ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ
Луцький національний технічний університет,
кафедра галузевого машинобудування та
лісового господарства, завідувач кафедри
Пуць Віталій Степанович, тел. 095 5052218
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 26а.
Тел./Факс…………………….. (0332) 74-61-01.

КООРДИНАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ:
Цизь
Ігор
Євгенович
–
в.о.
декана
машинобудівного факультету ЛНТУ, к.т.н.,
доцент. 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
Тел./Факс…………………….(0332) 74-61-31.

ДОВІДКИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ:
Назарчук Людмила Володимирівна – доцент
кафедри галузевого машинобудування та
лісового
господарства
Луцького
НТУ,
тел. 050 1988239.
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 26а.
Мартинюк Віктор Леонідович – доцент кафедри
галузевого
машинобудування та лісового
господарства Луцького НТУ, тел. 097 0308989.
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, к. 26а.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ І ПУБЛІКАЦІЯ
МАТЕРІАЛІВ
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Прогресивна техніка та технології.
Проблеми та тенденції розвитку; сучасні
напрями і технології створення. Мехатроніка,
робототехніка,
автоматизоване
управління
виробництвом.
2.
Прогресивні
технології
отримання,
зміцнення та обробки нових матеріалів.
Сучасні концепції та тенденції розвитку,
проблеми отримання, зміцнення та обробки
матеріалів.
3. Сучасні напрями і технології створення
виробів легкої та текстильної промисловості.
Сучасні напрями і технології створення
промислових виробів, виробів з текстилю,
виробів спецпризначення тощо.
4. Перспективи розвитку та нові технології
галузі лісового та сільського господарства.
Концепції та тенденції розвитку галузі лісового
та сільського господарства, теорія та практика.
5. Інтеграції освіти, науки та виробництва.
Проблеми підготовки кадрів вищої кваліфікації у
системі вищої освіти та її інтеграція з
європейськими стандартами освіти.
6. Екологічна безпека виробництв. Захист
довкілля, екологічна безпека, ресурсозберігаючі
технології.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Оргкомітет конференції просить Вас довести цю
інформацію до відома працівників Вашої
організації.






доповідь на пленарному засіданні –
до 20 хвилин;
доповідь на секційному засіданні –
до 10 хвилин;
повідомлення на секційному засіданні –
до 5 хвилин;
стендова доповідь.

Міністерство освіти і науки України
Волинська обласна державна адміністрація
Луцький національний технічний університет
Кафедра галузевого машинобудування та
лісового господарства
Україна, Польща, Білорусь, Німеччина,
Португалія, Словенія, США

Міжнародна
науково-технічна
конференція
ЗАПРОШЕННЯ

«ІНЖЕНЕРІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ОСВІТА,
ВИРОБНИЦТВО»
15-16 листопада 2018 року
Луцьк, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Луцький національний технічний університет
проводить міжнародну науково-технічну
конференцію «Інженерія та технології:
наука, освіта, виробництво»
Пропонуємо всім вченим, науково-педагогічним
працівникам,
докторантам,
аспірантам,
студентам та іншим особам, які зацікавлені у
розвитку сучасної науки та техніки, прийняти
участь у конференції.

КАЛЕНДАР ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
 прийом заявок на участь з текстами доповідей
та реєстраційних внесків – до 01.11.2018 р.;
 розсилка запрошень з програмою конференції
– до 10.11.2018 р.;
 прибуття і поселення – 15.11.2018 р.;
 робота конференції – 15.11.2018-16.11.2018 р.;
 від’їзд – 16.11.2018 р.
Проведення засідань конференції і розміщення
учасників буде здійснюватись на базі Луцького
національного технічного університету. 43018,
м. Луцьк, вул. Львівська, 75.
Учасникам конференції з інших міст оргкомітет
надає житло в гуртожитку, або бронює місце в
готелі відповідно до заявки.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь,
вчене звання
Посада
Організація
Поштова адреса
Е-mail
Тел./Факс
Назва доповіді
Співавтори
Бронювання житла
(гуртожиток або готель)

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ
Для участі у роботі конференції до 01.11.2018 р.
потрібно:
1. Заповнити та вислати на електронну адресу
організаційного комітету mntk2018@ukr.net
заявку на участь у конференції та матеріали,
оформлені згідно з вимогами.
Назви файлів повинні відповідати прізвищу
автора. Наприклад: Шевченко_тези доповіді,
Шевченко_авторська довідка.
2. Перерахувати оплату за опублікування статті
та за організаційні витрати конференції у
розмірі 300 грн.(150грн.-заочна участь) – для
учасників з України, 50 $ (25$-заочна участь)для учасників з інших країн
 для юридичних осіб – отримувач: Луцький
НТУ, код ЄДРПОУ 05477296, на р/р
31251203117820, ДКСУ м. Київ, МФО
820172;
 для фізичних осіб з України – на картку
Приватбанку 5168757374437335 Клименко
Олександр Дмитрович;
 для фізичних осіб з-за кордону– на картку
Приватбанку 4731185615534010 Klimenko
Aleksandr.
У
призначенні
платежу
вказати:
«конф.10_Інженерія
та
технології_ПІБ
автора».
3. Вислати копію платіжного доручення про
перерахування
оргвнеску.
Наприклад:
Шевченко_квитанція.
Учасники
конференції
можуть
також
опублікувати результати своїх досліджень у
фахових збірниках наукових праць
«Наукові
нотатки»,
«Сільськогосподарські машини» Луцького національного
технічного університету.

Детальну інформацію можна отримати на
офіційному
сайті
видань:
http://lutskntu.com.ua/uk/naukovi-vidannya

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ДОПОВІДЕЙ
Тези доповідей повинні мати інформаційний
характер і не перевищувати 3 сторінки
формату А5.
Тези доповіді слід підготувати на комп’ютері в
редакторі Microsoft Word. Гарнітура - Times
New Roman. Міжрядковий інтервал – 1, кегль –
10, поля: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє –
20 мм, нижнє – 25 мм, абзацний відступ –10
мм.
Шапка тез містить: шифр УДК, ініціали та
прізвище
автора (–ів)
із
зазначенням
наукового ступеня, назву установи, в якій
працює автор, назву доповіді.

ІНФОРМАЦІЯ, ВИМОГИ ТА ПРИКЛАД
ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ РОЗМІЩЕНІ
НА САЙТАХ:
 збірник наукових праць «Наукові нотатки»
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/mizhvuzivskiy-zbirniknaukovi-notatki-za-napryamkom-inzhenernamehanika-vidpovidalniy-redaktor-dtn
 збірник „Сільськогосподарські машини”
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/vimogi-do-materialivshcho-proponuyutsya-do-druku-u-zbirnikusilskogospodarski-mashini-luckogo
Увага! Заявку на участь у конференції та матеріали
слід надіслати до 01 листопада 2017 року
відповідальному секретарю Назарчук Людмилі
Володимирівні
Е-mail: mntk2018@ukr.net; тел. +380501988239

