ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ”
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – СОФІЯ
СПІЛКА МЕТРОЛОГІВ БОЛГАРІЇ
запрошують Вас взяти участь
у 19-му Міжнародному науково-технічному семінарі

“Невизначеність вимірювань: наукові, прикладні,
нормативні та методичні аспекти” (UM-2022)
Приблизне коло питань, що обговорюються:
• розвиток теоретичних засад модельних та емпіричних підходів до оцінювання
невизначеності вимірювань;
• обробка результатів та оцінювання невизначеностей вимірювань при випробуваннях,
калібруваннях, звіреннях;
• валідація методик випробувань та калібрування;
• автоматизація процесу обробки результатів та оцінювання невизначеності у
вимірюваннях;
• удосконалення нормативної бази оцінювання невизначеності вимірювань;
• організація та проведення міжлабораторних порівняльних випробувань, обробка їх
результатів;
• особливості навчання питанням оцінювання невизначеності вимірювань.
Для участі в семінарі пропонується до 30 листопада 2022 р. направити тези доповідей
(1−2 повних стор.) відповідно до шаблону, що додається, англійською мовою за адресою:
newzip@ukr.net. До тез необхідно додати заявку – таблицю відомостей про авторів.
Тези доповідей будуть видані до початку семінару.
Презентації мають бути докладеними 7–8 грудня 2022 р. на онлайн-засіданнях семінару.
Розширені версії доповідей із числа тих, що були заслухані на семінарі, які
відповідають тематиці, а також вимогам видання “Український метрологічний
журнал”/“Ukrainian Metrological Journal” (УМЖ) (включений до Переліку наукових фахових
видань України у категорії “А” та бази даних Web of Science Core Collection), будуть
опубліковані у вигляді статей англійською мовою в УМЖ № 4/2022–1/2023 під рубрикою
“Невизначеність вимірювань: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти”.
Загальний обсяг однієї статті – 4–5 стор. А4 (див. шаблон + зразок оформлення статті англ.
мовою).
Увага! Усі статті проходять обов’язкову перевірку на плагіат, тому назви та зміст
статей не повинні дослівно повторювати тези!
Оформлені за шаблоном статті англійською мовою та всі необхідні для публікації
матеріали (картка автора(ів); згода на відкриту публікацію – див. зразки оформлення; укр.
або рос. переклад тексту статті) необхідно надіслати до 15 грудня 2022 р. в електронному
вигляді на адресу: lanabelousova23@gmail.com
Контактна інформація: Захаров Ігор Петрович, e-mail: newzip@ukr.net,
тел.: +38-067-5783981 (Viber, Telegram, WhatsApp)

