XV Міжнародна конференція
«Стратегія якості в промисловості і освіті»

- підвищення ефективності взаємодії вищих навчальних за-

Організаційний внесок

кладів з роботодавцями й бізнесом;
Оплата організаційного внеску за участь в конференції юридич- управління якістю освітніх послуг;
ними й фізичними особами з України здійснюється в гривнях. Учасни3 червня - 6 червня 2019 р.
- питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в ки з інших країн здійснюють оплату – в євро. Сума оргвнеску: для учаТехнічний університет – Варна
освіті.
сників – еквівалент 105 €, супроводжувальних осіб – 90 €.
м. Варна, Болгарія
Повна сума оргвнеску передбачає:
3. Інформаційні технології в промисловості й освіті:
- участь в заходах конференції;
Шановні колеги!
- організаційно-технічне забезпечення заходів конференції;
- проблеми підготовки фахівців з інформаційних технологій;
- інформаційні системи в промисловості, інформаційна безпе- - комплект матеріалів учасника конференції, в тому числі 1 приЗапрошуємо Вас прийняти участь в XV-й Міжнародній конфемірник збірника матеріалів кожному учаснику;
ка та захист інформації;
ренції «Стратегія якості в промисловості і освіті».
трансфер
від місця проживання до місця проведення конферен- автоматизоване управління технологічними процесами та інНа конференцію традиційно запрошуються керівники вищих
ції та в зворотному напрямі;
тегровані
виробничі
системи;
органів виконавчої влади, представники крупних підприємств і
- інформатизація й комп’ютеризація навчального процесу, - обіди для учасників конференції в дні її роботи;
компаній, провідні фахівці в галузі стандартизації, сертифікації та
- кава-брейк;
програмно-технічні комплекси й технології;
якості, відомі вчені, викладачі вищих навчальних закладів з Украї- програмно-технічне забезпечення різних форм навчання, в - сертифікат, що підтверджує участь в конференції.
ни, країн СНД і Балтії, Болгарії та інших країн Східної Європи. Участь
Вартість авіаперельоту (або автобусного проїзду), трансфер
т.ч. дистанційного;
в нашій конференції – це прекрасна можливість для обміну досвіаеропорт-готель-аеропорт, проживання, оформлення візи (за недом, налагодження творчих та ділових стосунків з колегами і поте- CAD/CAM/PDM-системи і комп’ютерна графіка в навчальних обхідності), страховки в суму оргвнеску не входять.
закладах і в промисловості;
нційними партнерами в сфері бізнесу, в промисловому секторі та в
Екскурсійна програма і заходи з нагоди закриття конференції
галузі освіти.
- технології розробки, експертиза якості програмних продуктів;
оплачуються окремо (еквівалент 50€).
- проблеми охорони прав інтелектуальної власності на проПослуги, що оплачуються додатково
Ос но в н і на пр ями ро бо ти к о нфер енц ії
грамні продукти;
- проблеми оприлюднення результатів наукових досліджень, Для громадян України:
1. Якість в промисловості:
трансферу наукових розробок і технологій.
- один з пакетів послуг (від 195 до 510 € 1), що включає: авіапереліт
- результати теоретичних і прикладних наукових досліджень, 4. Теоретичні й прикладні аспекти розвитку економічної теорії
Київ – Варна (Бургас) - Київ або проїзд автобусом Київ (Одеса) – Варінноваційні розробки і технології для базових галузей промина – Київ (Одеса), трансфер аеропорт – готель – аеропорт, (при перета її інноваційно-інвестиційний потенціал в сферах техніки,
словості;
льоті), бронювання і оплату всього періоду проживання в номерах
технології, технічного регулювання і забезпечення якості:
комфортабельних готелів 3*- 5* на курортах «Св. Костянтина та Єле- сучасні технології та обладнання для підприємств металургії,
ни» або «Золоті піски» (вартість залежить від кількості днів перебу- сучасні проблеми економічної теорії і актуальні проблеми
машинобудування, енергетики та інших галузей;
вання, класу готелю, типу номера й харчування).
сучасної економіки;
- перспективні конструкційні матеріали і перспективні техномедична страховка визначається індивідуально в залежності від віку
проблеми
залучення
інвестицій
в
розвиток
бізнесу
і
промислогії обробки матеріалів;
(від 5 до 10 €);
ловості;
- традиційні та альтернативні джерела енергії для промислоДля громадян країн СНД і Балтії:
- антикризові програми в реальному секторі економіки;
вості та побутових потреб;
- індивідуальний трансфер «аеропорт - готель - аеропорт» (за необхід- питання фінансового менеджменту і оподаткування;
- енергозберігаючі технології у промисловості;
ності, за попереднім узгодженням);
- економіка праці і управління персоналом;
- екологія і охорона навколишнього середовища;
- бронювання і оплату готелю, в т.ч. для можливих випадків розбіж- прикладні інструменти бережливого управління виробничо- питання стандартизації, оцінки відповідності й акредитації в
ності дат прибуття до Варни і тривалості перебування з датами осногосподарською діяльністю підприємства;
промисловості;
вної групи.
- економіка праці і управління персоналом;
- технологічні фактори забезпечення конкурентоспроможності на локальних і глобальних ринках.
- прикладні інструменти бережливого управління виробничо- Візові формальності
господарською діяльністю підприємства;
Учасники для в’їзду до Болгарії повинні мати біометричний закордон- економічні аспекти впровадження систем управління якістю; ний паспорт. Якщо паспорт старого зразку, він повинний бути дійсним
2. Якість в освіті:
- інноваційні аспекти модернізації економіки і конкурентна політи- протягом 3-х місяців після дати в’їзду і необхідно мати візу. Учасникам
- міжнародне співробітництво та інтеграція в сфері освіти;
ка в сучасних умовах - міжнародний досвід і вітчизняна практика;
з України візу оформлює оргкомітет (за заявкою учасника). Вартість
- інноваційні технології в освіті, розвиток наукової та інновацій- теоретичний базис конкурентоспроможності підприємств.
візи + послуги візового центру 55 евро.
ної діяльності;
- сучасні підходи до модернізації структури і змісту освіти;
Мови конференції
- підготовка, перепідготовка та підвищення підвищення кваліОсновні робочі мови конференції - українська, болгарська, ангфікації кадрів для промислових підприємств в сучасних умолійська, російська.
1 ціни, що вказані в цій розсилці, можуть бути уточнені
вах, забезпечення доступності та безперервності освіти;

Заявки на участь
Заявку слід направляти представникам Оргкомітету
в м. Дніпро електронною поштою (ncon@ukr.net). Бланк заявки можна завантажити (скачати), натиснувши на банер
конференції на головній сторінці сайту НМетАУ:
www.nmetau.edu.ua

Важливі дати:
Надання статей (тез доповідей):

– до 04 травня 2019 р.
/включно/

Термін подання заявки і оплата
очної участі
Подача документів на оформлення візи
Оплата очної участі

– до 12 травня 2019 р.

Робота конференції*

– до 10 травня 2019 р.
– до 15 травня 2019 р.

3 червня - 6 червня 2019 р.

* - без урахування термінів прибуття, вибуття, розміщення і
стажування учасників

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Контактна інформація
Секретар конференції (м. Дніпро):
к.т.н. Ступак Юрій Олександрович
моб. +38 067 250-60-26;
+38 095 254 76 52
e-mail: ncon@ukr.net
Тел./ факс +38 0562 47-18-87
Інформація про конференцію
розміщена на сайті Національної
металургійної академії України
(банер в правій частині головної сторінки):

www.nmetau.edu.ua
(там же ж можна завантажити бланки заявок
на очну/заочну участь та інші документи)

Вимоги до оформлення матеріалів
для публікації в збірнику
Матеріали (доповіді, тези, статті) можуть бути підготовлені українською,
російською, болгарською або англійською мовою і направлені в електронному вигляді електронною поштою не пізніше 04 травня 2019 р.
/включно/. Незалежно від форми участі (очно, заочно) додатково необхідно
заповнити ЗАЯВКУ та надати (українською і англійською мовами) назву,
анотацію /2-3 речення/ і ключові слова. Матеріали приймаються тільки
разом із заявками!
Збірник матеріалів буде виданий у вигляді друкованого видання і електронного видання (CD-диск), у відповідності до діючих стандартів. Бажаючі
можуть додатково до надісланих матеріалів (див. вище) надати статті для
розміщення в електронному журналі ТУ-Варна (див. за адресою: https://ajtuv.org/index.php/ajtuv/about).

Умови оплати і вартість публікації матеріалів:
1. Вартість збірника з однією статтею 345 грн. Вартість СD диску з однією
статтею 205 грн.
2. Обсяг статті до 5 сторінок тексту формату А4 (враховуючи ілюстрації). В
разі перевищення обсягу (понад 5 сторінок) вартість збільшується у розмірі 50 грн. за кожну додаткову сторінку.
3. Публікація кожної подальшої (наступної) статті до збірника або на
СD диск - 205 грн.
4. Кількість авторів в одній доповіді не повинна перевищувати 5 осіб.
Оформлення статті:
Під назвою статті слід вказати звання (посаду), вч. ступінь, П.І.Пб., назву організації, місто, країну для доповідача і для кожного зі співавторів
(співдоповідачів).
Сторінки і поля: листи А4, зверху, знизу – 25 мм, зліва й справа - по 20 мм.
Шрифт: TimesNewRoman, накреслення звичайне, розмір 14 (назва статті
напівжирне накреслення).
Інтервал: одинарний.
Відступ: (червоний рядок) – 1,25 см. Перенесення в тексті не допускаються (!).
Формули: формат MicrosoftEquation 3.0
Рисунки в тексті повинні бути чіткими, по можливості – ч/б, дозволяється
розміщувати в статті або надавати у вигляді окремих файлів формату ТIFF
або JPG.
Формат файлів: Word 2000, 2003 (бажано), 2007 або RTF.
Перелік посилань – обов’язковий.
ВАЖЛИВО! Сторінки – не нумерувати, перенесень в тексті не робити!
Пример оформлення статті додається.

Міністерство освіти і науки України
Національне агентство акредитації України
Національна металургійна
академія України /НМетАУ/
Технічний університет –ТУ Варна /Болгарія/
Університет Алгарве Фаро /Португалія/
Університет Аалто – Гельсінкі /Фінляндія/
Інститут Інтегрованих форм навчання НМетАУ
Національний авіаційний університет /Україна/
Дніпровський освітній центр /Україна/
Харківський торгово-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного
університету

XV Міжнародна
конференція

СТРАТЕГІЯ ЯКОСТІ
В ПРОМИСЛОВОСТІ
І ОСВІТІ
3 червня - 6 червня 2019 р.*
Технічний університет - Варна

Болгарія
***
Інформаційне повідомлення

Статті направляти по E-mail: ncon@ukr.net
Оргкомітет залишає за собою право:

- внесення редакційних поправок до текстів доповідей;
- відмови в прийому матеріалів у випадках невідповідності вимогам, в т.ч.
до формату файлів, тематиці, відсутності відомостей про авторів, наявності запозичень з раніше опублікованих матеріалів, а також некоректного відтворення /цитування/ робіт інших авторів;
- відмови у прийомі матеріалів після 04 травня 2019 р.

Інформація про конференцію в мережі Інтернет:

www.nmetau.edu.ua
* - без урахування термінів прибуття, вибуття і розміщення
учасників

