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Контактні телефони: 
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НАУКОВІ СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 

1. Інноваційні технології в будівельному, 
дорожньому і сільськогосподарському 
машинобудуванні; 

2. Транспортні системи і логістика; 
3. Моделювання транспортних та логістичних 

процесів; 
4. Безпека дорожнього руху; 
5. Автомобільний транспорт: конструювання, 

експлуатація та ремонт. 
 

 
 
 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 

Англійська, українська,. 
Форма участі – дистанційна. 

 
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА. 

 
ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ: 

 
 

- заявка на участь у конференції встановленої форми; 
- тези доповіді – рекомендований обсяг повних 2-6 

сторінок; 
Матеріали надсилаються на e-mail:  

konfer2022@gmail.com 

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
 

12.10.2022р. – кінцевий термін прийому заявок на 
участь у конференції (надсилається на e-mail 
конференції); 

17.10.2022р. – кінцевий термін приймання 
електронних матеріалів тез для участі у конференції та 
квитанцій про оплату (надсилається на e-mail 
конференції). 

 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь та вчене звання  
Посада  
Місце роботи (навчання)  
Контактна адреса  
Контактний телефон  
E-mail   
Назва секції  
Назва доповіді  
Співавтори  

 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
 

Тексти тез набирають у текстовому редакторі 
Microsoft Word (основний текст – Times New Roman,     
12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0), згідно з такими 
вимогами (зразок додається в інформаційному 
повідомленні): 

1. Тези доповіді повинні мати інформативний 
характер і бути обсягом повних 2-6 сторінки формату 
А4. Оргкомітет приймає не більше двох доповідей від 
співавтора. Кількість співавторів – не більше трьох. 

2. Рубрикація.  
Порядок розташування матеріалу такий (кожен блок 

друкувати після пропуску одного рядка): у першому 
рядку вказують номер УДК (ліворуч, великими літерами, 
напівжирний); назва доповіді українською мовою 
(посередині, великими літерами, напівжирний); назва 
доповіді англійською мовою (посередині, великими 
літерами, звичайний); ім’я (повністю) та прізвище автора 
чи співавторів (посередині, малими літерами, через кому, 
напівжирний); назва організації та повна поштова адреса 
(у двох рядках, посередині, малими літерами, курсив); 
анотація англійською мовою (з абзацу, курсив, до п’яти 
рядків); тези доповіді (з абзацу, звичайний). 

3. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз 
сторінки, залежно від розміру. Підрисунковий підпис 
Times New Roman, 10 кеглем, курсивом. Усі рисунки та 
графіки виконують у вигляді окремих об’єктів за 
розмірами, які відповідають параметрам сторінки. 
Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше 
одного) під рисунком, по центру тексту (скорочення: 
Рис. номер). Рисунки форматів *.tif, *.psd, *jpg 
(роздільна здатність не менша за 300 dpi) імпортуються у 
файл Word. 

4. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі МS 
Excel або у МS Word. Таблиці присвоюють номер із 
назвою (по центру, курсивом) 10 кеглем. Основний текст 
таблиці подається 10 кеглем. 

5. Формули подають у форматі Equation 3-5, 
вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в 
круглих дужках з правого краю. 

Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, 
великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий 
символ – 18 пт, маленький символ – 11 пт. 

6. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, 
курсив. 

7. Назви файлів повинні містити прізвище автора 
(першого співавтора). 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Матеріали конференції будуть сформовані в 

електронне видання. Відповідальність за зміст матеріалів 
несуть їх автори. 

mailto:center4sts@gmail.com

