
 

Вимоги до оформлення тез доповідей 

 

Тези доповідей подаються у електронному 

вигляді на електронну адресу 

ttnubip_konf@ukr.net 

 

Заявка та тези доповіді направляються в 

одному файлі, назва якого – прізвище та 

ініціали імені латинськими літерами 

(наприклад, Romanovych_O.doc)  

 

Тези доповідей обсягом 1-3 сторінки 

(формату А4, шрифт Times New Roman, 14 pt, 

інтервал 1, абзац 1,25 см, усі поля по 2 см) 

подати в оргкомітет до 10.04.2018 р.  

Зліва УДК, далі посередині назва тези, 

ПІП автора(-ів), науковий ступінь, вчене 

звання, посада, нижче – курсивом – назву 

ВНЗ чи наукової установи. Основний текст 

тез доповіді. Бібліографічні посилання, 

оформлювати згідно з ДСТУ 8302:2015. 

Рукописи мають бути відредаговані.  

Рисунки, діаграми, таблиці будуються з 

використанням чорно-білої гами. Усі рисунки 

і таблиці повинні мати назви. Для назв 

таблиць та рисунків використовується шрифт 

Times New Roman, 12 кегль. Всі рисунки 

повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. 

Формули необхідно розташовувати по центру 

з нумерацією по правому краю. При наборі 

формул використовується редактор формул. 

 

Примітка: Оргкомітет конференції надсилає 

повідомлення про отримання Вашого листа 

протягом двох днів. Якщо Ви не отримали 

повідомлення, відправте роботу повторно 

або з’ясуйте питання про отримання Вашого 

листа по телефону. 

 

Зразок оформлення: 
 

УДК 658.1.004 

 

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Іванов Іван Іванович, к.т.н., доцент, 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування 

e-mail: Ivanov@ukr.net 

 

[Текст] 

Література 

1. Бондарєв С. І. Вдосконалення методики 

розрахунку часу доставки вантажів при 

міжнародних автоперевезеннях. Журнал 

технолоический аудит и резервы 

производства. Харків. 2012. Вип. № 5/1 (7).  

С. 49-50. 

 

Заявка на участь у роботі конференції  

«Автомобільний транспорт та 

інфраструктура»  

Прізвище ______________________________ 

Ім’я ___________________________________ 

По батькові_____________________________ 

Науковий ступінь________________________ 

Вчене звання____________________________ 

Посада_________________________________ 

Організація (установа)____________________ 

_______________________________________ 

Контактний телефон _____________________ 

E-mail: _________________________________ 

Назва тез _______________________________ 

_______________________________________  

Участь  (особиста, заочна)_________________ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

НАУК В КИЄВІ 

 

    

 
І Міжнародна  

науково-практична конференція 
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26-27 квітня 2018 року  
 
 

Київ 

mailto:ttnubip_konf@ukr.net
mailto:Ivanov@ukr.net


Шановні 

колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Автомобільний транспорт та інфраструктура», 

яка відбудеться 26-27 квітня 2018 року на базі 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

 

Роботу конференції передбачається 

провести за такими напрямами: 

 

– соціальні, економічні та екологічні проблеми 

перевантаження автотранспорту;  

– технічне переоснащення дорожнього 

господарства; 

– нормативно-правове забезпечення габаритно- 

вагового контролю автотранспортних засобів; 

– імплементація вітчизняного законодавства у 

сфері автомобільного транспорту до вимог 

ЄС; 

– технічний сервіс автомобільного транспорту; 

– світовий досвід розвитку сучасної 

автомобільної інфраструктури; 

– транспортні технології і логістика 

автомобільних перевезень. 

 
Регламент роботи 

Доповіді на круглому столі – до 20 хв. 
Доповіді на робочому засіданні – до 10 хв. 
 
 

План проведення конференції: 
м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 

 
26 квітня 2018 року 

9-00 – 10-00 – реєстрація учасників конференції 
(фойе біля ауд. 309 корп. 3); 

10-00 – 13-00 – пленарне засідання (ауд. 309,  
корп. 3); 

13-00 – 14-00 – перерва (кава-брейк); 
14-00 – 15-00 – ознайомлення з кафедрами 

механіко-технологічного факультету; 
15-00 – 17-00 – секційне засідання (ауд. 13, 

корп. 5, ауд. 208 корп. 11). 
 

27 квітня 2018 року 
9-00 – 13-00 – пленарне засідання (ауд. 308, 

 корп. 3); 
13-00 – 13-30 – перерва (кава-брейк); 
13-30 – 16-30 – секційні засідання (ауд. 13, 

корп. 5, ауд. 208 корп. 11); 
16-30– 17-00 – підведення підсумків. 
 

 

Робочі мови конференції 
українська, англійська, польська, російська 

 

На початок роботи конференції буде 

видано збірник тез конференції. Редакційна 

колегія залишає за собою право редагування 

матеріалів тез. 

 

 

Мета конференції: 

аналіз теоретичних й практичних аспектів 

автотранспортної діяльності в сучасних 

умовах, шляхи підвищення ефективності 

надання послуг перевезення автомобільним 

транспортом. 

 

 

До участі в роботі конференції 

запрошуються вчені, управлінці та роботодавці 

автотранспортної галузі, науково-педагогічні 

працівники, докторанти, аспіранти і студенти 

магістратури вищих навчальних закладів і 

наукових установ. 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  

 
 

Адреса оргкомітету: 
 

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 12,  

навчальний корпус № 11, кім. 309 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування 
України  

кафедра транспортних технологій  

та засобів у АПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Телефон: 
(044) 527-86-32 

e-mail: 
ttnubip_konf@ukr.net 

 

 

Контактна особа 

Загурський Олег Миколайович 

моб. тел. 0503343574 
e-mail: 

zagurskiy_oleg@ukr.net  
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