
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 
Метою конференції є розширення наукового 

інформаційного обміну між провідними спеціалістами 
Європи в галузі метрології та метрологічного 
забезпечення різних видів вимірювань, зокрема 
термографії та термометрії, з подальшим формуванням 
тематик спільних наукових досліджень та міжнародних 
проектів, а також залучення талановитої молоді до 
науково-дослідницької роботи. 

Конференція ТТМЗ-2013 проводиться спільно 
з Всепольською науково-технічною конференцією 
“Termometria i Termografia Podczerwieni ”   
TTP-2013. 
Робочі мови конференції  
– українська, польська, англійська, російська. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Науково-технічні аспекти термографії та термометрії: 
- термографічні системи; 
- засоби та методи вимірювання температури; 
- приймачі випромінення та контактні  

первинні перетворювачі термометрії; 
- моделювання та вимірювання  

параметрів теплового поля і теплових процесів; 
- неруйнівні дослідження  

з використанням  засобів термометрії; 
- застосування тепловізорів  

у науці, промисловості та медицині; 
- опрацювання оптичної інформації. 

2. Метрологічне забезпечення  
вимірювань та випробувань: 

- розвиток методів та засобів  
вимірювання фізичних величин; 

- теорія та практика вимірювань та випробувань; 
- невизначеність у вимірюваннях; 
- сертифікаційні випробування; 
- нормативне забезпечення  

вимірювань та випробувань; 
- організація метрологічної діяльності. 

3. Комп’ютерні та інформаційні технології в метрології: 
- кібер-фізичні системи в метрології; 
- комп’ютерні вимірювальні системи; 
- обчислювальні компоненти вимірювальних систем 

(числові вимірювальні перетворювачі); 
- атестація програмного забезпечення  

вимірювальних систем. 

4. Системи управління якістю  
та екологічного управління. Оцінка відповідності. 

КЕРІВНИЦТВО ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ 

 Співголови: 
Бобало Юрій Ярославович – д.т.н., професор, 
Ректор Національного університету “Львівська 
політехніка”;  

Бєлєцкі Станіслав - д.т.н., професор, 
Ректор Лодзького технічного університету. 

 Заступники голів програмного комітету: 
Стадник Богдан Іванович – д.т.н., професор, ди-
ректор інституту комп’ютерних технологій, авто-
матики та метрології, НУ «Львівська політехніка»; 

Вєнцек Богуслав – д.т.н., професор, завідувач 
кафедри електронних систем та термографії, 
Лодзький технічний університет, (Польща). 

КЕРІВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
 Співголови: 
Столярчук Петро Гаврилович – д.т.н., професор, 

завідувач кафедри метрології, стандартизації 
та сертифікації, НУ "Львівська політехніка"; 

Паракуда Василь Васильович – к.т.н., доцент, 
директор, ДП «Науково-дослідний інститут мет-
рології вимірювальних і управляючих систем»; 

Вільчинскі Мєчислав – представник Cпілки про-
мисловців, магістр інженерії, Польща; 

Сорока Ростислав Юрійович – к.н.державного 
управління, член Ради підприємців при  
Кабінеті міністрів України. 

 Заступники голів організаційного комітету: 
Друзюк Василь Миколайович   

– к.т.н., доцент, головний метролог,  
управління магістральних газопроводів «Львів-
трансгаз», (за згодою); 

Фельчак Маріуш   
– доктор інженерії, Лодзький технічний 
університет, Польща, (за згодою). 

 Секретаріат конференції:  
Гоц Наталія Євгенівна – к.т.н., доцент, доцент 

кафедри метрології, стандартизації та 
сертифікації, НУ "Львівська політехніка"; 

Ільницька Тетяна Мар’янівна – вчений секретар 
ДП «Науково-дослідний інститут метрології  
вимірювальних і управляючих систем». 

 

Склад програмного та організаційного комітету 
представлений на сайті конференції: 

http://conference.lp.edu.ua/metrolog-2013  

ВИСТАВКА ОБЛАДНАННЯ 
 

У рамках конференції планується презентація 
промислового метрологічного обладнання, яка може 
бути проведена у формі стендової презентації або 
виставки.  

 

ТЕЗИ ТА СТАТТІ 
 

 Тези доповідей учасників конференції будуть на-
друковані в збірнику тез доповідей конференції та 
будуть прийматися чотирма мовами – українсь-
кою, польською, англійською, російською. 
 Тези, що подаються на конференцію, повинні 
включати: назву доповіді; імена та адреси всіх ав-
торів (організації, тел., факс, e-mail) з вказівкою 
одного автора для листування; мету роботи; ре-
зультати; висновки. 
 Вимоги до оформлення тез доповідей та статей 
до збірника наукових праць “Вимірювальна техніка 
та метрологія” представлені на сайті конференції: 

http:// conference.lp.edu.ua/metrolog-2013 
 

Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані 
раніше результати досліджень, будуть надруковані 
протягом 2013 року в наступних наукових фахових 
виданнях: 

1. Фахові видання України: 

- міжвідомчий науково-технічний збірник  
“Вимірювальна Техніка та Метрологія”; 

- Вісник Національного університету  
«Львівська політехніка». 

2. Періодичні закордонні видання: 

- науковий журнал  
“Pomiary, Automatyka, Kontrola ” (Польща); 

- науковий журнал  
“Actual Problems of Computer Science сe” 
(Польща); 

- науковий журнал “Informatyka, automatyka, 
pomiary w gospodarce I ochronie sriodo-
wiska ” 
 

Статті мають відповідати  
вимогам означених видань  

 



Важливі дати 
15 червня 2013 р. 

 – останній термін подачі заявки на участь 
15 червня 2013 р.  

– останній термін подачі тез конференції та  статей 
10 вересня 2013 р.   

– розміщення на сайті програми конференції 

Оплата участі в конференції 
Стандартний оргвнесок включає витрати на: 
- публікацію тез доповідей  

учасників конференції; 
- діловий комплект, тези доповідей,  

видання програми конференції,  
поштові відправлення; 

- каву-брейк. 
Сума оргвнеску  
з одного учасника конференції: 
- для громадян України – 350 грн.,  
- для громадян країн СНД – 50 євро. 
- для аспірантів – 100 грн. 
- для студентів – 50 грн. 
- для громадян іноземних                               

країн – 200 євро (товариська вечеря, обіди) 
 

Реквізити для здійснення платежу у гривнях: 

Одержувач: НУ «Львівська політехніка» 
ЄДРПОУ: 02071010 
Р/рахунок: 31254272211046 
Банк: ГУ ДКС України у Львівській області 
МФО: 825014 
Призначення платежу(!!!) :  Назва Конференції,  

 П.І.П. учасника  
 

Реквізити для здійснення платежу в євро:  
Intermediary institution:   
DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, DE 
SWIFT: DEUTDEFF 
Beneficiary Bank:    
JSC ZLATOBANK,  
B. Khmelnitskogo, 17/52, Kyiv, 01030, Ukraine 
SWIFT: ZLTTUAUK 
acc. 100 9478033 0000 
Beneficiary:  
Lviv polytechnic National University,  
acc. 26005300001584 

Призначення платежу(!!!) :   Назва Конференції, 
П.І.П. учасника  

Проїзд та проживання оплачуються учасника-
ми конференції самостійно. За необхідності бро-
нювання місць в готелях (вартість проживання від 
140 грн.) учасник має повідомити оргкомітет не пі-
зніше 1 вересня 2013р. Для аспірантів та студентів 
вартість проживання в гуртожитку 45 грн. 

 

Контактна інформація 
 
З детальною інформацією щодо проведення 
конференції можна ознайомитись на сайтах: 

hhttttpp::////conference.lp.edu.ua/metrolog-2013  
hhttttpp::////www.dndi-systema.lviv.ua  

hhttttpp::////thermo.p.lodz.pl/ttp  
 

Матеріали надсилати на адресу: 
Оргкомітет конференції ТТМЗ-2013, 

кафедра  
метрології, стандартизації та сертифікації, 

Національний університет  
«Львівська політехніка», 

вул. Ст. Бандери, 12, 79013,  
м. Львів, Україна 

 
Запитання та пропозиції  

просимо скеровувати до секретаріату конференції  
(Гоц Наталії Євгенівні):  

 
e-mail:  

���� natalia.gots@lp.edu.ua  
���� ttp@info.p.lodz.pl  

 
���� Тел. (038)-(032)-258-23-94 
���� Моб.тел. (038)-(067)-927-08-53 
 

Міністерство освіти і науки України, 
Національний університет  

«Львівська політехніка» (Україна), 
ДП «Науково-дослідний інститут метрології  

вимірювальних і управляючих систем» (Україна), 
Лодзький технічний університет (Польща), 

Академія метрології України, 
Рада підприємців у Львівській області 

 

Міжнародна науково-технічна 
конференція 

 

 
 
 

«   СИСТЕМИ – 2013 » 

« TЕРМОГРАФІЯ І ТЕРМОМЕТРІЯ, 

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИМІРЮВАНЬ ТА ВИПРОБУВАНЬ » 

 

23-27 вересня 2013 року м. Львів, Україна 
 

Запрошення 
До участі в конференції запрошуються 

науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, 
представники органів державної та місцевої влади,  
підприємств та організацій, всі зацікавлені особи. 

 

POLAND SECTION    
 

Конференція проводиться за підтримки: 
ООО «Харківприлад» 

Науково-виробниче об’єднання "Термоприлад" 
Управління магістральних газопроводів  

«Львівтрансгаз» 


