
 
З метою відшкодування організаційних, 

видавничих,  поліграфічних витрат та  витрат з 
пересилання збірника матеріалів авторам, 
необхідно сплатити  організаційний  внесок  у 
розмірі  160  грн.  за  одну  публікацію. 
Перевищення обсягу публікації, вартість кожної 
наступної сторінки (за сторінку) 30 грн.  

Учасникам конференції не покриваються 
витрати, пов’язані з проживанням та 
харчуванням під час участі у заході.  
 

 
БАНКІВСЬКИ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ 

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 
 

Одержувач: БФ «ОСВІТА НАФТОГАЗОВОГО 
 КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ» 
Код             39340418 
Рахунок    26002212001756 
Банк одержувача: АТ «УКРГАЗБАНК» 
МФО           320478 
Призначення платежу: за участь у 
конференції ПІП. 

 
Оплату організаційного внеску можна 

зробити у відділенні будь-якого банку в 
Україні або через Інтернет у разі наявності у 
Вас електронного доступу до Ваших 
банківських рахунків. 

Для іноземних учасників прохання з питань 
оплати звертатися до оргкомітету. 
 

КОНТАКТИ: 
Технічний секретар конференції  
Малик Володимир Яркович, к.т.н., доцент  
тел.: +38 067 7921911, 03244 38969 
e-mail: dkngkonf@ukr.net 
 
Поштова адреса: 82100, Україна, Львівська обл. 
м. Дрогобич, вул. Грушевського, 57. 
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу». 
 
 
 

 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 

Прізвище, ім'я, по-батькові:  

  

Назва статті:  

  

Тематичний напрям:  

  

Науковий ступінь, вчене звання, посада, 

навчальне становище:  

  

Прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника 

(для студентів/аспірантів):  

  

Навчальний заклад (установа): 

   

 

Контактна інформація 

Поштова адреса (з індексом):  

 

  

Моб. тел.:    

E-mail:   

 
 

 
Електронна форма заявки учасника та інша 

інформація щодо конференції на сайті 
навчального закладу за адресою: 

 

http://www.dkng.net.ua/konferenciya 
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28 – 29 травня 2019 р. 
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Мета конференції – розробка ефективних 

підходів здатних забезпечити рентабельний 
видобуток нафти і газу на території України. 
Окремою темою буде обговорення освітньої 
підготовки майбутніх спеціалістів для 
нафтогазової галузі України, її наукова та 
практична цінність. 

Конференція сприятиме створенню та 
зміцненню наукових і творчих зв’язків між 
фахівцями і організаціями, що займаються 
питаннями видобутку  нафти і газу на території 
України та освітніми установами, які готують 
спеціалістів для нафтогазової галузі. 

Кращі доповіді будуть опубліковані в 
науковому збірнику і запропоновані до 
впровадження в нафтогазовій галузі України. 

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу, НУ «Львівська 
політехніка», Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка,  
НАК «Нафтогаз України», ПАТ «УКРНАФТА»,  
ПАТ «Укртранснафта», НТП «Бурова техніка», 
ТОВ «Бурова Енергетична компанія «Технікс», 
ПАТ «Укргазвидобування», D.TEK, ТОВ «КАРАТ», 
ТОВ «Ньюфолк нафтогазовий консультаційний 
центр», ТОВ «Укргеоцентр», Endevour,  спілка 
Буровиків України. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Нафтогазова інженерія та технології. 
 Науки про Землю. 

 Нафтогазове машинобудування. 

 Управління, інновації та економіка. 
 Теорія і методика професійної освіти. 

 
У програмі конференції: пленарні та секційні 
засідання, спеціальні секції з актуальних 
проблем. 
 
Офіційні мови конференції: 
українська, російська, польська, англійська. 
 
Форма участі: очна та заочна. 
 
Місце проведення конференції:  
Україна, Львівська обл., м. Дрогобич,  
вул. Грушевського, 57. 

 
Оргкомітет залишає за собою право 

відносити заявлені доповіді до пленарних або 
секційних засідань. Збірник матеріалів буде 
опублікований після роботи конференції та 
надісланий її учасникам на поштову адресу, 
вказану у заявці. 

Програму конференції буде надіслано разом 
з запрошенням кожному учаснику. 

Надання та презентація доповідей не є 
обов’язковою умовою участі в роботі 
конференції. Ви можете бути лише слухачем на 
засіданнях і приймати участь в обговоренні 
доповідей та результатів роботи конференції. 
Кількість публікацій від одного автора не 
обмежується. 

 

Кінцевий термін подачі тез доповідей –  
22 травня 2019 року 

 
 
Оргкомітет вдячний за поширення інформації 
щодо проведення конференції серед колег та 
всіх зацікавлених осіб. 

 
 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
Обсяг  –  до  5  стор.  формату  А-4  у 

текстовому  редакторі  Microsoft  Word;  шрифт –  
Times  New  Roman, розмір – 14, міжрядковий 
інтервал – 1,5; абз. відступ  – 10 мм; поля – 
20 мм.  

Послідовність розміщення матеріалів у тезах 
доповіді: напрямок конференції відповідно до 
тематики тез доповіді,  прізвище  та  ініціали 
автора(ів)  (шрифт  –  напівжирний);  посада, 
навчальний  заклад,  місце роботи у разі  
закінчення навчання;  місто, в якому його 
розташовано, держава  (шрифт  –  курсив);  
назва  статті  (великі літери, шрифт – 
напівжирний); текст.  
 
      Наприклад: 

Михайлець М. Ю. 
старший викладач кафедри 

геології   
Львівського національного  

університету імені Івана Франка 
м. Львів, Україна 

 
ПРОБЛЕМИ ГЕОЛОГІЇ КАРПАТ 

 
Сторінки не нумеруються. Список використаної 
літератури оформляється в  кінці  тексту  під  
назвою «Література:».  
Для участі у конференції необхідно до                     
22 травня 2019 р. надіслати на електронну 
скриньку оргкомітету dkngkonf@ukr.net такі 
матеріали: 
1. Заявка на участь у конференції (електронну 

форму заявки можна заповнити на сайті). 
2. Тези доповіді. 
3. Відскановану квитанцію про сплату 

організаційного внеску. 
4. Рецензію на статтю (для осіб, які не мають 

наукового ступеня або вченого звання). 
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