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Контактнa особa: 

ПАСТУХОВ Павло Васильович 

Телефон: +38(097) 562-76-77 Email: pastuhov@ukr.net  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичного семінару 

«Вимірювання та випробування у дослідних лабораторіях», який 

відбудеться 15 вересня 2022 року об 11 год. у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності. 

Доповіді від авторів приймаються за такою тематикою, яка дасть змогу 

під час роботи науково-практичного семінару провести плідну дискусію: 
 

1. Наукові аспекти випробувань задля запобігання виникненню та 

поширенню надзвичайних ситуацій.  

2. Організаційно-управлінські, інженерно-технічні та логістичні заходи у 

діяльності дослідних лабораторій. 

3. Вимірювання у сфері та поза сферою законодавчо регульованої 

метрології. Діяльність дослідних лабораторій в умовах нового 

законодавства. 

4. Акредитація випробувальних і калібрувальних лабораторій. Вимоги до 

контролю технічних характеристик випробувального обладнання. 

5. Державний ринковий нагляд за нехарчовою продукцією. Оцінка 

відповідності – інструмент підтвердження безпечності продукції. 

6. Підвищення ефективності та безпеки підприємництва та промисловості 

із використанням заходів саморегулювання та метрологічного нагляду. 

 

Для включення в програму семінару бажаючих виступити з доповіддю 

прохання повідомити в оргкомітет до 5 вересня тему виступу і дані 

доповідача. Програма семінару буде розіслана учасникам до 10 вересня. 

Кращі доповіді будуть рекомендовані рішенням семінару до публікації у 

фахових наукових виданнях ЛДУБЖД за умови дотримання редакційних 

вимог. 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

- доповідь – до 15 хвилин; 

- виступ-повідомлення – до 5 хвилин. 

У разі використання учасниками презентаційних матеріалів слід 

повідомити заздалегідь. 

Місце проведення: Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, та дистанційно 

на платформі ZOOM, підключення за посиланням:  

iдентифікатор конференції: 688 533 9953 

код доступу: 2022 

mailto:pastuhov@ukr.net

