
З метою відшкодування видавничих,  
поліграфічних, поштових та організаційних 
витрат (харчування), авторам необхідно 
сплатити організаційний внесок: 

 

Форма участі Вартість 
Представник компанії (без 
проживання) 1500 грн/особа 

Представник закладу освіти (без 
проживання) 700 грн/особа 

Представники компаній, закладів 
освіти, аспіранти, докторанти 
(заочна форма) 

200 грн/особа 

Керівник учасника нафтогазового 
освітнього кластеру НГОК БЕЗКОШТОВНО 

Об’єм публікації до 5 аркушів. Перевищення 
обсягу публікації, вартість кожної наступної 
сторінки (за сторінку) 30 грн.  
 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 

 

Одержувач: БФ «ОСВІТА НАФТОГАЗОВОГО 
 КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ» 
Код  39340418 
Рахунок  UA383204780000026002212001756 
Банк одержувача: АТ «УКРГАЗБАНК» 
Призначення платежу: за участь у 
конференції ПІП. 

Іноземних учасників з питань оплати 
просимо звертатися до оргкомітету. 

Вимоги до оформлення тез доповідей, 
анкету учасника та іншу інформацію щодо 

конференції можна знайти за адресою:  
www.dkng.net.ua/konferenciya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу 
(Державний вищий навчальний заклад 
«Дрогобицький коледж нафти і газу») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДРОГОБИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАФТИ І ГАЗУ 

(Державний вищий навчальний заклад  
«Дрогобицький коледж нафти і газу») 

 
 

 
 
 
 
 
 

VI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

 

«НАФТА І ГАЗ.  НАУКА-ОСВІТА-
ВИРОБНИЦТВО: ШЛЯХИ 

ІНТЕГРАЦІЇ ТА 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 

 
присвячена 75-річчю з Дня заснування 

Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу 
(Державного вищого  навчального закладу 

«Дрогобицький коледж нафти і газу») 
 
 
 
 
 

з виданням збірника матеріалів 
 

7 – 9 травня 2020 року 
 
 
 

м.  Дрогобич 
 
 

http://www.dkng.net.ua/konferenciya
mailto:dkngkonf@ukr.net


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас до участі у VI Всеукраїнській 
науково-технічній конференції «Нафта і газ. 
Наука-освіта-виробництво: шляхи інтеграції та 
інноваційного розвитку», присвяченій 75-річчю з 
Дня заснування Дрогобицького фахового коледжу 
нафти і газу (Державного вищого  навчального 
закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу»). 

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: 

Провідні підприємства , організації, установи 
та заклади освіти нафтогазового та машино-
будівного профілю України та закордону.  

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Нафтогазова інженерія та технології. 
 Науки про Землю. 
 Галузеве 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, головний корпус 
Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу 
(Державного вищого навчального закладу 
«Дрогобицький коледж нафти і газу»). 

Оргкомітет залишає за собою право 
включати заявлені доповіді до пленарних або 
секційних засідань. Збірник матеріалів буде 
опублікований після роботи конференції та 
надісланий її учасникам на поштову адресу, 
вказану у заявці. Кількість публікацій від 
одного автора не обмежується. 

Програму конференції буде надіслано разом 
із запрошенням кожному учаснику. 

Надання та презентація доповідей не є 
обов’язковою умовою участі в роботі 
конференції, учасники можуть бути лише 
слухачами на засіданнях і приймати участь в 
обговоренні доповідей та результатів роботи 
конференції.  

 

Кінцевий термін подачі тез доповідей –  
20 квітня 2020 року 

 

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

 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

7 травня (четвер): 
з 09:00 до 15:00 – прибуття, реєстрація та 

поселення учасників  
з 15:00 до 17:00 – ознайомлення з матеріально-

технічною базою навчального закладу, 
зустрічі з викладачами циклових комісій  

8 травня (п’ятниця): 
з 08:00 до 09:30 – реєстрація учасників 

конференції 
з 09:30 до 13:00 – пленарне засідання 

VI Всеукраїнської науково-технічної  
конференції «Нафта і газ. Наука-освіта-
виробництво: шляхи інтеграції та 
інноваційного розвитку» 

з 11:00 до 13:00 – засідання учасників 
Нафтогазового освітнього кластеру 
(Світлиця Дрогобицької міської ради)  

з 13:00 до 15:00 – обідня перерва 
з 15:00 до 18:00 – Урочиста академія 

«Дрогобицький коледж нафти і газу – 
майбутнє належить тобі!»  
(Львівський академічний обласний музично-
драматичний театр ім. Юрія Дрогобича, 
 м. Дрогобич)   

з 18:30 до 23:00 – банкет  
(Відпочинковий комплекс «Золота Гора», 
м. Трускавець). 

9 травня (субота):  
з 10:00 до 12:00 – секційні засідання 

конференції 
12:00 до 16:00 – екскурсії по видатних місцях 

Дрогобиччини 
(с. Нагуєвичі, смт. Східниця, фортеця Тустань у 
с. Уріж ) 

Від’їзд учасників 


