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Посвідчення УкрІНТЕІ № 658 від 11.11.2019 р. 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова: Загірняк М.В. – академік Нац. академії 

педагогічних наук України, д.т.н., проф., ректор 

Кременчуцького нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського. 

Члени програмного комітету: 

Jun Yang – проф. Ланьчжоуського технолог. ун-ту (Китай); 

Абишев К.К. – к.т.н, доц., декан факультету металургії, 

машинобудування і транспорту Павлодарського держ. 

ун-ту ім. С. Торайгирова (Казахстан); 

Алієв І.С. – д.т.н., проф., зав. каф. обробки металів 

тиском Донбаської держ. машинобудівної академії; 

Аулін В.В. – д.т.н., проф. каф. експлуатації та ремонту 

машин Центральноукраїнського нац. техн. ун-ту; 

Біліченко В.В. – д.т.н., проф., академік ТАУ, зав. каф. 

автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького 

нац. техн. ун-ту; 

Бутько Т.В. – д.т.н., проф., зав. каф. управління 

експлуатаційною роботою Українського держ. ун-ту 

залізничного транспорту; 

Вамболь С.О. – д.т.н., проф., зав. каф. прикладної 

механіки Нац. ун-ту цивільного захисту України; 

Жанар Батсайхан – к.т.н., генеральний директор 

Науково-виробничого центру «MCPCgr» (Монголія); 

Кравченко О.П. – д.т.н., проф., академік ТАУ, проф. 

каф. автомобілі і транспортні технології Держ. ун-ту 

«Житомирська політехніка»; 

Кристопчук М.Є. – к.т.н., доц., зав. каф. транспортних 

технологій і технічного сервісу Нац. ун-ту водного 

господарства та природокористування; 

Кухар В.В. – д.т.н., проф., зав. каф. обробки металів 

тиском ДВНЗ «Приазовський держ. техн. ун-т»; 

Ломотько Д.В. – д.т.н., проф., академік ТАУ, зав. каф. 

транспортних систем і логістики Українського держ. ун-

ту залізничного транспорту; 

Митков Шимон – д.т.н, проф., декан факультету 

логістики технологічного ун-ту Честонхова (Польща); 

Напхоненко Н.В. – чл.-кор. Міжнародної академії науки і 

практики організації виробництва, к.е.н., проф. каф. 

економіки і організації виробництва Південноросійського 

держ. техн. ун-ту ім. М.І. Платова (Росія); 

Мурований І.С. – к.т.н., доц., чл.-кор. ТАУ, зав. каф. авто-

мобілів і транспортних технологій Луцького нац. техн. ун-ту; 

Плєснецов Ю.О. – к.т.н., с.н.с., зав. каф. обробки 

металів тиском Нац. техн. ун-ту «Харківський 

політехнічний інститут»; 

Сахно В.П. – д.т.н., проф., академік ТАУ, зав. каф. 

автомобілів Нац. транспортного ун-ту; 

Свірень М.О. – д.т.н., проф., зав. каф. сільськогосподарсько-

го машинобудування Центральноукраїнського нац. ун-ту; 

Фролов Є.А. – д.т.н., зав. каф. технології 

машинобудування Полтавського нац. техн. ун-ту ім. 

Юрія Кондратюка; 

Чернецька-Білецька Н.Б. – д.т.н., проф., зав. каф. 

логістичного управління та безпеки руху на транспорті 

Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. 

Секретар програмного комітету: 

Павленко О.В. – к.т.н., доц. каф. автомобілів і тракторів 

Кременчуцького нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського. 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського) 

Голова: Воробйов В.В. – д.т.н., проф., директор 

Інституту механіки і транспорту. 

Заступник голови: Гайкова Т.В. – к.т.н., доц. каф. 

технології машинобудування. 

Члени організаційного комітету: Драгобецький В.В. – 

д.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування; 

Клімов Е.С. – к.т.н., доц., зав. каф. автомобілів і тракторів; 

Маслов О.Г. – д.т.н., проф., зав. каф. галузевого машинобудування; 

Мороз М.М. – д.т.н., проф., зав. каф. транспортних технологій; 

Рей Р.І. – д.т.н., проф. каф. технології машинобудування; 

Саленко Ю.С. – д.т.н., проф. каф. галузевого машинобудування. 

Секретар організаційного комітету: Єлістратов В.О. – 

к.т.н., доц. каф. автомобілів і тракторів. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

39600, Україна, Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 

Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського, каф. 

автомобілів і тракторів (кімн. 4201, тел.: (05366) 3 20 17, 

е-mail: kaf.avtotr@gmail.com) 

Павленко Олександр Володимирович 

тел.: (097) 617 01 01, е-mail: vpndocent@sat.poltava.ua 

Єлістратов Вячеслав Олександрович 

тел.: (097) 695 00 08, е-mail: yelis@rambler.ru 

 
РОБОЧІ МОВИ 

Українська, російська, англійська. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

− Інноваційні технології в машинобудуванні та процесах 

обробки металів тиском; 

− Інноваційність прогресивних методів обробки і 

технологічного обладнання; 

− Сучасні транспортні системи; 

− Транспорт. Дорожні та будівельні машини; 

− Автомобільний транспорт. 

http://www.kdu.edu.ua/conf_imit/index.php
mailto:kaf.avtotr@gmail.com
mailto:vpndocent@sat.poltava.ua
mailto:yelis@rambler.ru


 
ФОРМИ УЧАСТІ 

Очна або дистанційна. Участь передбачає сертифікат 

учасника та публікацію матеріалів в електронному 

збірнику, які будуть розміщені на web-сторінці 

конференції: http://www.kdu.edu.ua/conf_imit/publ.php. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Учасники конференції мають можливість (за 

додаткову оплату) пройти курси з підвищення кваліфікації 

обсягом 1 кредит ЄКТС (вказати це при реєстрації) з 

отриманням сертифікату про підвищення кваліфікації. 

УМОВИ УЧАСТІ 

1. Оформити матеріали доповідей відповідно до 

наведених нижче вимог. 

2. Зареєструватися на сайті конференції: 

http://www.kdu.edu.ua/conf_imit/reestr_form.php. 

3. Надіслати (після повідомлення оргкомітетом про 

перевірку надісланих матеріалів) до 28 жовтня 2020 р. 

включно на адресу vpndocent@sat.poltava.ua або 

yelis@rambler.ru копію квитанції про сплату оргвнеску. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок складає 50 грн. за кожну 

сторінку матеріалів доповідей. 

Реквізити для сплати оргвнеску будуть надіслані на 

електронні адреси співавторів після отримання заявки на 

участь у конференції та перевірки матеріалів доповідей. 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 
11.11.20 р. 900–1000 – реєстрація учасників (хол 1-го 

корпусу КрНУ ім. Михайла Остроградського); 

1000–1200 – відкриття конференції, пленарне засідання 

(ауд. 1121);  

1200–1700 – робота за тематичними напрямками; 

13.11.20 р. 1000–1500 – робота за тематичними напрямками; 

13.11.20 р. 1500–1700 – пленарне засідання (ауд. 1121), 

закриття конференції. 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори! 
Тези, оформлені з порушенням вимог або без наукової 

новизни, до публікації не приймаються! 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

http://www.kdu.edu.ua/conf_imit/pravila.php 

Обсяг матеріалів доповідей: від 2 до 5 повністю 

заповнених сторінок; не більше трьох доповідей від 

співавтора; кількість співавторів – не більше трьох. 

Мова: українська, російська, англійська. 

Текст матеріалів формується у редакторі Microsoft 

Word (формат файлу *.rtf). 

Параметри сторінок: формат листа – А4; поля с усіх 

боків – 20 мм; орієнтація листів – книжна. 

Шрифт – Times New Roman, 12, звичайний; міжрядковий 

інтервал – одинарний, вирівнювання по ширині, абзац 0,5 см, 

заборона автоматичного переносу слів. 

Структура матеріалів: 

1. Індекс УДК. 

2. Назва матеріалу, ініціали та прізвища авторів, 

місце роботи (навчання) авторів, електронні адреси 

авторів, анотація, ключові слова українською або 

російською мовою. 

2.1 Назва матеріалу (до 10 слів, до 2 рядків) – через 

рядок після УДК, вирівнювання посередині, великими 

літерами, шрифт напівжирний, без абзацу. 

2.2 Ініціали та прізвища авторів – через рядок після 

назви, через кому (якщо декілька авторів з однієї 

організації), шрифт напівжирний. 

2.3 Місце роботи (навчання) авторів. 

2.4 Електронні адреси авторів. 

2.5 Анотація (до 10 рядків). 

2.6 Ключові слова (до 10 слів). Словосполучення 

«Ключові слова» – шрифт напівжирний. 

3. Назва матеріалу, ініціали та прізвища авторів, 

місце роботи (навчання) авторів, електронні адреси 

авторів, анотація, ключові слова англійською мовою. 

4. Матеріал доповіді (має бути структурованим: 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ → МАТЕРІАЛ І 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ → ВИСНОВКИ) – через 

рядок після англомовних ключових слів. 

5. Література (до 10 найменувань) – через рядок після 

матеріалу доповіді, відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015 

та складається у порядку згадування у тексті. 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

http://at.kdu.edu.ua/Files/Nauka/PO.doc 
 

УДК 621.436 

 

НАЗВА МАТЕРІАЛУ 

 

А.С. Бажан, А.К. Іваненко 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

E-mail: bagan@ukr.net, ivan@mail.ua 

Анотація має бути лаконічною та логічно 

завершеною частиною матеріалу доповіді. 

Ключові слова: не більше десяти слів. 

 

TITLE OF THE PAPER 

 

A. Bazhan, A. Ivanenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University 

E-mail: bagan@ukr.net, ivan@mail.ua 

Анотація має бути лаконічною та логічно 

завершеною частиною матеріалу доповіді. 

Кey words: не більше десяти слів. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стислий вступ із 

зазначенням мети роботи. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Текст. 

Рисунки не можна створювати за допомогою 

вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється 

вставка рисунків стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). 

Рисунки – рівняння по центру, пустий рядок перед 

рисунком і після підпису. 
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 Швидкість, км/год. 

Рисунок 2 – Назва рисунку 
 

Таблиці – створюються за допомогою вбудованих 

функцій редактора MS Word. Перед назвою таблиці та 

після таблиці – пустий рядок. Назва таблиці – по ширині, з 

абзацу. 
 

Таблиця 1 – Назва таблиці 

Шлях, м 3,330 

Швидкість, км/год. 0,223 
 

Формули – виконуються в редакторі формул MS Word, 

вирівнювання по середині, номер арабськими цифрами в 

круглих дужках з правого краю. Розміри: «звичайний – 

12 pt, великий індекс – 9 pt, малий індекс – 7 pt, великий 

символ – 14 pt, малий символ – 11 pt». Індекси лише 

латинськими літерами. Пустий рядок перед формулою та 

після неї. 

ВИСНОВКИ. Результати досліджень, їх перспективи. 
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