
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь 
у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
"Забезпечення єдності вимірювань фізико-
хімічних та оптико-фізичних величин", яка від-
будеться 11 – 13 листопада 2008 р.  

 
На конференції будуть розглянуті такі питання: 
 – проблеми сучасної хімічної метрології: простеж-
ність, невизначеність, міжлабораторні порівняння 
результатів вимірювання; 
 – нормативна база: загальні метрологічні вимоги 
до еталонів, засобів вимірювальної техніки, мето-
дик виконання вимірювань, методик повірки (калі-
брування) засобів вимірювальної техніки; 
 – наукові дослідження зі створення сучасних ме-
тодів  і засобів відтворення одиниць і передавання 
їх розмірів; 
 – системи одиниць величин і шкал вимірювань, 
основні поняття, терміни і визначення у хімічній 
метрології;  
 – системи передавання розмірів одиниць величин 
від державних еталонів робочим засобам вимірю-
вальної техніки; 
 – первинні, вторинні і робочі еталони; 
 – стан і перспективи розвитку приладобудування; 
 – робочі засоби вимірювальної техніки: розробка, 
дослідження, випробування, повірка; 
 – особливості  проведення державних приймаль-
них випробувань та метрологічної атестації засо-
бів вимірювальної техніки в умовах ринкової еко-
номіки; 
 – стандартні зразки у системі забезпечення єдно-
сті вимірювань властивостей і складу речовин і 
матеріалів; 
 – стандартні довідкові дані про властивості речо-
вин і матеріалів; 
 – методики виконання вимірювань: проблеми ро-
зробки, удосконалення і застосування; 
 – проблеми державного метрологічного контролю 
і нагляду; 
 – акредитація метрологічних служб, повірочних, 
калібрувальних і вимірювальних лабораторій. 
 
 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
       Бажаючим взяти участь у конференції необ-
хідно до 01 серпня 2008 р. надіслати на адресу 
Оргкомітету заповнений бланк заяви-анкети учас-
ника. 
       Реєстраційний внесок за одного учасника : 
 – 744,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%  124,00 грн.;  
 – 996,00 грн., у т.ч. ПДВ 20%  166,00 грн., (з проживан-
ням у 2-місних сучасних комфортабельних номерах (за 
2 доби ); 
 – 1104,00 грн., у т.ч. ПДВ 20 % 184,00 грн. (з проживан-
ням у 2-місних сучасних комфортабельних номерах (за 
3 доби). 
        У вартість реєстраційного внеску входять участь у 
роботі конференції, відвідування виставки, видання  
збірника доповідей, обіди у ресторанному комплексі, 
кава під час перерв, дружня вечеря. 
        Реєстраційний внесок необхідно переказати на 
Р/р.:  260053251101 в ВАТ  „Агрокомбанк"  м. Києва, 
МФО 322302,  ЄДРПОУ 32985757.   
Одержувач: ТОВ „Центр безперервної освіти „СПЕКТР 
ЗНАНЬ" 
Призначення платежу: За участь у ІІІ Міжнародній нау-
ково-практичній конференції "Забезпечення єдності 
вимірювань фізико-хімічних та оптико-фізичних 
величин" (прохання вказати ПІБ учасника). Оплата за 
участь у конференції можлива готівкою під час реєстра-
ції. 
       Для одержання податкової накладної та акту вико-
наних робіт при собі необхідно мати копію свідоцтва про 
реєстрацію платника податку. 
       Конференція буде проводитись  на базі Інституту 
післядипломної  освіти  Національного  університету  
ім. Тараса Шевченка (вул. Васильківська, 36 ) 
       Проїзд від залізничного  вокзалу  маршрутним таксі  
№ 458 або від станції метро „Либідська" маршрутним 
таксі №№ 156, 38, 548 до зупинки  „Амурська площа". 
      Під час проведення конференції буде влаш-
товано тематичну виставку приладів . 
      Реєстраційний внесок за участь у виставці 
300,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 50,00 грн.  
      Якщо Ви маєте намір взяти участь у виставці, 
просимо повідомити про це Оргкомітет заздале-
гідь. 
      Для включення доповіді до програми кон-
ференції необхідно до 01 вересня 2008 р. на  
адресу  Оргкомітету   надіслати   доповідь  
(згідно зі встановленими вимогами), експерт-
ний висновок про можливість опублікування, 
заявку на участь у конференції. 
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     ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ  
 
       Учасники конференції можуть надавати допо-
віді однією з мов: українською, російською або ан-
глійською.  
       Обсяг доповідей не повинен перевищувати 
5 сторінок формату А4. До обсягу входять: текст, 
таблиці, малюнки та перелік літератури.  
       У верхньому лівому куті аркуша необхідно 
вказати індекс УДК.  
       Заголовок доповіді друкується великими літе-
рами посередині аркуша. Список авторів із зазна-
ченням місця роботи та міста розміщується під 
заголовком.   
       Матеріали доповіді повинні бути надруковані 
на лазерному принтері з однієї сторони аркуша з 
використанням шрифту Times New Roman 12 пт з 
інтервалом 1,5 в текстовому редакторі WORD 97 
для WINDOWS 98. Текст друкується на білому па-
пері формату А4 (210х297) мм., розміри полів: 
угорі та знизу - 20 мм , зліва та справа - 25 мм.  
       При виборі одиниць фізичних величин необ-
хідно дотримуватись Міжнародної системи оди-
ниць. Формули повинні бути відділені від основно-
го тексту та пронумеровані в круглих дужках. 
       Таблиці та малюнки необхідно друкувати на 
окремих аркушах. Якість малюнків повинна забез-
печувати можливість їхнього поліграфічного відт-
ворення без додаткової обробки. Ширина малюн-
ків не повинна перевищувати 100 мм. Місце роз-
ташування таблиць та малюнків у доповіді позна-
чається на полях. На зворотній стороні малюнків 
м’яким олівцем зазначають  прізвища  авторів, 
назву доповіді та номер малюнка. 
        Бібліографічні  посилання у тексті (список лі-
тератури) необхідно оформлювати відповідно до 
ГОСТ 7.1-2003. 
        Порушення вимог оформлення доповіді не 
дозволить включити її до збірника праць конфе-
ренції. 
        Матеріали доповіді подаються в 1 примірнику  
на паперовому носії та в електронному вигляді. 
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учасника конференції 
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телефон, факс 
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Електронна пошта  

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________

Назва доповіді 
 

      Я  реєструюсь  для  участі  в  конференції   за  
таким варіантом (відмітити необхідне знаком "+"): 

 Участь у  роботі конференції без проживання; 
 Участь  у  роботі конференції з проживанням.  

 
Вирішення організаційних питань проведення 
конференції доручено ТОВ "Центр безперерв-

ної освіти "Спектр знань" 
Директор  

Гулько Ярослава Омелянівна 
тел. (044) 238-23-81 
        (044) 238-23-80 

 
 
 

Державний комітет України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики  

(Держспоживстандарт України) 

Всеукраїнський державний науково-
виробничий центр стандартизації, метрології, 

сертифікації та захисту прав споживачів  
(Укрметртестстандарт) 

Всеросійський науково-дослідний інститут  
метрології ім. Д.І. Менделєєва  

Білоруський державний інститут метрології 

Технічний комітет "Фізико-хімія" (ТК 1.8)  
Євро-Азійського співробітництва державних 

метрологічних установ (КООМЕТ) 

Технічний комітет зі стандартизації 
 Держспоживстандарту України "Аналіз газів, 

рідких і твердих речовин" (ТК 122)  

Наукова Рада Національної академії наук  
України з проблеми "Аналітична хімія" 

Асоціація Eurachem-Ukraine 
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 конференція 
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