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ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

11 травня 2017 р. 
 

9
00 

 – 9
30 

 – Реєстрація учасників конференції. 

9
30 

 – 9
45 

 – Відкриття конференції.  

Бобало Юрій Ярославович – ректор Національного університету „Львівська політехніка”,  

д-р техн. наук, професор. 

9
45

 – 10
00

 – Вітальне слово.  

Шевцов Андрій Гаррієвич – директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування Міністерства освіти і науки України, д-р пед. наук, професор, чл.-кор. НАПН 

України. 

10
00 

 – 11
00 

 – Пленарне засідання. 

11
00 

 – 11
30 

 – Перерва на філіжанку кави. 

11
30 

 – 13
00 

 – Пленарне засідання. 

13
00

 – 14
00 

 – Обід. 

14
00 

 – 16
30 

 – Робота секцій конференції. 

16
30 

 – 17
00 

 – Ознайомлення учасників конференції з Львівською політехнікою (музей 

історії Університету). 

18
00 

 – Товариська вечеря. 

 

12 травня 2017 р. 

 

10
00 

 – 12
00 

 – Робота секцій конференції. 

12
00 

 – 12
30 

 – Урочисте закриття конференції. Вручення сертифікатів учасникам. 

12
30 

 – 13
30 

 – Вільний час. 

13
30

 – 16
00 

 – Екскурсія історичними місцями Львова. 

16
00

 – 17
00 

 – Відвідування Народного музею метрології та вимірювальної техніки. 

17
00 

– 17
30

 – Відвідування Музею автентичного українського одягу „Етно-галерея 

Роксоляни Шемчук”. 

Від’їзд учасників конференції. 

 

Регламент 

 

Доповідь на пленарному засіданні – 15 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 10 хв. 

Виступ у дискусії, повідомлення – 5 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11 травня 2017 р.,  10
00 

– 13
00 

210 аудиторія, головний корпус Національного університету  

„Львівська політехніка” (вул. С.Бандери, 12) 

 
 

Тема доповіді Доповідачі Інформація про доповідачів 

Сучасні підходи до 

забезпечення якості вищої 

освіти в Україні 

Шевцов А. Директор департаменту атестації 

кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування д-р пед. наук, професор, 

чл.-кор. НАПН України. 

Міністерство освіти і науки України, 

Київ, Україна 

Побудова системи 

внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти в 

Національному університеті 

„Львівська політехніка” 

Бобало Ю., Ректор, д-р техн. наук, професор. 

Павлиш В.,  Перший проректор, канд. техн. наук, 

професор. 

Лозинський О., Д-р техн.наук, професор. 

Загородній А., Канд. екон. наук, професор. 

Давидчак О., Проректор, канд. техн. наук, доцент. 

Федасюк Д., Проректор, д-р техн. наук, професор. 

Пилипенко Л. Д-р екон. наук, доцент. 

 Національний університет „Львівська 

політехніка”, Львів, Україна 

Кафедра метрології, 

стандартизації та 

сертифікації – сторінки 

історії і сьогодення 

Микийчук М. Директор Інституту комп’ютерних 

технологій, автоматики та метрології, 

д-р техн. наук, професор 

Байцар Р. В. о. завідувача кафедри метрології, 

стандартизації та сертифікації,  

д-р техн. наук, професор. 

Національний університет „Львівська 

політехніка”, Львів, Україна 

Формування вимог до 

фахівця ‒ спільне завдання 

освіти та промисловості 

Козик В. Завідувач кафедри економіки 

підприємства та інвестицій, канд. 

екон. наук, професор. 

Національний університет „Львівська 

політехніка”, Львів, Україна 

Knowledge audit as a quality 

tool in Higher Education 

Bobrek M. Director, PhD, professor. 

Higher Education Accreditation Agency 

of Republic Serbian, Banjaluka, Bosnia 

and Herzegovina 
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Тема доповіді Доповідачі Інформація про доповідачів 

Впровадження технології 

«CLІCKERS» у вищих 

навчальних закладах, як 

спосіб підвищення ефектив-

ності та якості навчання 

Подольчак Н. Завідувач кафедри адміністративного 

та фінансового менеджменту, д-р 

екон. наук, професор. 

Національний університет „Львівська 

політехніка”, Львів, Україна 

Системи менеджменту 

організації за міжнародними 

стандартами як умова 

забезпечення економічних, 

екологічних і соціальних 

потреб суспільства 

Соколов І. Керівник департаменту навчання, д-р 

біол. наук.  

ТОВ „Бюро Верітас Сертифікейшн 

Українаˮ, Київ, Україна 

Можливості стандартизації 

для управління стійкого 

розвитку і успіху організації 

Крачунов Х. Д-р, доцент.  

Технічний університет – Варна, 

Варна, Болгарія 

Роль коледжів в системі 

університетської освіти 

США 

Овчарук В. Директор, канд. екон. наук, доцент. 

Хмельницький політехнічний коледж 

Національного університету 

„Львівська політехніка”, 

Хмельницький, Україна 
 



11-12 травня 2017 р., м. Львів  

 

 5 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11 травня 2017 р., 14
00 

– 16
30

,            12 травня 2017 р., 10
00 

– 12
00 

 

 

СЕКЦІЯ 1. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ ТА 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

210 аудиторія, головний корпус Національного університету 

„Львівська політехніка” (вул. С.Бандери, 12) 

 

Керівники секції: д-р техн. наук, професор Ванько Володимир Михайлович,  

канд. техн. наук, доцент Гунькало Алла Василівна. 

 

1. 1
Авраменко Н., 

2
Дем’янчук Г. Інноваційний розвиток економіки та 

виробництво безпечної продукції – шлях України в ЄС (
1
Університет державної 

фіскальної служби України, м. Ірпінь, 
2
ТОВ „Гранд Вікторі Трейд”, м. Київ). 

2. Богом’я В., Кириченко В. Впровадження системи управління знаннями як 

елементу системи управління якістю у сфері надання освітніх послуг (Державне 

підприємство „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та якостіˮ, м. Київ). 

3. Бойко О., Чабан О. Вимірювання якості медичних послуг з орієнтацією на 

пацієнта (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, 

м.  Львів). 

4. Бойко Т., Корчинська О.-С. Вдосконалення експертних шкал в методі 

FMECA з використанням Fuzzy Logic (Національний університет „Львівська 

політехнікаˮ, м. Львів). 

5. Бондаренко С. Використання системи „Упорядкуванняˮ (5S) на 

підприємстві (Київський національний університет технологій та дизайну, м.  Киїів). 
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6. Братко М. Конкурентноспроможність випускника як показник якості 

освітнього середовища вищого навчального закладу (Університетський коледж 

(Київського університету імені Бориса Грінченка м. Київ). 

7. Бурдельна Г., Боженко А. Процесний підхід до управління якістю у вищій 

школі (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

8. Вербицька Г. Система управління якістю продукції як фактор підвищення 

конкурентоспроможності підприємства в умовах міжнародних економічних 

відносин (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

9. Вінярська М., Демська Ю., Кухар О., Огородник М. Забезпечення якості 

надання логістичних послуг (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, 

м. Львів). 

10. Волівач А., Хімічева Г. Застосування міжнародних стандартів 

ISO 9001:2015 та ISO 31000:2009 для побудови інтегрованої системи управління 

ВНЗ (Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ). 

11. Голуб І. Специфіка та якість вищої освіти Польщі у світлі статистики та 

ранжувань ВНЗ (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

12. Горач О., Чурсіна Л. Безпечність виробництва екотекстилю технічного 

призначення (Херсонський національний технічний університет, м. Херсон). 

13. Григор’єва Л., Томілін Ю., Макарова О. Проблеми екологічної оцінки 

будівельних матеріалів за показниками їх гігієнічної безпеки (Чорноморський 

Національний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв). 

14. Даценко І. Європейський досвід інвестування в безпеку 

сільськогосподарської продукції (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). 

15. Дзяна О. Впровадження системи управління якістю у вищих навчальних 

закладах (Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, 

м.  Хмельницький). 

16. 1Дідич В., 
2
Васілевський О., 

1
Салдан Й. Спосіб оцінки показників якості 

очних крапель (
1
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 
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м. Вінниця, 
2
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця). 

17. Дроздова Т., Кондрашов С. Розвиток інтелектуальних систем менеджменту 

якості на базі Fuzzy Logic (Національний технічний університет „Харківський 

політехнічний інститутˮ, м. Харків). 

18. Дрозіч І. Внутрішній моніторинг якості освітнього процесу в професійно-

технічному навчальному закладі (Хмельницький національний університет, 

м.  Хмельницький). 

19. 
1
Друзюк В., 

2
Гунькало А. Управління невідповідностями в процесі надання 

освітніх послуг  (
1
Управління магістральних газопроводів „Львівтрансгазˮ, 

м. Львів, 
2
Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

20. Ємченко І. Безпечність продукції для споживачів – курс на євроінтеграцію 

(Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів). 

21. Жуковіна О., Грецька Г. Удосконалення системи управління безпекою та 

здоров'ям персоналу (Національний фармацевтичний університет, м. Харків). 

22. Завгородній І., Краснікова С., Перцев Д., Нікуліна Н., Марущенко О., 

Горецька А.М. Організаційні аспекти менеджменту якості додипломної освіти в 

Харківському національному медичному університеті (Навчально-науковий 

інститут якості освіти Харківського національного медичного університету, 

м. Харків). 

23.  Загородній А., Оліховський В. Технологічні карти як інструмент 

покращення якості податкового планування суб’єктів господарювання 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м.  Львів). 

24. Залога В., Динник О., Яшина В. Удосконалення методу оцінювання якості 

функціонування виробничих процесів (Сумський державний університет, м. Суми). 

25. Залога В., Дядюра К., Рибалка І. Основні засади розробки та впровадження 

інтегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів (Сумський 

державний університет, м. Суми). 

26. Засєкін Д., Пушкова А., Димко Р. Cучасні вимоги до мийно-дезінфікуючих 

засобів для санітарної обробки доїльного обладнання та молочного інвентаря 
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(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). 

27. Захарчин Р. Зміст освіти менеджерів з туризму та його адаптація до потреб 

ринку (досвід Львівського інституту економіки і туризму у модернізації навчальних 

планів), (Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів). 

28. Зборовська Т., Шитєєва Т. Процес інтегрування системи забезпечення 

безперервності бізнесу, як стратегічний напрям підвищення 

конкурентоспроможності (Національний фармацевтичний університет, м.  Харків). 

29. Зідрашко Г., Сирцов В., Алієва О., Таврог М., Сидорова І., Кокарь О., 

Варакута О. Питання  проблемно-орієнтованого навчання в медичних  вузах 

(Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя). 

30. Іванько О., Пацера М., Товма А. Проблеми створення дистанційних онлайн 

курсів в педіатрії (Запорізький державний медичний університет, м.  Запоріжжя). 

31. Кайдалова А. Дослідження стану готовності вітчизняних ВНЗ медичного та 

фармацевтичного профілю щодо впровадження системи управління якістю в 

освітню діяльність (Національний фармацевтичний університет, м. Харків). 

32. Калініна О., Байцар Р. Забезпечення якості продукції на підприємствах 

пакувальної галузі (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

33. Карамаврова Т., Лебединець В. Деякі психологічні аспекти проведення 

аудитів систем якості (Національний фармацевтичний університет, м. Харків). 

34. Кипоренко О. Використання тестових завдань при  формуванні біохімічної 

компетентності у майбутніх лікарів (Національний медичний університет імені 

О. Богомольця, м. Київ). 

35. Клєвцова М. Проблеми забезпечення якості харчової продукції на 

малопотужному виробництві (ТОВ „Фабрика Світязьˮ, м. Київ). 

36. Кошіль О. Особливості підготовки майбутніх вихователів до педагогічного 

проектування (Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ). 

37. Красильникова Г., Білик В., Пястук О. Функціонування відділу 

забезпечення якості вищої освіти в Хмельницькому національному університеті 

(Хмельницький національний університет, м. Хмельницький). 

38. Крикавський Є. Про стандартизацію логістичної діяльності в Україні 
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(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

39. Кулиняк І., Русин Ю. Підвищення рівня академічної успішності студентів 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

40. Кучерук В., Маньковська В., Янковий Д. Оцінювання рівня якості м’ясних 

продуктів українського виробника (Вінницький національний технічний 

університет, м. Вінниця). 

41. Лебединець В., Шитєєва Т. Реалізація процесного підходу при формуванні 

системи управління якістю дистриб'юторської фармацевтичної компанії 

(Національний фармацевтичний університет, м. Харків). 

42. 1Лесніцька О., 
1
Баль-Прилипко Л., 

2
Васильківська Т. Реєстрація пасіки, 

як перший крок до отримання якісної та безпечної продукції бджільництва 

( 1 Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 

2
Громадська організації „Всеукраїнське Братство Бджолярів Україниˮ, м. Київ ). 

43.  Логуш О., Гладун С. Особливості підготовки фахівців до вимог ринку праці 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

44. 1Лук’янов Д., 
2
Гогунський В., 

2
Колесніков О., 

2
Олех Т. „Воронка знаньˮ як 

інструмент реалізації концепції Life long Learning (
1
Білоруський державний 

університет, Білорусь, 
2
Одеський національний політехнічний університет, 

м. Одеса). 

45. Лунячек В., Рубан Н. Працівник освіти як суб’єкт інтелектуальної власності 

(Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків). 

46.  Луцюк І. Витрати на сертифікацію як об’єкт бухгалтерського обліку 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

47. Мєдвєдєва Н., Ярошенко О. Проблеми підготовки фахівців з неруйнівного 

контролю (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ). 

48. Микийчук М., Юзевич Л. Оцінювання якості підземних трубопроводів з 

урахуванням втомної довговічності (Національний університет „Львівська 

політехнікаˮ, м. Львів). 
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49.  Микийчук М., Яцук В., Яцишин С. Особливості підготовки фахівців за 

спеціалізацією „Якість, стандартизація та сертифікаціяˮ (Національний університет 

„Львівська політехнікаˮ, м.  Львів). 

50. Морушко О., Висоцький А. Соціонічний аналіз як метод підбору персоналу 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

51.  
1
Мохняк В., 

2
Наркевич Я. Інформаційне забезпечення контролю діяльності 

кредитних спілок (
1
Національний університет „Львівська політехніка”, м.  Львів, 

2
Університет ім. М. Кюрі-Склодовської, м. Люблін, Польща). 

52. Надопта Т. Загальні положення формування показників якості взуття 

(Хмельницький національний університет, м. Хмельницький). 

53. 1Назаренко І., 
2
Хімічева Г. Застосування стандарту ІSО 22000 для 

визначення ризиків виробництва молочних продуктів(
1
Миколаївський національний 

аграрний університет, м. Миколаїв, 
2
Київський національний університет технологій 

та дизайну, м. Київ). 

54. Ніколаєнко М., Баль-Прилипко Л. Основні напрямки дій з доведення 

якості питної води до встановлених норм згідно з вимогами системи ХАССП 

(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). 

55. 1Обшта А., 
2
Руда М., 

1
Сорока І. Моделювання системи менеджменту 

функціонування консорцій екотонів захисного типу на шляхах залізничного 

транспорту (
1
Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, 

2
Національний лісотехнічний університету України, м. Львів). 

56. Олех Г., Становський О., Колеснікова К. Використання комп’ютерних 

тренажерів для навчання персоналу сталеплавильної печі (Одеський національний 

політехнічний університет, м. Одеса). 

57. 
1
Омельчук І., 

2
Кучерук В. Статистичні методи оброблення результатів 

вимірювань та їх застосування для прогнозування міжкалібрувальних інтервалів 

(
1
ДП „Житомирстандартметрологія”, м. Житомир, 

2
Вінницький національний 

технічний університет, м. Вінниця). 

58. 
1,2

Пастухова Н., 
1
Садовниченко Ю., 

1
М’ясоєдов В. Якість вищої освіти: 
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багатовекторність практичної реалізації (
1
Харківський національний медичний 

університет, м. Харків, 
2
ДУ „Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН 

Україниˮ, м. Харків). 

59. Подплетня О., Хмельникова Л. Проблеми формування  професійної 

компетентності майбутніх провізорів при вивченні фізичних методів 

аналізу(Державний заклад „Дніпропетровська медична академія МОЗ Україниˮ, 

м. Дніпро). 

60. Приходько О., Ванько В. Прогнозування якості продукції машинобудівних 

підприємств за допомогою FMEA-аналізу (Національний університет „Львівська 

політехнікаˮ, м. Львів). 

61. Розбицька Т., Костюк В. Види екологічних ризиків та управління ними в 

умовах молокопереробних підприємств (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). 

62. Рудик Ю. Оцінювання співвідношення понять безпеки і ризику для 

управління якістю (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

м. Львів). 

63. Слива Ю. Сучасні концепції та принципи управління безпечністю харчової 

продукції (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ). 

64. Смілевська М. Функціонування видів тестового контролю у ході вивчення 

іноземної мови (Українська Академія Друкарства, м. Львів). 

65. Сокотун Ж., Зубрецька Н. Проблеми забезпечення якості підготовки 

фахівців у сфері метрології (Київський національний університет технологій та 

дизайну, м. Київ). 

66. Сорока І. Аналіз потенціалу апаратно-програмного забезпечення якості 

логістичної діяльності транспортних підприємств (Національний університет 

„Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

67. Сусол Н. Система НАССР – імперативна норма чи вимога ринкового 

сьогодення? (Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів). 
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68. Сусь Б., Жарких Ю., Лисоченко С. Методологія покращення якості 

лабораторних робіт в навчанні протягом життя (Інститут високих технологій 

Київського університету імені Тараса Шевченка, м. Київ). 

69. Черняк О. Управління ризиками у системі управління охороною праці 

(Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків). 

70. Шуляр Р., Матвій С. Оптимізація управлінських рішень у системі 

управління якістю бізнес-процесів підприємств (Національний університет 

„Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

71. Юзва В., Піцюра В. Способи ідентифікації спиртових розчинів 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м.  Львів). 

72. Якубчак О., Лапа О., Кондрасій Л. Методологічні підходи щодо аналізу 

мікробіологічних ризиків (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). 

73. Яцишин Б., Доманцевич Н. Напрямки покращення якості обслуговування 

та надання послуг в готельно-ресторанному господарстві (Львівський торговельно-

економічний університет, м. Львів). 
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СЕКЦІЯ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА 

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ І ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

209 аудиторія, головний корпус Національного університету  

„Львівська політехніка” (вул. С.Бандери, 12) 

 

Керівники секції: д-р техн. наук, професор Яцук Василь Олександрович,  

д-р техн. наук, доцент Бубела Тетяна Зіновіївна. 

 

1. Букрєєва О. Нормативні та правові засади оцінки відповідності землерийних 

машин (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків). 

2. Ванько В., Клепач Н. Моніторинг якості електроенергії у мережах на основі 

дослідження струмів споживання різноманітного устаткування (Національний 

університет „Львівська політехнікаˮ, м.  Львів). 

3. Василиха Х., Яцук В., Яцук Ю., Здеб В. Експериментальні дослідження 

напівпровідникових сенсорів для цифрових вимірювачів різниці температур 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

4. Васілевський О. Оцінка непевності динамічних вимірювань, що 

моделюються лінійною часовою інваріантною системою (Вінницький національний 

технічний університет, м. Вінниця). 

5. Васілевський О., Компанець Д. Аналіз принципів побудови засобів 

вимірювання концентрації іонів на основі методу прямої потенціометрії 

(Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця). 

6. Герасим М., Походило Є. Оцінювання похибок вимірювання в засобах 

контролю якості (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

7. Григор’єва Л., Алексєєва А. Вдосконалення нормативно-технічного 

забезпечення оцінки якості зрошувальної води за радіаційно-гігієнічними 

критеріями (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м.  Миколаїв). 
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8. 1Джала
 
Р., 

1,2
Юзевич В. Інформаційне забезпечення вимірювальних процесів 

у трубопроводах з дефектами (
1
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН 

України, м. Львів, 
2
Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів). 

9. Дмитрів В., Дмитрів І. Динамічні характеристики вимірювача пульсуючого 

потоку двофазного середовища (Львівський національний аграрний університет, 

м. Львів). 

10. Євстаф’єва Є., Дядюра К. Структура нормативного документа, як елемента 

концептуальної схеми системи стандартів (Сумський державний університет, 

м.  Суми) 

11. Єремеєва Н. Інформаційний фрейм англійської народної казки (Інститут 

пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного 

захисту України, м. Черкаси). 

12. Єрьоміна Н. Формування вирішальної функції кореляційно-екстремальних 

систем навігації за критерієм максимуму узагальненого коефіцієнта взаємної 

кореляції (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків). 

13. 1
Кичма А., 

2
Драгілєв В. Визначення параметрів напруженого стану 

різнотовщинних кільцевих зварних з’єднань трубопроводів (
1
Національний 

університет “Львівська політехніка”, м. Львів, 
2
ТОВ „Магістральне будівництво”, 

м.  Київ). 

14. Коваль А. Досвід використання інформаційних технологій в підготовці 

фахівців з метрології та вимірювальної техніки (Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, м. Харків). 

15. Коваль О. Метрологічний самоконтроль сенсорів у процесі експлуатації 

(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків). 

16. Кривенчук Ю., Микитин І., Кривенчук У., Гелиш Н. Дослідження засобу 

вимірювання температури на основі методу комбінаційного розсіювання світла 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

17. Кучерук В., Кулаков П., Мостовий Д. Фотоелектричний вимірювальний 

перетворювач параметрів потоку молока (Вінницький національно технічний 

університет, м. Вінниця). 



11-12 травня 2017 р., м. Львів  

 

 15 

18. Кучерук В., Маньковська В., Севастьянов В. Отримання інформаційного 

сигналу від резистивного перетворювача на основі RL-діодного генератора 

детерміновано-хаотичного сигналу (Вінницький національно технічний університет, 

м. Вінниця). 

19. Лютенко Т., Середюк О., Винничук А. Нові тенденції підвищення якості 

метрологічного контролю побутових лічильників газу за умов експлуатації (Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-

Франківськ). 

20. Малик О. Дослідження молока на вміст недозволених добавок 

(Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів). 

21. Матвіїв Р., Яцук В. Експерементальне дослідження макету калібратора 

напруги з коригуванням адитивної складової похибки (Національний університет 

„Львівська політехніка”, м. Львів). 

22. Мезеря А., Сук І. Поліпшення техніко-економічних показників котельних 

агрегатів шляхом впровадження автоматизованих систем енергозберігаючого 

керування (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків). 

23. Мельник О., Мельник М. Компʼютерно-томографічне дослідження – 

інноваційний метод досліджень скелетних структур плечового суглоба птахів 

(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ). 

24. Михалко А., Хімічева Г. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку 

нормативної документації на туристичні послуги (Київський національний 

університет технологій та дизайну, м. Київ). 

25. Мороз С. Державне регулювання інтернаціоналізації вищої освіти: 

тлумачення змісту категорії (Національний університет цивільного захисту України, 

м. Чугуїв). 

26. 1
Мотало В., 

1
Стадник Б., 

2
Мотало А. Аналіз методів вимірювань у 

кваліметрії (
1
Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів, 

2
Газопромислове управління „Львівгазвидобування”, м. Львів). 

27. Никипанчук О., Дорожовець М. Дослідження методу серій для оцінки 

взаємної кореляції спостережень, генерованих за допомогою методу авторегресії 
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(Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів). 

28. Павлова Н. Тестові методи перевірки точності вимірювальних каналів 

(Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститутˮ, 

м.  Харків). 

29. Пашков П., Демиденко О Використання екологічних стандартів, як 

складової збереження довкілля (Київський національний університет технологій та 

дизайну, м. Київ). 

30. Петришин Н. Ризик-орієнтований підхід до вибору компараторів при 

калібруванні лічильників газу в робочих умовах (ДП „Івано-

Франківськстандартметрологіяˮ , м. Івано-Франківськ). 

31. Петришин І., Присяжнюк Т., Бас О. Визначення теплоти згоряння 

природного газу в побутовому секторі (ДП „Івано- Франківськстандартметрологіяˮ , 

м. Івано-Франківськ). 

32. Полярус О., Поляков Є., Бровко Я. Джерела невизначеності вхідної дії у 

вимірювальному каналі тиску (Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет, м. Харків). 

33. 1
Прядко О., 

2
Ткачук В. Аналіз якості водопостачання України 

(
1
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 

2
Луцький національний технічний університет, м. Луцьк). 

34. Розбицька Т., Сухенко Ю., Сухенко В. Ефективне очищення стічних вод 

переробних і харчових підприємств АПК (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). 

35. 1
Сидорко

 
І., 

2
Байцар Р. Забезпечення якості діяльності клініко-

діагностичних лабораторій (
1
ДП „Львівський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікаціїˮ, м. Львів, 
2
Національний університет 

„Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

36. Skolozdra M. Security and performance progress in IT (Lviv Polytechnic 

National University, Lviv). 

37. Сокотун Ж., Кошелєва О., Федін С. Оцінка та прогнозування довговічності 

полімерної ізоляції на основі принципів нечіткої логіки (Київський національний 
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університет технологій та дизайну, м. Київ). 

38. Чабан В. Надреальний світ граничних швидкостей (Національний 

університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

39. Шатохіна Ю. Оцінка контрольних показників процесу очищення стоків з 

використанням коефіцієнта кореляції Пірсона (Чернігівський національний 

технологічний університет, м. Чернігів). 

40. Юзевич В. Інформаційне забезпечення граничного стану напруженого 

металу з дефектами (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

41. 1,2,5
Юзевич В., 

3
Огірко О., 

4,5
Огірко І. Інформаційні технології та 

математичні моделі квалілогії для корозіометрії (
1
Національний університет 

„Львівська політехніка”, м. Львів, 
2
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка 

НАН України, м. Львів, 
3
Львівський державний університет внутрішніх справ, 

м.  Львів, 
4
Українська академія друкарства, м. Львів, 

5
Куявсько-Поморська Вища 

школа, м. Бидгощ, Польща). 

42. Ярмолюк О Нормативно-правове забезпечення сфери банківських послуг 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

43. Яцук Ю., Бубела Т., Яцук В., Походило Є. Аналіз похибок кодо-керованих 

МІР-імітаторів адмітансу (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, 

м.  Львів). 
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СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ 

 

211 аудиторія, головний корпус Національного університету  

„Львівська політехніка” (вул. С.Бандери, 12) 

 

Керівники секції: д-р техн. наук, професор Байцар Роман Іванович, 

д-р техн. наук, професор Бойко Тарас Георгійович. 

 

1. Бондаренко Г., Яцентюк О. Удосконалення процесів закупівель 

стоматологічної клініки шляхом впровадження лін-технологій та автоматизації 

процесів управління (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковского 

„ХАІˮ, м. Харків). 

2. Бубела Ю. Аналіз нормативного забезпечення створення та функціонування 

сенсорних мереж (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

3. Глушко М., Кучерук В. BIG DATA (великі дані) в інформаційно-

вимірювальних системах (Вінницький національний технічний університет, 

м. Вінниця). 

4. Головко І. Сілонова Н. Аналіз основних критеріїв Global GAP виробництва 

полуниці (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

м. Київ). 

5. Григор’єва Л., Григор’єв К., Капраренко О. Вдосконалення нормативного 

забезпечення захисту людини від техногенно-підсилених природних радіоактивних 

джерел (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

м.  Миколаїв). 

6. Григор’єва Л. , Заріцька О., Григор’єва О.
 
Дослідження показників якості 

стоматологічних послуг на регіональному рівні (Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили, м. Миколаїв). 

7. Денисок О. Процес аудиту як основа підтвердження та поліпшення якості 

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

8. Зіганшин Н. Правове та нормативно-технічне забезпечення застосування 
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безпілотних літальних апаратів (Національний університет „Львівська політехнікаˮ, 

м. Львів). 

9. Клочко Н., Павлів Т. Дослідження роботи ультразвукових лічильників газу в 

умовах експлуатації (Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу, м. Івано-Франківськ). 

10. Мєдвєдєва Н., Нестеренко О. Концепції програми внутрішнього аудиту 

СУЯ на підприємстві (Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ). 

11. Мєдвєдєва Н., Ярошенко О. Аналіз нормативних документів, що 

регламентують якість корпусних меблів (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). 

12. Панько О., Сіроклин В. Вимоги міжнародних стандартів щодо 

забезпечення функціонування процесу управління задокументованою інформацією 

(Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського „Харківський 

авіаційний інститутˮ, м. Харків). 

13. 1
Слабінога М.,

 2
Шевчук М., 

3
Депутович А. Система обліку подачі 

електронних заяв для проживання у студентських гуртожитках (
1
Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-

Франківськ, 
2
ДВНЗ „Прикарпатський національний університет імені 

В. Стефаникаˮ, м. Івано-Франківськ, 
3
Національний університет „Львівська 

політехнікаˮ, м. Львів). 

14. Слива Ю., Кононовський О. Вимоги стандарту GLOBAL G.A.P. версія 5 до 

вирощування овочів та фруктів (Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ). 

15. Слива Ю., Мельник А. Аналіз вимог ISO/TS 22002-2:2013 „Програми 

попередніх умов для безпеки харчових продуктів. Частина 2: громадське 

харчуванняˮ (Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ). 

16. Тимощук В., Коржак Б., Лютенко Т. Способи підвищення якості FDM-

друку при пошаровому накладанні ABS-пластику (Коледж електронних приладів 
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Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-

Франківськ). 

17. Федишин Т. Алгоритм функціонування підсистеми збору інформації для 

кіберфізичної системи контролю органічного виробництва (Національний 

університет „Львівська політехнікаˮ, м. Львів). 

18. Фурдь М., Когут С., Рудик Ю. Метод випробувань на поширення полум’я 

по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку (Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності, м. Львів). 

19. Чернобай Н., Білоус Г. Класифікація чинників, які впливають на 

ймовірність виникнення ризиків у діяльності ВНЗ (Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковского „ХАІˮ, м. Харків). 

20. Шинкарук Х., Піндус Н., Чеховський С Математична модель 

термокондуктометричного аналізатора для дослідження якісних характеристик газу 

(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.  Івано-

Франківськ). 

21. Шутемова К. Забезпечення якості виробництва дерев’яних пеллет  

(Національний університет „Львівська політехнікаˮ, м.  Львів). 
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КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА 

 

12 травня 2017  
 

Екскурсія історичними місцями Львова з 13
30 

до 16
00

 
 

Блукаючи вулицями середньовічного міста, Ви маєте нагоду відвідати: Бернардинський 

монастир-фортецю; Королівський та міський арсенали; Вірменський та єврейські міські дільниці; 

Головний храм вірмен України; Церкву Преображення господнього – першу греко-католицьку 

церкву сучасності; Ансамбль Успенскої церкви – центр православ’я України на межі XVI – XVII 

століття. Місце висвячення митрополита Петра Могили (в ансамбль церкви входить: каплиця 

трьох святителів, церква Успення Пресвятої Богородиці, дзвіниця Корнякта); Латинский 

катедральний собор св. Марії – головний католицький храм України; Домініканський кляштор 

(монастир) з Храмом Божого Тіла (Пресвятої Євхаристії) та музей релігії; Палац Бандінеллі - 

перша пошта України; Палац Корнякта й „Італійський дворик” - резиденція короля Яна ІІІ 

Собеського; Палац католицьких архиєпископів; Палац графів Любомирських; Будинки 

найбагатших львів’ян середньовіччя: Вольф-Шольцовичів, Масарі, Бернантовичів; Львівську 

оперу – один з найгарніших оперних театрів світу; Пам’ятник Тарасу Шевченку з „Хвилею 

національного відродження”; Статую Свободи; Пам’ятник бравому солдату Швейку – герою твору 

Ярослава Гашека; Єзуїтський храм. Св. Петра та Павла; „Перший львівський хмарочос” нафтового 

магната поч. XX ст. Йони Шпрехера; Пам’ятник Адаму Міцкевичу; Фігуру Матері Божої – місце 

спільних богослужінь православних та греко-католицьких ієрархів, та багато іншого цікавого… 
 

Відвідування Народного музею метрології та вимірювальної техніки з 16
00 

до 17
00

 
 

Серед численних музеїв Львова є один, якому немає поки що аналогів не тільки в Україні, але 

і в жодній з країн колишнього СРСР. Це Народний музей метрології та вимірювальної техніки, 

створений на громадських засадах при ДП „Львівстандартметрологія”. Унікальна колекція музею 

відтворює розвиток метрології з кінця минулого століття до наших днів, а історія розповідає про 

виникнення видів вимірювань від зародження до сьогодення. Експозиція систематично 

поповнюється новими експонатами і сьогодні налічує близько 500 засобів вимірювання. 

Експозиція музею розпланована за видами вимірювань, де широко представлені засоби 

вимірювальної техніки минулих років вітчизняного та іноземного виробництва. За внесок у 

розвиток українського музейництва, справу національно-культурного відродження музею 

присвоєно звання “Народний музей”. 
 

Відвідування Музею автентичного українського одягу 

 „Етно-галерея Роксоляни Шемчук” з 17
00

 до 17
30

 
 

У колекції музею представлені усі регіони України. Це Буковина, Гуцульщина, Покуття, 

Полісся, Слобожанщина, Подніпров’я та інші.  

Усі експонати мають до 100-150 років і переважна більшість виготовлена до Другої Світової 

війни. За словами майстрині це пов’язано з приходом Радянської влади, після чого етнічні ознаки 

українців почали нівелюватися.  

Кожен експонат, переконана майстриня, є унікальним. Понад те, родзинкою колекції вона 

вважає дитячі строї: „Діти, одягнені в українські костюми, яким по 100-150 років — це щось 

надзвичайне. Подумаєш, яка праця туди закладена і як ці малюки архаїчно виглядають… Одягнеш 

їх у стрій і вони одразу змінюються.…”. 
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Дістатись від залізничного вокзалу „Львів Головний” до місця проведення конференції  

(головний корпус Львівської політехніки, вул. С.Бандери, 12 

можна трамваєм № 1 чи 10  (зупинка „Львівська політехніка”) 



11-12 травня 2017 р., м. Львів  
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