ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІI Міжнародної науково-практичної конференції
пам’яті професора Петра Столярчука „Управління
якістю в освіті та промисловості: досвід,
проблеми та перспективи”,
яка відбудеться 11-12 травня 2017 року
в Національному університеті
«Львівська політехніка» (м. Львів, Україна).
Робочі мови конференції: українська, англійська.
До участі в конференції запрошуються:
представники
підприємств
(організацій),
студенти, аспіранти, докторанти, викладачі й
співробітники ВНЗ, вчені та всі охочі.
Для участі у роботі конференції необхідно до
29 березня 2017 року на адресу оргкомітету
надіслати заявку, тези доповідей, копію квитанції
про сплату організаційного внеску. Електронну
версію заявки, тез та квитанції надіслати на
електронну адресу: Qmconference@ukr.net
Тези доповідей будуть опубліковані до
початку роботи конференції.
Планується проведення виставки, під час якої
учасники конференції зможуть презентувати свою
продукцію та послуги, що дасть змогу налагодити
нові ділові контакти, ознайомитись з новітніми
рішеннями та знайти вигідні пропозиції.
У межах роботи конференції буде діяти
студентська секція.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ
КОНФЕРЕНЦІЇ
▪ Організація та моніторинг якості освітнього
процесу і підготовки фахівців
▪ Особливості і проблеми підготовки та
перепідготовки фахівців
▪ Модернізація системи управління ВНЗ та
забезпечення якості освітніх послуг: досвід й інновації
▪ Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці»
▪ Забезпечення доступності та неперервності
освіти впродовж життя (life-long learning)
▪ Ступенева система підготовки фахівців та проблеми
інтеграції національних систем у світовий простір
▪ Розроблення, впровадження та поліпшення
систем управління (відповідно до вимог стандартів
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS
18001 тощо): теорія, практика, проблеми
▪ Інструменти прозорості Європейського простору
вищої освіти у забезпеченні її якості
▪ Інформатизація та комп’ютеризація управління
якістю в освіті та промисловості
▪ Розвиток наукової та інноваційної діяльності
▪ Сучасні підходи в оцінюванні й забезпеченні
якості продукції, послуг та персоналу
▪ Стандартизація, оцінювання відповідності та
акредитація в освіті й промисловості
▪ Проблеми вдосконалення національної системи
технічного регулювання
▪ Метрологія та метрологічне забезпечення в
промисловості
▪ Теплові та теплофізичні вимірювання
▪ Безпека продукції (процесів, послуг) для життя,
здоров’я та майна громадян, охорона довкілля та
безпека народногосподарських об’єктів
▪ Поліпшення техніко-економічних показників
виробництва, систем збирання, опрацювання й
ефективного використання техніко-економічної
інформації,
створення
нормативної
бази
ресурсозберігальних технологій
та інші напрямки в галузі освіти і промисловості.
За поданими матеріалами будуть сформовані
робочі секції конференції.

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
1. До опублікування приймаються наукові праці,

які не друкувалися раніше.
2. Автор несе особисту відповідальність за
достовірність поданої інформації.
3. Обсяг тез доповідей повинен бути одна або дві
повні сторінки друкованого тексту.
4. Береги: зліва – 20 мм, справа – 15 мм,
зверху – 30 мм, знизу – 25 мм.
5. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) –
10 pt, міжрядковий інтервал – 1,2, абзацний
відступ – 8 мм.
6. Порядок розміщення матеріалу:
у першому рядку справа вказують УДК (кегель
шрифта – 10 pt);
в кожному наступному рядку:
назва наукової праці (кегель шрифта – 12, по
центру, Bold, відступи: верхн. – 12 pt,
нижн. – 6 pt);
знак “©”, автор i спiвавтори, рік (кегель шрифта
– 10, по правому краю, Italic, відступи:
верхн. – 0 pt, нижн. – 6 pt);
назва органiзацiї, в якiй працює автор (кегель
шрифта – 10, по центру, normal, відступи:
верхн. – 0 pt, нижн. – 12 pt)/
7. Використання ілюстративних матеріалів у
тезах повинно бути мінімальним. Рисунки
повинні бути згруповані як єдиний об'єкт.
8. Перелік посилань (повинен бути обов’язково)
подається в кінці публікації курсивом (слово
«Література» не ставиться). В тексті статті
обов’язкові посилання на використані джерела.
9. У разі, якщо особа не взяла участь у
конференції, але надіслала тези доповіді та
оплатила оргвнесок, їй буде надіслано збірник
матеріалів конференції.
10. Роботи, що не відповідають вимогам, чи не
подані у встановлений термін, не розглядаються.

Міністерство освіти і науки України

ЗАЯВКА

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
Оргвнесок для часткового відшкодування витрат
на проведення конференції (збірник матеріалів
конференції, роздаткові матеріали) становить:
300 грн. для учасників з України. Для аспірантів
та заочної участі у конференції оргвнесок
становить 100 грн.;
50 євро – для учасників з інших країн.

на участь у роботі ІІI Міжнародної науковопрактичної конференції пам’яті професора
Петра Столярчука „УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”
Прізвище, ім’я, по-батькові

Реквізити для внесення платежу:
В гривнях: Благодійний фонд розвитку
Львівської політехніки р/р 26004053724895 ПАТ
КБ
ПриватБанк,
МФО 325321,
ЄДРПОУ
25549684.

Посада

У призначенні платежу вказати „За участь в
науковій конференції „Управління якістю-2017” та
прізвище й ініціали учасника (без ПДВ).
В євро: DP NDI „Systema”

Address: 6 Kryvonosa Str., Lviv, 79008, Ukraine
Acc: 26007053830344 EUR
PJSC CB PRIVATBANK
WEST GENERAL REGIONAL DEPARTMENT
15 GUTSULSKA STR., LVIV, 79008, UKRAINE
SWIFT: PBANUA2XLVI
Проїзд, проживання та харчування оплачуються
учасниками конференції самостійно. За потреби
бронювання місць в готелі учасник повинен
повідомити оргкомітет конференції не пізніше
1 травня 2017 р.
З питань поселення:
Кухар Оксана Володимирівна
тел. роб. (032) 258-22-24; моб. +380979601623

Національний університет
„Львівська політехніка”
УМГ „Львівтрансгаз”
Академія метрології України
ДП „Науково-дослідний інститут метрології
вимірювальних і управляючих систем”
Агенція з акредитації вищих навчальних закладів
Республіки Сербської (Боснія і Герцеговина)
Технічний університет – Варна (Болгарія)

Назва організації
Науковий ступінь, вчене звання

Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Назва доповіді
Координати для зв’язку:
Поштова адреса
Контактний телефон
Е-mail
Товариська вечеря




так
ні

Планую виступити з доповіддю (необхідне виділити):
 на пленарному засіданні (до 15 хв.);
 на секційному засіданні (до 10 хв.);
 взяти участь як слухач;
 не планую приїзд.

КОНТАКТИ
СТОРІНКА КОНФЕРЕНЦІЇ

http://science.lp.edu.ua/uk/qm
МАТЕРІАЛИ НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ
Лабораторія управління ВНЗ,
Національний університет „Львівська політехніка”,
вул. Ст. Бандери, 12, 79013, м. Львів
Е-mail: Qmconference@ukr.net
Контактні телефони:
тел. роб. (032) 258-22-24;
к.т.н., доц. Гунькало Алла Василівна:
моб. +380672633789.
Вінярська Марія Романівна: моб. +380985154074.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ІІI Міжнародна науково-практична конференція
пам’яті професора Петра Столярчука

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТІ ТА
ПРОМИСЛОВОСТІ: ДОСВІД,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Координатори конференції:
Національний університет
„Львівська політехніка”:
ІКТА, ІНЕМ
Кафедра метрології, стандартизації та
сертифікації
Лабораторія управління вищим навчальним
закладом

11-12 травня 2017 р.
м. Львів

