ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ШОСТОГО ПРОФЕСІЙНОГО КОНКУРСУ УТ НКТД
Українське товариство неруйнівного контролю та технічної діагностики
оголошує про проведення з 1 липня до 31 жовтня 2019 р. Шостого професійного
конкурсу серед спеціалістів і організацій, що працюють в галузі неруйнівного
контролю та технічної діагностики.
Професійний конкурс УТ НКТД проводиться з метою:
а) визначення кращих вчених, спеціалістів, трудових колективів, лабораторій,
фірм, підприємств та організацій, що працюють в галузі НКТД;
б) популяризації досягнень в галузі НКТД кращих вчених, спеціалістів,
трудових колективів лабораторій, фірм, підприємств та організацій України.
Професійний конкурс УТ НКТД проводиться за наступними напрямками
та формами професійної діяльності (номінаціями):
1) кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД;
2) кращі промислові і сервісні лабораторії, що працюють в галузі НКТД;
3) кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг;
4) кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД;
5) кращий студент (аспірант) за спеціальністю «НК та ТД».
Для участі в професійному конкурсі УТ НКТД висуваються (в т.ч.
самовисуваються) вчені, спеціалісти, молоді вчені, студенти, аспіранти, трудові
колективи підприємств та організацій, що мають досягнення в галузі НКТД.
Матеріали на професійний конкурс УТ НКТД можуть подавати як члени УТ
НКТД (колективні та індивідуальні), так і інші вчені, спеціалісти, трудові
колективи підприємств та організацій, що працюють в галузі НКТД.
Матеріали на конкурс повинні включати:
1) заяву, заповнену за визначеною формою (див.нижче);
2) матеріали, що розкривають суть досягнень учасників конкурсу за період з
2017 до 2019 рр. включно (за довільною формою). Перелік бажаних матеріалів
для учасників конкурсу включає:
в номінації "Кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД":
 науково-технічний рівень розробки в порівнянні зі світовим (виділити
наукову новизну);
 наявність патентів, авторських свідоцтв на ідеї, що реалізовано в розробці;
 акти промислового впровадження розробки;
 відгуки про розробку провідних спеціалістів в галузі НК і підприємств, на
яких вона була впроваджена;
 копії публікацій на тему розробки;
в номінаціях "Краща промислова лабораторія з НКТД" і "Краща сервісна
лабораторія з НКТД":
 копії атестатів акредитації, ліцензій, дозволів на виконання робіт з НКТД;
 методи неруйнівного контролю, за якими проводяться випробування;







перелік об'єктів, які випробовуються;
відомості про персонал і технічне обладнання;
найбільш значні роботи, що були виконані за період 2017-2019 рр.;
відгуки підриємств-замовників;
окремо виділити використання в роботі нових методик і сучасних систем
неруйнівного контролю;
в номінації "Кращі науково-технічні публікації (монографії, книги, цикли
публікацій за період 2017-2019 рр.)":
 друкований екземпляр публікації, що подається на конкурс;
 відгуки про публікацію провідних спеціалістів в галузі НКТД;
в номінації "Кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі
НКТД" (вікове обмеження для участі в конкурсі – до 35 років):
 копії наукових праць за період 2017-2019 рр. (статті, доповіді, автореферат
дисертації);
 копії авторських свідоцтв, патентів номінанта;
 рекомендації (відгуки) провідних спеціалістів в галузі НКТД;
в номінації "Кращий студент (аспірант) за спеціальністю «Неруйнівний
контроль та технічна діагностика»" (поширюється на студентів старших курсів
і аспірантів профільних кафедр (неруйнівний контроль та технічна діагностика),
студенти й аспіранти яких пишуть роботи з цієї тематики):
 тема бакалаврської, дипломної, магістерської, кандидатської роботи;
 рекомедація наукового керівника;
 коротка анотація (1,5-2 стор.) виконаної (виконуваної) роботи;
 копії наукових праць, патентів і т.ін.;
 рекомендації-відгуки (бажано) провідних спеціалістів з НК промислових
підприємств, із вказівкою основних наукових і технічних результатів,
отриманих кандидатом.
Матеріали подаються до 10 жовтня 2019 р. в конкурсну комісію. Після
проведення конкурсу надані матеріали залишаються в архіві УТ НКТД.
Конкурсна комісія готує зведені дані про учасників конкурсів та їх
досягнення в галузі НКТД і подає їх на розгляд членів правління УТ НКТД до
20 жовтня 2019 р. Члени правління до 31 жовтня 2019 р. голосують (оцінюють
досягнення конкурсантів) в кожній номінації. Розподіл місць в кожній з номінацій
конкурсу визначається за сумою місць в рейтингу голосування членів Правління і
рейтингу Конкурсної комісії.
Нагородження переможців
Переможці та призери професійного конкурсу УТ НКТД в кожній з
номінацій нагороджуються Дипломами УТ НКТД відповідного ступеня та
спеціальними відзнаками на Звітній конференції Товариства, яка відбудеться в
рамках 9-ї Національної науково-технічної конференції "Неруйнівний контроль
та технічна діагностика: UkrNDT-2019" (19-21 листопада 2019 р.).

В ПРАВЛІННЯ УТ НКТД
_____________________________________
03038, м. Київ-38, а/с 20, УТ НКТД
e-mail: usndt@ukr.net
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНОМУ КОНКУРСІ
Українського товариства неруйнівного контролю та технічної діагностики
Прошу розглянути подані нами матеріали в рамках професійного конкурсу
УТ НКТД в номінації (потрібне позначити):







кращі наукові та технологічні розробки в галузі НКТД;
краща промислова лабораторія, що працює в галузі НКТД;
краща сервісна лабораторія, що працює в галузі НКТД;
кращі науково-технічні публікації в журналах та видання книг;
кращі молоді вчені та спеціалісти, що працюють в галузі НКТД;
кращий студент (аспірант) за спеціальністю «НК та ТД».

На конкурс висувається __________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Досягнення в галузі неруйнівного контролю та технічної діагностики
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
До заяви додаються:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
ХТО ВИСУВАЄ:
Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________
Вчена ступінь, посада _________________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________
Контактна адреса _____________________________________________________
Телефони, факси _____________________________________________________
Підпис, дата _________________________________________________________

