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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 активізації сучасних тенденцій 

економіки, менеджменту, приладобудування, технологічного забезпечення, 

альтернативних джерел енергії, автоматизації та механізації виробничих 

процесів, використання інформаційних технологій, а також розвитку фахової 

передвищої та вищої освіти. 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ: 

 

25 листопада 2021 р. (четвер) 

 

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

Секційні засідання   

Секція 1:  – з 11:30 до 13:00 год. 

Перерва – з 13:00 до 13:30 год. 

Секція 2:  – з 13:30 до 14:30 год. 

Підведення підсумків – з 14:30 до 14:50 год. 

 

Конференція буде проводитись в режимі on-line на базі платформи 

Zoom та транслюватиcь на офіційній сторінці Хмельницького політехнічного 

фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» у 

соціальній мережі www.facebook.com. 

Посилання для підключення до конференції в Zoom:  

https://zoom.us/j/2938610833?pwd=N1lUaFNaWHFOUCtOaTlYaXhOTlQ4dz09 

Ідентифікатор конференції: 293 861 0833 

Код доступу: 1111 

Тема: Конференція 

Час і дата: 25 листопада 2021, 11:00 AM Київ 

Посилання для офіційну сторінку у www.facebook.com: 

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

 

Доступ за вказаним вище посиланням буде доступний в день 

конференції 25.11.2021 р. з 11:00. 

  

http://www.facebook.com/
https://zoom.us/j/2938610833?pwd=N1lUaFNaWHFOUCtOaTlYaXhOTlQ4dz09
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 Вадим Володимирович – д.е.н., доцент, директор 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

11
15

- 11
30

 2. Вітальне слово 

Даріуш Павліщи – д.е.н., професор Вроцлавського 

економічного університету, голова гміни Громадка 

(Республіка Польща) 
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11:30 – 13:00   –   СЕКЦІЯ 1: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, 

МЕНЕДЖМЕНТУ, РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 

11
30

- 11
50

 1. Інновації в бізнесі: еволюція концепцій та тренди 
сьогодення 
Жежуха Володимир Йосипович – к.е.н., доцент, заступник 
директора інституту економіки і менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка» 

11
50

- 12
00

 2. Маркетингові підходи підприємства в умовах кризи 
Павлова Марина Борисівна – к.е.н., викладач кафедри 
менеджменту Хмельницького політехнічного фахового 
коледжу Національного університету «Львівська політехніка» 

12
00

 – 12
10

 3. Економічна доцільність використання розробленого 
мультикоптера для обприскування полів 
Мясіщев Олександр Анатолійович – д.т.н., професор, 
викладач спеціальних дисциплін циклової комісії комп’ютерної 
інженерії Хмельницького політехнічного фахового коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

12
10

 – 12
20

 4. Вібраційні машини на основі гідропульсаторів 
Гордєєв Олексій Анатолійович – к.т.н., викладач циклової 
комісії інженерної механіки Хмельницького політехнічного 
фахового коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 

12
20

 – 12
40

 5. Порівняння систем зв’язку з сигналами F-OFDM І CP-
OFDM 
Пятін Ілля Станіславович – к.т.н., доцент циклової комісії 
комп’ютерної інженерії Хмельницького політехнічного 
фахового коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 
Гавронський Віталій Євгенович – к.т.н., доцент циклової 
комісії комп’ютерної інженерії Хмельницького політехнічного 
фахового коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 

12
40

 – 12
50

 6. Використання середовища V-REP у для симуляції 
робототехнічних систем 
Бойчук Вадим Олександрович – к.т.н., доцент циклової комісії 
комп’ютерної інженерії Хмельницького політехнічного 
фахового коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 

12
50

 – 13
00

 7. Мова Інтернету як окремий функціональний стиль 
мовлення 
Бурковська Олена Богданівна – к.філ.н., викладач циклової 
комісії гуманітарних дисциплін Хмельницького політехнічного 
фахового коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 
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13:30 – 14:30   –   СЕКЦІЯ 2: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

13
30

 – 13
45

 1. Досвід освіти в коледжах США: переваги та застосування 
в закладах фахової передвищої освіти 
Овчарук Вадим Володимирович – д.е.н., доцент, директор 
Хмельницького політехнічного фахового коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

13
45

 – 14
00

 2. Запровадження дуальної вищої та фахової передвищої 
освіти: досвід Німеччини 
Пилипенко Любомир Миколайович – д.е.н., професор, 
директор інституту адміністрування та післядипломної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 

14
00

 – 14
10

 3. Проблеми розвитку освітнього ступеня «бакалавр» за 

спеціальністю «Менеджмент» в закладах фахової 

передвищої освіти 
Савіцький Андрій Вікторович – д.е.н., доцент, завідувач 
кафедри менеджменту Хмельницького політехнічного 
фахового коледжу Національного університету «Львівська 
політехніка» 

14
10

 – 14
20

 4. Сучасні технології модернізації освітнього середовища 

закладу фахової передвищої освіти 
Шулякова Оксана Василівна – завідувач відділення економіки 
та менеджменту Хмельницького політехнічного фахового 
коледжу Національного університету «Львівська політехніка» 

14
20

 – 14
30

 5. Використання професійно спрямованого матеріалу у 

процесі математичної підготовки фахівців економічного 

профілю закладів вищої та фахової передвищої освіти 

Ілаш Надія Борисівна – к.фіз.-мат..н., викладач спеціальних 

дисциплін циклової комісії комп’ютерної інженерії 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 
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ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 
Голова комітету:  

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

Співголова комітету: 

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

Почесні голови комітету: 

 Даріуш Павліщи – д.е.н., професор Вроцлавського економічного 
університету, голова гміни Громадка (Республіка 
Польща) 

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

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

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

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка» 

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

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

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

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Пірог Л. В. – завідувач відділення автомобільного транспорту 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Матвєєв О. В. – завідувач відділення інженерної механіки 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Шулякова О. В. – завідувач відділення економіки та менеджменту 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Соломко Л. А. – завідувач відділення програмної інженерії 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 
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 Данилюк А. М. – завідувач відділення заочного навчання 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Матіяш Т. О. – завідувач навчально-методичного відділу 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 Капітан Г. В. – методист Ради директорів Хмельницького 

політехнічного фахового коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка» 

 Алєєксєєнко В. Т. – провідний фахівець з профорієнтації, викладач 

циклової комісії економіки та менеджменту 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова комітету: 

 Савіцький А. В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка»  

Співголови комітету: 

 Павлова М. Б. – к.е.н., викладач кафедри менеджменту 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

Члени комітету: 

 Кондратюк Є. С. – завідувач лабораторії, викладач циклової комісії 

розробки програмного забезпечення Хмельницького 

політехнічного фахового коледжу Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Секретар комітету: 

 Кілімнік Л. Л. – викладач циклової комісії гуманітарних дисциплін 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу 

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

Савіцький Андрій Вікторович +38 (096) 751 75 74 

 

Хмельницький політехнічний фаховий 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/

