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Мета конференції: 

 

Розгляд та обговорення новітніх теоретичних і прикладних проблем 

сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту у діяльності 

вітчизняних та закордонних підприємств, узагальнення та систематизація 

результатів науково-прикладних досліджень вчених, практиків і викладачів 

вищих навчальних закладів з питань розвитку сучасних тенденцій економіки, 

менеджменту, приладобудування, технологічного забезпечення, 

альтернативних джерел енергії, автоматизації та механізації виробничих 

процесів, використання інформаційних технологій, освіти та бізнесу. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ: 

 

26 листопада 2020 р. (четвер) 

 

Пленарне засідання - з 11:00 до 11:30 год. 

Секційні засідання   

Секція 1:  - з 11:30 до 12:50 год. 

Перерва - з 12:40 до 13:00 год. 

Секція 2:  - з 13:00 до 14:00 год. 

Підведення підсумків - з 14:00 до 14:30 год. 

 

Конференція буде проводитись в режимі on-line на базі платформи 

Skype та транслюватиcь на офіційній сторінці Хмельницького політехнічного 

коледжу Національного університету «Львівська політехніка» у соціальній 

мережі www.facebook.com. 

Посилання для підключення до конференції в Skype:  

https://join.skype.com/gTKR9x6UnNR0 

Посилання для офіційну сторінку у www.facebook.com: 

https://www.facebook.com/hpknulp/ 

 

Доступ за вказаним вище посиланням буде доступний в день 

конференції 26.11 з 11:00. 

  

http://www.facebook.com/
https://join.skype.com/gTKR9x6UnNR0
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/hpknulp/
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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

11:00 – 11:30   –   ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

11
00

- 11
15

 1. Вітальне слово 

Овчарук В.В. – д.е.н., доцент, директор Хмельницького 

політехнічного коледжу Національного університету 

«Львівська політехніка» 

11
15

- 11
30

 2. Вітальне слово 

Малгожата Каміенецка – д-р.н., професор, заступник декана 

зі студентських питань Університету Марії Кюрі-

Склодовської (Польща) 
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11:30 – 12:40   –   СЕКЦІЯ 1: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІКИ, 

МЕНЕДЖМЕНТУ, РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

11
30

- 11
50

 1. Взаємозвязок реінжинірингу та процесного підходу в 

управлінні підприємствами 
Овчарук В.В. – д.е.н., доцент, директор Хмельницького 

політехнічного коледжу Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Жежуха В.Й. – к.е.н., доцент, 1-ий заступник директора 

інституту економіки і менеджменту Національного 

університету «Львівська політехніка» 

11
50

- 12
00

 2. Формування системи експортоорієнтованого управління 

промислового виробника з використанням 

автоматизованих інструментів ЄС 
Савіцький А.В. – к.е.н., доцент циклової комісії економіки та 
менеджменту Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

12
00

 – 12
10

 3. Основні тенденції торгівлі в умовах глобальних викликів 

Павлова М.Б. – к.е.н., викладач циклової комісії економіки та 
менеджменту Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

12
10

 – 12
20

 4. Прогресивні технології конструкційних матеріалів 
Вельбой В.П. – к.т.н., професор циклової комісії інженерної 
механіки Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

12
20

 – 12
30

 5. Перспективи розвитку спеціальності прикладної 

механіки з урахуванням потреб машинобудівного 

комплексу Хмельниччини 
Гордєєв О.А. – к.т.н., викладач циклової комісії інженерної 
механіки Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

12
30

 – 12
40

 6. Готовність фахівців економічних спеціальностей до 

впровадження новітніх інформаційних технологій 
Потапкіна О.В. – к.пед.н., викладач циклової комісії розробки 
програмного забезпечення Хмельницького політехнічного 
коледжу Національного університету «Львівська політехніка» 
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13:00 – 14:00   –   СЕКЦІЯ 2: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

13
00

 – 13
10

 1. Порівняння системи фахової передвищої освіти України 
та системи доуніверситетської підготовки (на прикладі 
громадських коледжів США): переваги і недоліки 
Овчарук В.В. – д.е.н., доцент, директор Хмельницького 
політехнічного коледжу Національного університету 
«Львівська політехніка» 

13
10

 – 13
20

 2. Проблеми забезпечення інтегрованості системи фахової 
освіти в Україні 
Пилипенко Л.М. – д.е.н., професор кафедри обліку та аналізу, 
директор інституту післядипломної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» 

13
20

 – 14
30

 3. Підходи щодо формування стандарту фахової передвищої 
освіти України 
Шулякова О.В. – завідувач відділення економіки та 
менеджменту Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

13
30

 – 13
40

 4. Рада директорів, як орган координації закладів фахової 
передвищої освіти в регіоні 
Капітан Г.В. – методист Ради директорів Хмельницького 
політехнічного коледжу Національного університету 
«Львівська політехніка» 

13
40

 – 13
50

 5. Недоліки фінансування фахової передвищої освіти в 
України 
Качеровська Л.М. – головний бухгалтер Хмельницького 
політехнічного коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 

13
50

 – 14
30

 6.  
 
Невінський Д.В. – к.т.н., директор Німецько-Українського 
освітнього центру Національного університету «Львівська 
політехніка» 

  

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 
Голова комітету:  

 Овчарук В.В. – д.е.н., доцент, директор Хмельницького 
політехнічного коледжу Національного університету 
«Львівська політехніка» 

Співголова комітету: 

 Пижов Д.О. – заступник директора з навчальної роботи 
Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Почесні голови комітету: 

 Малгожата 
Каміенецка 

– д-р.н., професор, заступник декана зі студентських 
питань Університету Марії Кюрі-Склодовської 
(Польща) (за згодою) 

 Жежуха В.Й. – к.е.н., доцент, 1-ий заступник директора інституту 
економіки і менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка» (за згодою) 

 Пилипенко Л.М. – д.е.н., професор кафедри обліку та аналізу, директор 
інституту післядипломної освіти Національного 
університету «Львівська політехніка» (за згодою); 

 Невінський Д.В. – к.т.н., директор Німецько-Українського освітнього 
центру Національного університету «Львівська 
політехніка» 

Члени комітету: 
Громик М.Г. – заступник директора з виробничого навчання 

Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

Стецюк Д.В. – заступник директора з адміністративно-
господарської роботи Хмельницького політехнічного 
коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 

 Багас Л.М. – заступник директора з виховної роботи 
Хмельницького політехнічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

 Сівко А.Ф. – завідувач відділення комп’ютеної інженерії 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Пірог Л.В. – завідувач відділення автомобільного транспорту 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Матвєєв О.В. – завідувач відділення інженерної механіки 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Шулякова О.В. – завідувач відділення економіки та менеджменту 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 
 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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 Гуменна В.В. – завідувач відділення програмної інженерії 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Данилюк А.М. – завідувач відділення заочного навчання 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Матіяш Т.О. – завідувач навчально-методичного відділу 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Капітан Г.В. – методист Ради директорів Хмельницького 

політехнічного коледжу Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова комітету: 

 Савіцький А.В. – к.е.н., доцент циклової комісії економіки та 

менеджменту Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Співголови комітету: 

 Павлова М.Б. – к.е.н., викладач циклової комісії економіки та 

менеджменту Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Члени комітету: 

 Гавронський В.Є. – к.т.н., доцент циклової комісії комп’ютерних систем 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Чернявський М.П. – провідний економіст Хмельницького політехнічного 

коледжу Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Секретар комітету: 

 Кілімнік Л.Л. – викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін 

Хмельницького політехнічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 
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Контакти для відгуків та побажань:  

Савіцький Андрій Вікторович +38 (096) 751 75 74 

 

Хмельницький політехнічний коледж  

Національного університету «Львівська політехніка», м. Хмельницький, вул. 

Зарічанська, 10, 29015 

E-mail конференції: krfpp_khpc@ukr.net 

Офіційна веб-сторінка: www.hpk.edu.ua 

Офіційна сторінка у www.facebook.com:  https://www.facebook.com/hpknulp/ 

http://www.hpk.edu.ua/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/hpknulp/

