
СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
− Міністерство освіти і науки України; 
− Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України; 
− Одеська державна академія технічного регулювання 
та якості (ОДАТРЯ); 
− AGH науково-технологічний університет  
ім.  Ст.  Сташіца, Польща;  
− Університет Бєльсько-Бяла, Польща; 
− Прикарпатський національний університет 
ім. В. Стефаника; 
− Державна служба України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів; 
− Агентство із стандартизації, сертифікації і торгової 
інспекції при Уряді Республіки Таджикистан, Республіка 
Таджикистан; 
− Азербайджанська державна морська академія, 
Азербайджанська республіка; 
− Білоруський державний інститут метрології,  
Республіка Білорусь; 
− Національний авіаційний університет;  
− Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"; 
− Талліннський технічний університет, Естонська 
Республіка; 
− Професійна гімназія електротехніки та електроніки ім. 
М.В. Ломоносова, Республіка Болгарія; 
− Університет Північ, Республіка Хорватія; 
− Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили; 
− ВАТ "Одесакабель"; 
− ВГО "Союз споживачів України"; 
− Інженерна академія України; 
− Міжнародна Академія інформаційних технологій, 
Республіка Білорусь; 
− Міжнародна Академія Стандартизації; 
− Технічний комітет стандартизації ТК 90 "Засоби 
вимірювання електричних і магнітних величин"; 
− Технічний комітет стандартизації ТК 163 "Якість 
освітніх послуг". 
 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Голова:  
Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., 
заслужений працівник сфери послуг України, ректор 

ОДАТРЯ, перший віце-президент Міжнародної академії 
стандартизації, м. Одеса. 

 

Члени комітету: 
Боряк К. Ф., д.т.н., доцент (Україна); 
Величко О. М., д.т.н., професор (Україна); 
Гасанов Юсиф Надир огли, д.т.н., професор (Азербайджан); 
Діденко В. Д., д.ф.-м.н., професор (Україна); 
Казакова Н. Ф., д.т.н., доцент (Україна) 
Карпінський М. П., д.т.н., професор (Польща); 
Квасніков В. П., д.т.н., професор (Україна); 
Лебковський Петро д.т.н., професор (Польща); 
Маслянка П., д.т.н., професор (Польща); 
Мирзоахмедов Ф., д.т.н., професор (Таджикистан); 
Новіков В. М., д.ф.-м.н., професор (Україна); 
Пархуць Л. Т. д.т.н., професор (Україна) 
Петришин Л. Б., д.т.н., професор (Польща); 
Попов В. д.е.н., доцент (Болгарія); 
Солдо Божо, д.т.н., професор (Хорватія); 
Шишманов К. Д., д.е.н., професор (Болгарія). 
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Голова: Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., 
ректор ОДАТРЯ. 
Заступники Голови:  
Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., проф., проректор 
ОДАТРЯ з наукової роботи та міжнародних зв’язків. 
Дяченко Олександр Феодосійович, к.т.н., с.н.с., проректор 
ОДАТРЯ з навчальної та виховної роботи. 
Члени оргкомітету:  
Сафонова Надія Володимирівна, к.пед.н., доц., декан 
факультету інформаційних та вимірювальних технологій 
ОДАТРЯ.  

Грабовський Олег Вікторович, к.т.н., доц., декан факультету 
метрології та технічного регулювання ОДАТРЯ. 
Гордієнко Тетяна Богданівна, д.т.н., доц., завідувач 
кафедри стандартизації, оцінки відповідності та якості  
ОДАТРЯ. 
Янковський Олег Георгійович, к.т.н., доц., завідувач 
кафедри загальнотехнічної та фундаментальної підготовки 
ОДАТРЯ. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ 
 

Сьома Міжнародна науково-практична 
конференція  

 
 

 
 

 
 

«ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»  

 

 
 

Конференція присвячена пам’яті 
Лебедєва Анатолія Олексійовича 

(01 лютого 1931 - 28 березня 2012) 
ученого-механіка, доктора технічних наук, 
професора, академіка НАН України, лауреата 
Державної премії СРСР у галузі науки і техніки, 
лауреата Державної премії України у галузі науки 
і техніки, заслуженого діяча науки і техніки 
України, Почесного доктора НТУ України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" і Одеської державної академії 
технічного регулювання та якості. 

 

Одеса, Україна 
10 - 11 жовтня 2017 року 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/1931
http://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2012
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA


До участі у конференції запрошуються науково-
педагогічні працівники, науковці, докторанти, 

аспіранти та магістранти.  
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

українська, російська, англійська 

ТЕМАТИКА СЕКЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

СЕКЦІЯ 1. Технічне регулювання, стандартизація 
та якість. 
СЕКЦІЯ 2. Методи вимірювання фізичних 
величин, нановимірювання. 
СЕКЦІЯ 3. Досягнення та перспективи розвитку 
приладобудування. 
СЕКЦІЯ 4. Інформаційні системи і технології. 
СЕКЦІЯ 5. Законодавча метрологія, метрологічне 
забезпечення виробництва та сфери надання 
послуг. 
СЕКЦІЯ 6. Вплив фундаментальних та 
гуманітарних дисциплін на розвиток сфери 
технічного регулювання та якість надання послуг. 
Участь у конференції - безкоштовна. 
Оплата за проживання та харчування 
здійснюється самостійно. 
За матеріалами конференції буде видано збірник 
наукових праць.  
Вартість друку статей у збірнику - 30 грн. за одну 
сторінку. 
Видання матеріалів планується до початку 
роботи конференції (програма конференції + 
збірник наукових праць конференції).  
Можлива доповідь у формі презентації. 
Запрошуємо до участі у виставці. 
В рамках конференції буде організовано 
виставку виробників сучасних засобів 
вимірювальної техніки та наукових розробок в 
галузі нанотехнологій та нановимірювань, 
приладобудування, інформаційно-
вимірювальних систем і технологій.  
Участь у виставці – безкоштовна.  

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  
 

Для участі у Міжнародній науково-практичній 
конференції потрібно до 16 вересня 2017 року 

подати до оргкомітету конференції: 

1.  Реєстраційну картку учасника конференції у вигляді 
файлу (файл "РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ОДАТРЯ.doc" 
додається). Назва файлу реєстрації повинна відповідати 
прізвищу першого співавтора.  
Наприклад: "Рetrovrk.doc". 
2. Електронний варіант статті (назва файлу повинна 
відповідати прізвищу першого співавтора).  
Наприклад: "Рetrov.doc" або "Рetrov.rtf". 
2.  Копію квитанції про сплату вартості друку (після 
підтвердження прийняття тез доповіді до друку). 

Матеріали надсилати електронною поштою на адресу:  

bratchenkohd@gmail.com 

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів у 
збірник наукових праць та до 21 вересня 2017 року дає 
підтвердження про прийняття тез доповіді до друку. 
Публікації, які оформлені не відповідно до приведених 
вище вимог, розглядатись не будуть. 
 

Заявки щодо участі у виставці з потрібними площами 
для демонстрації макетів подавати на адресу 
оргкомітету або електронну адресу: 
bratchenkohd@gmail.com 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 

р/р 31251289201341 Банк ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, код 
ЄДРПОУ 35178067, сплата вартості друку у збірнику 
міжнародної науково-практичної конференції. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

ОДАТРЯ, вул. Ковальська, 15, м. Одеса, Україна, 65020. 
Контактні телефони: +38 048 728-07-11, +38 048 726-77-88  

Відповідальна особа: 
Братченко Геннадій Дмитрович,  
тел. – (048)728-07-11, (050) 401 42 86; (067) 559 88 24. 
e-mail: bratchenkohd@gmail.com 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
 

Для публікації приймаються тільки наукові та науково-
технічні статті з вищевикладеної тематики конференції 
об’ємом не менш 2 сторінок формату А4 (210х297 
мм), набрані у редакторі Word, у вигляді 
комп’ютерного файлу з розширенням *.doc або *.rtf. 

Поля: зліва та справа – 2,0 см, зверху – 0,47 см, знизу – 
0 см, колонтитули – 0,5 см. Шрифт Times New Roman, 
розмір 14 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, 
абзацний відступ – 1 см. Розстановка перенесень – 
автоматична.  

Об’єм статті повинен бути 2, 3, 4, 5 і т.д. повних 
сторінки. 

Текст статті набирати в шаблоні збірника Сьомої 
Міжнародної науково-практичної конференції (файл 
"Шаблон ОДАТРЯ.doc" додається). 

Текст статті повинен відповідати такій структурі:  
- назву друкують напівжирними великими буквами по 
центру сторінки;  
- далі через інтервал напівжирним шрифтом по центру 
сторінки друкують прізвища та ініціали авторів з 
вказівкою наукового ступеня і вченого звання, нижче – 
повна назва організації і місто; 
- основний текст статті друкують через 1 інтервал з 
вирівнюванням тексту по ширині.  
У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, 
мету статті, виклад основного матеріалу, висновки. 
- література (згідно ДСТУ ГОСТ 7.1-2006) друкується 
через 1 інтервал після тексту. Для оформлення 
літератури використовують стиль "Нумерований 
список". 
Рисунки виконуються тільки чорно-білими, 
діаграмами – в градаціях чорного (кольорові не 
допускаються).  
Математичні формули набираються у вбудованому 
редакторі Microsoft Equation. Розміри: звичайний 
символ  – 14 пт, великий індекс – 10 пт, малий індекс – 
9 пт, великий символ – 20 пт, малий символ – 14 пт. 
Зразок оформлення доповіді – у файлі "Шаблон 
ОДАТРЯ.doc". 
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