
Організаційний комітет 

 

Голова – Туренко А.М., проф., ректор 

ХНАДУ; 

 

Заступники голови: 

Богомолов В.О. – проф., проректор по 

науковій роботі ХНАДУ, 

 

Бекетов Ю.О. – проф., декан факультету 

транспортних систем ХНАДУ; 

 

Наглюк І.С. – проф.,  зав. каф. організації 

і безпеки дорожнього руху ХНАДУ; 

 

Вчений секретар ХНАДУ 

Прилуцька Л.А. – доц., к.і.н., 707-36-72; 

e-mail: sci_khadi@ukr.net 

 

Секретар конференції: 

Степанов О.В. – доцент каф. організації 

та безпеки дорожнього руху ХНАДУ; 

 

Технічний секретар: 

Семченко Н.О. – доцент каф. організації 

та безпеки дорожнього руху ХНАДУ; 

 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі 

Міжнародної науково-технічної 

конференції «Проблеми безпеки 

транспорту та дорожнього руху» 26-27 

листопада 2019 року. 

Мета конференції - систематизація, 

узагальнення найважливіших наукових 

проблем і пошук шляхів їх вирішення при 

організації та забезпеченні безпеки 

дорожнього руху.  

 

 

Робочі мови конференції 

Українська, російська, англійська. 

 

 

Тематика конференції 

1.Організаційно правові аспекти 

забезпечення безпеки на транспорті; 

 

2.Вплив фактора людини на безпеку 

транспортних процесів: соціальні та 

психологічні аспекти; 

 

3.Розвитик доріг та інженерного 

забезпечення дорожньо-транспортної 

інфраструктури; 

 

4.Проблеми авто технічної експертизи, 

обліку та аналізу ДТП; 

 

5.Медицина катастроф та медичне 

супроводження транспортних процесів; 

 

6. Роль громадських формувань та ЗМІ у 

забезпеченні безпеки і комфорту на дорогах. 

 

 

Довідка та інформація 

Степанов Олексій Вікторович –

відповідальний секретар конференції; 

Моб.тел. +38-066-770-30-96 

 

 

 

Контрольні етапи 

- до 10.10.2019 р. – розсилка запрошень і 

програми конференції; 

- до 01.11.2019 р. – подання одного 

примірнику тексту тез доповіді; 

- 26 листопада 2019 р. – відкриття 

конференції. 

 

 

Адреса оргкомітету і місце проведення 

61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, 

кафедра організації та безпеки дорожнього 

руху. ХНАДУ;  

проїзд до ст. м. «Пушкінська»;  

тел.: (057) 707-37-83 

 

 
Матеріали  

 

- направляти на поштову адресу:  

Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава 

Мудрого, 25,  Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, 

Оргкомітет Всеукраїнської науково-

методичної конференції, ауд.519; 

 

- направляти на E-mail: btdr@ukr.net 

 

 

Форма участі у конференції 

Учасник конференції може прийняти очну, 

заочну або дистанційну участь у роботі 

конференції. 

 

 

 



Заявка на участь у конференції 
Прізвище учасника ____________________  
Ім'я______________________________________ 

По батькові_______________________________ 

Науковий ступінь: 

o відсутній, 

o кандидат наук, 

o доктор наук. 

Вчене звання 

o відсутнє, 

o доцент, 

o професор. 

Назва організації / установи (повна) _____________ 
____________________________________________ 

Поштова адреса _____________________________ 

Телефон____________________________________ 

факс        

Адреса електронної пошти____________________ 

Назва доповіді______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Номер секції конференції:____________________ 

___________________________________________ 

Форма участі у конференції: 

o очна, 
o заочна, 

o дистанційна. 

 

Оргкомітет конференції просить Вас 

довести цю інформацію до відома 

співробітників Вашої організації та 

всіх зацікавлених осіб! 

 

Загальні вимоги 

Тези доповідей публікуватимуться у 

вигляді збірника матеріалів конференції. 

Також за результатами конференції 

будуть надані рекомендації для публікації 

статей з тематики доповідей у науковому 

журналі «Вісник ХНАДУ», який входить 

до переліку видань, що публікують 

результати наукових досліджень. 

 

Вимоги до оформлення публікації 

Файли тез повинні бути оформлені в 

редакторі MS Word і відповідати наступним 

вимогам: 

обсяг тез – 3-4 повні сторінки; 

шрифт – Times New Roman, 14 кегель; 

міжрядковий інтервал – одинарний; 

поля: справа, зверху, знизу – 20 мм, ліворуч – 

25 мм; абзацний виступ – 10 мм; 

всі рисунки і таблиці повинні бути 

згруповані та пронумеровані. 

 

Порядок і оформлення тез: 

Назва тез (великими літерами, вирівнювання 

по центру, шрифт жирний); 

Прізвище та ініціали автора, науковий 

ступінь, посада, місце роботи, місто 

(вирівнювання по центру, курсив); 

Основний текст тез (вирівнювання по 

ширині).  

Приклад: 

 

ЕФЕКТИВНА ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ 

МЕРЕЖА, ЯК ОСНОВА 

РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

  

Степанов О.В.,  доцент кафедри ОБДР 

Харківського національного 

автомобильно-дорожнього 

университету, м. Харків 

 

Світова асоціація автомобільних 

магістралей представила нове бачення 

щодо проектування ВДМ, а саме 

пропозиції до класифікації доріг.  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 ПІДКОМІТЕТ З БЕЗПЕКИ АВТОДОРОЖНЬОГО РУХУ 
КОМІТЕТУ ТРАНСПОРТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР З  

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ  

ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 

УКРТРАНСБЕЗПЕКИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-

ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ  

ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  

ХАРКІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ТОВАРИСТВО УЧАСНИКІВ РУХУ»  

 

 
 

IV Міжнародна науково-практична конференція 

 

«БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ - ОСНОВА 

ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

26-27 листопада 2019 року 

 

 Харків  

2019  
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