
 

 

Шановні колеги! 
 

              Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Між-
народної науково-практичної конференції «Міські і 
регіональні транспортні проблеми»,  яка  від-
будеться з 17 по 19 листопада 2015 року у Харківському 
національному університеті міського господарства імені 
О. М. Бекетова.  

Для участі у конференції запрошуються науковці, 
аспіранти, викладачі вузів, практикуючі фахівці та всі за-
цікавлені особи. 

 
Мета  конференції: 

 
Обговорення проблем  та перспективи розвитку мі-

ських та регіональних транспортних систем.  
 

Організаційний комітет: 
 

Голова:  
Бабаєв В. М., д. н. держ. упр., проф., академік між-

народної інженерної академії, ректор ХНУМГ 
імені О. М. Бекетова 

 
Заступники голови: 
 
Харченко В. Ф., д.т.н., проф., проректор з наукової 

роботи ХНУМГ імені О. М. Бекетова 
Доля В. К., д.т.н., проф., зав. кафедри Транспортних 

систем і логістики (ТСЛ) ХНУМГ імені О. М. Бекетова 
 
Члени оргкомітету: 
 
Дульфан С. Б.,  к. н. держ. упр., директор департа-

менту інфраструктури Харківської міської ради 
Лобашов О.О. - д.т.н., проф., кафедри «ТСЛ» 

ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

Давідіч Ю. О. - д.т.н., проф., кафедри «ТСЛ» 
ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

Далека В.Ф. - д.т.н., проф., академік Транспортної 
академії України, зав. кафедри Електротранспорта 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова 

Ліннік І. Е., д.т.н., проф., кафедри Міського будів-
ництва ХНУМГ імені О.М. Бекетова 

 

Основні тематичні напрями конференції: 
 

♦ Передові транспортні технології перевезення ванта-
жів і пасажирів. 

♦ Новітні методи організації дорожнього руху. 
♦ Сучасні методи логістичного управління. 
 
Робочі мови конференції:  

українська, англійська. 
 
 

Для участі в конференції необхідно до 1 листопада 
2015 р. оформити і вислати електронною поштою на 

e-mail: barhaeva@ukr.net до оргкомітету: 
- заявку на участь; 
- електронну  версію тез доповідей (1 повна стор.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
 
Доповіді у вигляді тез подаються в елект-
ронному вигляді обсягом до 1 стор. фор-
мату А4. 

♦ матеріали друкуються на одній з робочих 
мов; 

♦ текстовий редактор MS Word (без викори-
стання архіватору), Times New Roman 14 pt 
через 1  інтервал; 

♦ поля: верхнє і нижнє — 20 мм; ліве — 30 
мм; праве — 20 мм; 

♦ через 1 інтервал — ініціали та прізвища 
авторів, науковий ступінь 

♦ через 1 інтервал назва закладу (установи) 
та міста; 

♦ заголовок друкується великими літерами 
від поля; 

♦ через 1 інтервал – текст. 
♦ рисунки, діаграми, таблиці будуються з ви-

користанням чорно-білої гами. Для назв 
таблиць, підпису рисунків використову-
вати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, 
жирний. Всі рисунки повинні бути згру-
повані як єдиний об'єкт. Формули розта-
шовувати по центру з нумерацію по пра-
вому краю. При наборі формул використо-
вувати редактор формул MS Equation Edi-
tor Office. Забороняється використовувати 
скановані об’єкти! 

♦ Використані джерела мають бути прону-
меровані відповідно до порядку згадуван-
ня у тексті. 
 
В додаткових файлах наданий приклад 

оформлення заявки на участь у конференції та 
тез доповідей. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  
У РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

“Міські і регіональні транспортні  
проблеми” 

 
Прізвище ____________________________  
Ім’я ________________________________  
По батькові __________________________  
Організація __________________________  
 ____________________________________  
Посада ______________________________  
Науковий ступінь _____________________  
Вчене звання ________________________  
Службова адреса (з індексом) __________  
 ____________________________________  
Службовий телефон __________________  
Домашня адреса (з індексом) ___________  
 ____________________________________  
Телефон (мобільний, домашній)_________ 
 ____________________________________  
E-mail ______________________________  

Планую (потрібне підкреслити) 
♦ Виступити з доповіддю (до 10 хв.). 
♦ Виступити з інформацією (до 5 хв.). 
♦ Взяти участь як слухач. 
♦ Взяти дистанційну участь. 
Назва доповіді (тема інформації) ________  
 ____________________________________  
 ____________________________________  
 ____________________________________  
 ____________________________________  
Необхідне технічне забезпечення           
 ____________________________________  
 
_________                                      _________ 
     (дата)                                                        (підпис) 

 
Адреса організаційного комітету 

Міжнародної науково-практичної  
конференції  

“Міські і регіональні транспортні проблеми” 
 

Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова 
вул. Революції, 12. 
61002 
м. Харків 
Україна. 
Тел. для довідок, кафедра транспортних систем 
і логістики: 
+38 057 707-32-61 
Відповідальний: 
Бархаєва Аліна Юріївна 
+38(050) 325-49-25  
 
Факс 38 057 706-15-54            
 
E-mail: barhaeva@ukr.net 

Календар конференції 

 
Прийом заявок на участь  
у конференції, тез доповідей — до 01.11.2015 р. 

Реєстрація учасників 
конференції — з 9-00 до 10-00 год. 17.11.2015 р. 

 
 
 
 
 

Робота конференції — 
17-19 листопада 2015 року 

 
Сподіваємось на Вашу участь у конференції! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ  
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
ВАРШАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 
 

СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ГРУЗИНСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

БАТУМСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
 

БЕЛОРУСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

“Міські і регіональні  
транспортні проблеми ” 

 

 
ХАРКІВ — 2015 

tel:%2B38%28050%29%2069-300-99
mailto:barhaeva@ukr.net

