
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
4-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції 

"ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ"  
 яка відбудеться 9 - 10 жовтня 2014 року на базі  Одеської державної академії технічного регулювання та якості 

 

 

Науково-практична конференція присвячена пам’яті видатного ученого - 
механіка, доктора технічних наук, професора, академіка Національної академії 
наук України, лауреата Державної премії СРСР у галузі науки і техніки, 
лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, лауреата премії ім. 
С. П. Тимошенко НАН України, лауреата премії ім. Г. С. Писаренко НАН 
України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Почесного доктора 

Одеської державної академії технічного регулювання та якості 
ЛЕБЕДЄВА АНАТОЛІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА (01.02.1931 - 28.03.2012) 

 

 

 
 
Календар конференції: 

до 25 вересня 2014 року – прийом матеріалів та заявок на участь у конференції; 
9 - 10 жовтня 2014 року – 1000– 1700 – робота конференції. 
 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська 

 
 

Тематика секцій конференції: 
СЕКЦІЯ 1. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ.    
СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН, 

НАНОВИМІРЮВАННЯ. 
СЕКЦІЯ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ.  
СЕКЦІЯ 4. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРАХ ВИРОБНИЦТВА ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ. 
СЕКЦІЯ 5. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ І ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ. 
 

Участь у конференції – безкоштовна.  
За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Про оплату за придбання збірника буде 

оголошено додатково. 
 

Адреса оргкомітету конференції:  
ОДАТРЯ, вул. Ковальська, 15, м. Одеса, 65020, Україна 
Контактний тел: тел. – (048)728-07-11, тел./факс (048)726-76-95  e-mail: gd_bratchenko@mail.ru 
 
Організатори конференції: 
 Міністерство освіти і науки України,  
 Технічний комітет стандартизації України ТК 163 «Якість освітніх послуг»,  
 Одеська державна академія технічного регулювання та якості, 
 Міжнародна Академія Стандартизації, 
 Міжнародна Академія інформаційних технологій,  
 Союз споживачів України, 
 Асоціація "Укрінтерстандарт". 

 
Програмний комітет 
Голова: 
Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДАТРЯ, перший віце-президент Міжнародної 

Академії Стандартизації, Заслужений працівник сфери послуг України, м. Одеса. 
Члени комітету: 
Величко Олег Миколайович, д.т.н., проф., завідувач кафедри нановимірювань та вимірювальної техніки 

ОДАТРЯ, м. Одеса, 
Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій НАУ, м. Київ,  
Муравьов Сергій Васильович, д.т.н., проф., завідувач кафедри комп'ютерних вимірювальних систем і 

метрології Томського політехнічного університету, м. Томськ (Російська Федерація), 
Новіков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., проф., директор Інституту підвищення кваліфікації фахівців в 

галузі технічного регулювання та споживчої політики ОДАТРЯ, м. Київ,  
Боряк Костянтин Федорович, д.т.н., доцент, директор Науково-дослідного інституту проблем стандартизації, 

сертифікації та експериментальної метрології ОДАТРЯ, завідувач кафедри метрології та метрологічного забезпечення, 
м. Одеса.  

 



Оргкомітет конференції  
Голова:  
Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДАТРЯ, перший віце-президент Міжнародної 

Академії Стандартизації, Заслужений працівник сфери послуг України, м. Одеса  
Заступники  Голови:  
Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., с.н.с., проректор ОДАТРЯ з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 

м. Одеса. 
Дяченко Олександр Феодосійович, к.т.н., с.н.с., проректор ОДАТРЯ з навчальної та виховної роботи,   

м. Одеса. 
 
Члени оргкомітету: 
Волков Сергій Леонідович, к.т.н., доц., декан факультету технічного регулювання та менеджменту якості 

ОДАТРЯ, м. Одеса, 
Банзак Оксана Викторівна, к.т.н, доц., доцент кафедри  інформаційно-вимірювальних технологій ОДАТРЯ,  

м. Одеса.  
Гордієнко Тетяна Богданівна, к.т.н., доц., доцент кафедри якості та безпеки життя людини ОДАТРЯ, 

м. Одеса. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 
 

Для публікації приймаються тільки наукові та науково-технічні доповіді з вищевикладеної тематики 
конференції об'ємом не менш 2 сторінок формату А4 (210х297 мм), набрані у редакторі Word 2003, у вигляді 
комп’ютерного файлу з розширенням *.doc  або *.rtf  з полями: зліва та справа – 2,0 см, зверху – 0,47 см, знизу – 
0см, колонтитули – 0,5 см. Шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, стиль звичайний, 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 доповіді набирати в шаблоні збірника 4-ої науково-практичної конференції (файл "Шаблон 

ОДАТРЯ.doc" додається). 
Текст доповіді повинен відповідати такій структурі:  
- назву доповіді друкують напівжирними великими буквами по центру сторінки;  
- далі через інтервал напівжирним шрифтом по центру сторінки друкують прізвища та ініціали авторів з 

вказівкою вченого ступеню і звання, нижче – повна назва організації і місто; 
- основний текст доповіді друкують через 1 інтервал з вирівнюванням тексту по ширині.  
У тексті потрібно відобразити постановку проблеми, мету роботи, в кінці доповіді – 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, діаграми – 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. 
Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. Наприклад: «petrov.doc» або «petrov.rtf». 
 
Для публікації доповіді у збірнику матеріалів конференції та включення її до програми конференції автори 

повинні надіслати до 25 вересня 2014 року на адресу організаційного комітету:  
- оформлені відповідно до викладених вимог тексти доповідей в 1 екз. (екземпляр рукопису повинен бути 

підписаний всіма авторами з вказівкою контактних телефонів) та реєстраційну картку (файл "РЕЄСТРАЦІЙНА 
КАРТКА ОДАТРЯ.doc" додається), а також - в електронному вигляді – на CD-диску або електронною поштою на         
e-mail: gd_bratchenko@mail.ru. Диск повинен бути підписаний (назва доповіді і прізвища авторів) і містити тільки 
файли доповідей та реєстраційну картку;   

- копію квитанції про оплату публікації (або скановану копію на вказану вище електронну адресу). 
  

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів у збірник наукових праць. Публікації, які 
оформлені не відповідно до приведених вище вимог, розглядатись не будуть.  

Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції складає 25 гривень (для іноземних учасників з 
розрахунку $3 USA) за кожну сторінку. 

 
Реквізити для внесення платежу:  
р/р 31259202201341 в ГУДКСУ в Одеській області, МФО 828011, код 35178067, сплата вартості публікації 

у збірнику науково-практичної конференції. 
 
Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо заповнити реєстраційну картку та повернути за адресою: 
Оргкомітет 4-ої науково-практичної конференції "ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ЯКОСТІ", ОДАТРЯ, вул. Ковальська, 15, м. Одеса, 65020, Україна. 
 


