВАНОГО
ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

ЄС

ЗАКОНОДАВСТВО
ТЕХ.РЕГЛАМЕНТИ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ
СЕРТИФІКАЦІЯ
ЛАБОРАТОРІЇ

24-27 жовтня 2017 р.
ЛЮБЛІН (Наленчув), Польща

Шановні колеги!
Дорогі друзі!
Запрошуємо вас взяти участь у науковотехнічній конференції «Неруйнівний контроль в
контексті асоційованого членства України в ЄС»

Основні теми конференції:
1. Європейське законодавство в сфері НК і ТД:
Підходи до впровадження Директив ЄС. Досвід
та стратегія.
2. Стандартизація в сфері НК: Перехід на
європейські стандарти. Стан і проблеми
впровадження.
3. Кваліфікація і сертифікація персоналу. ISO
9712, EN4179, галузеві системи сертифікації.
4. Перегляд стандарту ISO 9712:2012: основні
переваги і недоліки.
5. Інженерна освіта та конкурентоспроможність
національних фахівців на міжнародному ринку.
6. Нові дослідження та розробки українських
вчених в сфері неруйнівного контролю та
технічної діагностики та моніторингу.
7. Інноваційні
технології
неруйнівного
контролю, досвід розробки, виробництва та
впровадження.
В рамках конференції передбачається
проведення семінарів:
1. Гармонізація національної нормативноправової бази в галузі неруйнівного контролю з
вимогами директив ЄС на досвіді Болгарії.
2. Освітні і наукові проекти та програми
розвитку
ЄС:
можливості
залучення
фінансування.

Оргкомітет конференції:
Почесний голова – проф. Троїцький В.О., голова
УТНКТД
Голова – Карпаш О.М., професор, проректор ІваноФранківського НТУ нафти і газу, заст. голови
УТ НКТД;
Заступник голови - Протасов А.Г., к.п.н., доцент,
зав. кафедри ПСК НТУУ «КПІ»
Карпаш М.О., проф., директор НДІ нафтогазової
енергетики і екології
Шевченко І.Я., директор ДП «АЦНК при ІЕЗ ім.
Є.О.Патона»
Хорло М.Ф., керівник АЦНК ПАТ «ВТП
«Укренергочермет»
Духовський О.Ю., керівник НВФ «Інтрон-СЕТ»
Павлій І. В., директор НВФ «Ультракон»
Щупак С.О., відповідальний секретар ТК №78
«Технічна діагностика і неруйнівний контроль»,
керівник групи ІЕЗ ім. Є.О.Патона
Козін О.М., заст. директора, Технічний керівник НВФ
«Діагностичні прилади».
Контактні особи: Щупак С.О., ІЕЗ ім. Є.О.Патона,
тел. (044) 205 22 49, e-mail: usndt@ukr.net,
tschara@ukr.net
Поддубченко О.Є, заст. директора ПП «ДП-Тест»,
тел. 239-12-46, e-mail: support@ndt-ua.com

Вартість участі в конференції (дійсна до
10.09.2017):
7500 (+ПДВ) грн. – включає реєстраційний
внесок, розміщення в 3* готелі зі сніданками,
проїзд автобусом за маршрутом Львів Наленчув - Львів, екскурсійну програму.
2000 (+ПДВ) грн. – реєстраційний внесок,
включає матеріали конференції, банкет.
Для доповідачів пропонується 15% знижка.
Логістика:
Організаційний комітет пропонує трансфер
Львів - Наленчув – Львів (приблизно 4-6 годин
в одному напрямку, входить в вартість участі в
конференції), або самостійно.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
та екскурсійна програма
Нале́нчув – модний у Польщі бальнеологічний
курорт з понад 200- річною історію. Місто
розташоване у східній Польщі і належить до
Люблінського воєводства. Частина
туристичного трикутника Люблін – Наленчув Казімеж-Дольни. Відстань від Наленчува до
Казімеж-Дольни 19 км.

ЛЮБЛІН
Люблін - одне з найдавніших польських
поселень. Ще в VI столітті на схилах пагорбу
Чвартек почали з’являтися перші поселенці.
Сьогодні Люблін - центр Люблінського
воєводства, найбільше місто та промисловий,
культурний і науковий осередок у Східній
Польщі та на правобережжі Вісли. З огляду на
велику кількість історичних пам'яток,
спортивно-оздоровчих об'єктів та готельну базу
місто є важливим туристичним центром.

Реєстраційна картка учасника
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Країна
Місце роботи

Посада
Назва доповіді

Казімеж-Дольни - Королівський порт
Мальовничо розташований на переправі через
Віслу, Казімеж-Дольни вже у XIV ст. отримав
ранг королівського міста. Вигідне
розташування на перетині сухопутного і
водного торгових шляхів суттєво посприяло
розвиткові міста. Місто двох Казимирів багате
старовинними пам’ятками, які у великій
кількості збереглися до сьогодні.

Контактні дані:
Телефон (з кодом країни, міста)
Факс
E-mail
До уваги учасників!!
Організатори конференції не займаються
візовим забезпеченням. Власникам
біометричних паспортів візи не потрібні.

Маю намір представити:

пленарну доповідь

стендову доповідь

взяти участь без доповіді

