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Прізвище

Ім'я та по батькові

Посада

Вчений ступінь, звання

Організація

Службова адреса

Я збираюся взяти участь у роботі конференції

з доповіддю без доповіді

 

 

 

 

е-mail

Телефон                                           Факс

 

               

                                         

Заявка на участь:*

350,00 грн

200,00 грн

300,00 грн

300,00 грн

300,00 грн

у Х МНТК “Метрологія–2016”

у Х МНТК “Метрологія–2016” 

(для аспірантів і здобувачів)

у науково-практичному семінарі “Використання 

квантових ефектів у метрології“

у науково-практичному семінарі “Метрологічне 

забезпечення визначення показників якості 

природного газу“

у науково-практичному семінарі “Зовнішнє 

калібрування сенсорів космічного базування“

* необхідне помітити у квадратику.

        Харків, 5–7 жовтня 2016 р.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

               НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
               «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
І МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Х  МІЖНАРОДНА 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА  КОНФЕРЕНЦІЯ

МЕТРОЛОГІЯ ТА 
ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Метрологія–2016

              ЗАПРОШЕННЯ



Шановний(-а) колего!
_____________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь 
у Х Міжнародній 

науково-технічній конференції
     “МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА”

(“МЕТРОЛОГІЯ–2016”),
 

яка відбудеться 5–7 жовтня 2016 р. у Національному науковому 
центрі “Інститут метрології”, м. Харків.

Мета конференції – стимулювання розвитку науки про 
вимірювання і впровадження її досягнень у дослідження, 
практику і освіту. 

На конференції планується розглянути такі питання:
відтворення та поширення одиниць New Si;
теорія вимірювань та невизначеність результатів вимірювання;
відтворення та передача розмірів одиниць фізичних величин;
звірення еталонів; 
методи та методики вимірювань;
калібрування та повірка;
законодавча метрологія;
інформаційно-вимірювальні системи, 
інтелектуальні вимірювання;
міжнародне співробітництво.

Учасники конференції можуть подати доповіді у таких 
видах вимірювань: акустика, ультразвук, вібрація (AUV); 
довжина та кут (L); час та частота (TF); іонізуючі випромінювання 
(RI); маса та пов'язані з нею величини (M); витратометрія (FF); 
температура (T); фізична хімія (QM); фотометрія та радіометрія 
(PR); електрика та магнетизм (EM). 

4 жовтня у рамках конференції “Метрологія–2016” будуть 
проводитися науково-практичні семінари:

1. “Використання квантових ефектів у метрології“. 
2. “Метрологічне забезпечення визначення показників якості
     природного газу“.
3. “Зовнішнє калібрування сенсорів космічного базування“.

Вартість участі у семінарі – 300,00 грн.

Після закінчення семінару кожен із учасників отримує 
Сертифікат.

Умови участі в конференції

Без оплати подані матеріали публікуватися не будуть!

 Учасникам конференції пропонується надати тези 
(1 сторінка), а в разі прийняття – доповіді (3–4 повних сторінки) 
українською, російською або англійською мовами (за вибором). 
Основоположні, оглядові та постановочні доповіді будуть 
в и н е с е н і  н а  п л е н а р н е  з а с і д а н н я .  

Для включення доповіді і тез до програми конференції та їх 
публікації у збірнику необхідні:

заявка щодо участі в конференції;
відповідність теми доповіді тематиці конференції;
наявність в оргкомітеті тез та доповіді, оформлених у точній 
відповідності до вимог;
експертний висновок;
своєчасна оплата організаційного внеску.

Після отримання від Вас заявки на Вашу адресу будуть 
направлені рахунок на оплату оргвнеску, договір та акт виконаних 
робіт у 2-х примірниках. 

Організаційний внесок для одного учасника – 350,00 грн, для 
аспірантів та здобувачів – 200,00 грн.

Організаційний внесок переказується обов'язково з позначкою 
“За участь (прізвище, ім'я) у конференції “Метрологія–2016”.         

Матеріали необхідно надсилати на електронну адресу: 
 
Звертаємо Вашу увагу: форми запрошення, заявки на 

участь у конференції, вимоги до оформлення доповідей, 
реквізити, а також іншу додаткову інформацію можна знайти  
на сайті: .

Адреса Оргкомітету:
ННЦ “Інститут метрології”, вул. Мироносицька, 42, 
 Харків, 61002, Україна.
e-mail: 

(057) 704-98-43 - секретар - Людмила Камишанова
(057) 704-98-12 - секретар - Ганна Мицик 
(057) 704-97-79 - оформлення договорів - Ірина Каліберда

MVT2016

MVT 2016@metrology.kharkov.ua

@metrology.kharkov.ua

www.metrology.kharkov.ua/mvt2016

Довідки за телефоном:

20 квітня 

1 червня
1 вересня

1 жовтня
4–5 жовтня
5 жовтня

– кінцевий термін прийому тез наукових      
доповідей; 

– кінцевий термін прийому заявок та доповідей; 
– кінцевий термін прийому заявок для учасників 
   без доповідей; 
– кінцевий термін прийому платежів; 
– заїзд учасників;
– відкриття конференції.

Ключові дати:
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