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10 квітня 2019 року 

м. Бар, Україна 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

10 квітня 2019 року на базі Барського 

коледжу транспорту та будівництва Національного 

транспортного університету відбудеться науково-

практична конференція «Перспективи, інновації 

та актуальні проблеми розвитку дорожнього 

комплексу в контексті Транспортної стратегії 

України». 
До участі в конференції запрошуємо наукових 

співробітників, практичних працівників, 

аспірантів, викладачів та студентів. 

Основні тематичні напрямки конференції: 

1. Еволюція автоматичних систем керування 

машин та автоматизація виробничих процесів у 

дорожньому будівництві.  

2. Напрямки розвитку конструкцій дорожньо-

будівельних і землерийних машин та їх робочих 

органів. 

3. Новітні технології в проектуванні 

автомобільних доріг. 

4. Сучасні сировина, матеріали та технології в 

дорожньому будівництві. 

5. Ресурсозберігаючі технології в галузях 

дорожнього будівництва та експлуатації машин.  

6. Використання сучасних геотекстильних 

матеріалів у будівництві й ремонті автомобільних 

доріг. 

7. Передові технології влаштування штучних 

споруд на автомобільних дорогах. 

8. Економіка підприємств транспортної галузі. 

9. Екологія і збереження довкілля. 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, російська. 
      

УМОВИ УЧАСТІ В  КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для участі в науково-практичній конференції 

необхідно надіслати на електронну адресу  

barbktbntu@gmail.com:  

1. До 2 листопада 2018  згідно вимог 

оформлену заявку на участь у конференції та 

одержати протягом 1-2 робочих днів 

підтвердження учасника від організаційного 

комітету. 

2. До 4 лютого 2019 року оформлені згідно 

вимог наукові статті та презентації, що 

відповідають темі й напрямкам конференції. 

Електронний варіант статей створити у редакторі 

Word і зберегти в одному з форматів *.doc, *.docx. 

Презентацію створити в програмі Microsoft Power 

Point, без анімацій і будь-яких ефектів. Файли 

назвати прізвищем учасника конференції_зміст 

матеріалів, наприклад: Коваленко_доповідь, 

Коваленко_презентація. 

Оргкомітет конференції планує розміщувати статті 

на web-сторінці за адресою: http://bktbntu.com.ua 
Учасникам конференції буде безкоштовно 

надіслано електронний збірник матеріалів 

конференції та сертифікат (у форматі pdf) на 

зазначену ними електронну адресу. 

Паперовий варіант збірника буде 

випущений обмеженим тиражем. Його розсилка 

здійснюватиметься за додатковою домовленістю.  

Вартість отримання надрукованого 

збірника матеріалів конференції  – 150 грн. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету: 

Щербатюк Віталій Броніславович – кандидат 

технічних наук, завідувач автомобільно-механічного 

відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист. 

Члени оргкомітету: 

Крамар Галина Василівна – заступник 

директора з навчальної роботи, відмінник освіти 

України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; 

Казьмірова Галина Миколаївна – 

методист коледжу, спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист; 

Білик Юлія Анатолівна  – завідувач дорожньо-

будівельного відділення, спеціаліст ІІ категорії; 

Оржехівська Ольга Василівна – завідувач  

навчально-виробничих практик, спеціаліст І 

категорії; 

Хода Зоя Федорівна - голова циклової комісії  

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», 



відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Коцурак Петро Васильович – голова 

циклової комісії  спеціальності 192 «Будівництво 

та цивільна інженерія», спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист; 

Стусенко Григорій Іванович – викладач, 

спеціаліст вищої категорії; 

Войтенко Вадим Михайлович - викладач, 

спеціаліст вищої категорії; 

Рязанцев Роман Юрійович – викладач, 

спеціаліст вищої категорії; 

Кулик Вікторія Вікторівна - викладач, 

спеціаліст І категорії. 

Координатор конференції: 

Халупчак Євген Степанович – викладач, 

спеціаліст ІІ категорії; тел. +38(098)3154583 e-mail: 

Khalupchak@gmail.com,  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

Стаття оформляється  в текстовому редакторі 

MS Word 2003 обсягом до 7 повних сторінок 

формату А4. Шрифт: Times New Roman, 14 кегль, 

інтервал – 1,5; поля: справа, зліва, зверху, знизу – 

20 мм. Нумерацію сторінок не проставляти. 

Орієнтація сторінки при розташуванні тексту - 

книжкова.  

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel 

або Word без заливання.  

Рисунки необхідно виконувати у Word, 

використовуючи лише графічні об’єкти у вигляді 

прямокутника та кола, які мають бути згруповані 

та являти собою один графічний об’єкт. Ілюстрації 

необхідно подавати (кегль 14, Times New Roman) в 

чорно-білому варіанті або у градаціях сірого 

кольору, можна використовувати інші способи 

заливки (узор). Скановані ілюстрації та таблиці 

прийматися не будуть.  

Растрові ілюстрації подавати в оригіналі 

(фотознімок, малюнок, негатив або слайд). 

Таблиці та рисунки нумерувати, їх назву подавати 

без виділення.  

Формули повинні бути набрані в редакторі 

Microsoft Word або Microsoft Equation і 

вирівняні по центру за шириною сторінки. 

Нумерацію формул виконувати з вирівнюванням 

номера по правій стороні.     

Посилання на літературні джерела подавати у 

квадратних дужках відповідно до порядку 

згадування за зразком [1, с.35], де перше число 

означає порядковий номер у списку використаних 

джерел, друге – номер сторінки. 

         Оформлення статті: посередині сторінки – 

назва статті (всі літери прописні, жирний шрифт); 

нижче, у лівому куті, – ПІБ автора, вчений ступінь, 

вчене звання, посада і місце роботи,  нижче, через 

один рядок, – текст статті. 

Після тексту статті робити однопорядковий 

відступ і подавати список використаної 

літератури, оформлений відповідно до існуючих 

стандартів бібліографічного опису.  

Статті, що не відповідають вищезазначеним 

вимогам, оргкомітетом конференції розглядатись 

не будуть. Відповідальність за зміст та 

оформлення матеріалів несуть автори. 

Оргкомітет конференції залишає за собою право 

відхилити матеріали, які не відповідають напряму 

конференції та вимогам щодо їх оформлення. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

       Презентації виконувати у програмі Microsoft 

Power Point об’ємом до 12 слайдів (тривалість 

доповіді до 10 хвилин на учасника). 

       Перший слайд – назва доповіді, ім’я та 

прізвище автора, звання, посада, назва організації. 

       Другий слайд – мета, проблема, актуальність 

доповіді. 

       Третій слайд….одинадцятий слайд – завдання 

і методи їх розв’язання, розкриття та дослідження 

теми доповіді. 

        Останній слайд – висновки.  

       Текст на слайді повинен містити тільки 

ключові фрази, слова, які доповідач розвиває і 

коментує усно. Необхідно уникати використання 

суцільного тексту. 

        Всі заголовки повинні бути виконані в 

єдиному стилі (колір, шрифт, розмір, тощо). 

Заголовок може знаходитися в центрі або від краю 

слайда зверху. Розмір шрифту для інформаційного 

тексту не менше 28-32 пункту. Текст на слайдах 

форматувати по ширині. Текст, фото та рисунки 

мають мати чітке зображення та добре 

прочитуватися. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 НА УЧАСТЬ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 (заповнюється на кожного учасника конференції)  

Прізвище___________________________________  

Ім’я________________________________________ 

По батькові_________________________________  

Науковий ступінь і вчене звання________________ 

Посада_____________________________________  

Факультет (відділення)_______________________ 

Спеціальність_______________________________ 

Організація_________________________________  

Адреса_____________________________________  

Телефон____________________________________  

Факс_______________________________________  

E-mail______________________________________  

Назва доповіді (статті)______________________  

Науковий керівник (для студентів)_____________ 

Необхідність сертифікату учасника конференції____ 

Дата «___»_________________2018 р.  

 

 

 

Адреса оргкомітету: 
23000, Вінницька область, м. Бар, 

вул. Героїв Майдану, 7 

Барський коледж транспорту та будівництва 

Національного транспортного університету 
(04341) 2-23-51, 2-16-14 

http://bktbntu.com.ua 


