СТРУКТУРА:
Вимоги до оформлення текстів доповідей
УДК 621.317
Обсяг доповіді – 1-3 повних сторінки формату А4,
підготовлені на одній з мов конференції на комп'ютері
в редакторі Word for Windows. До доповіді повинна
бути додана заявка на участь у конференції та довідка
про можливість опублікування тексту доповіді у
відкритому друці.

Оформлення текстів доповідей
Сторінка – А4, книжна, всі поля сторінки – 2,5 см.,
колонтитули – 17 мм, сторінки без нумерації. Шрифт:
Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал одинарний. Формули: 12 (Σ-12, табл. - 9pt),
subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), subsubscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10
pt. Вставляються по центру. Формули – написані в
програмі Equation Editor (редактор формул у Microsoft
Word). Рисунки: вставляти наступним чином:
скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”,
“Специальная вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис
рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст
по центру. Розмір рисунка не повинен виходити за
рамки полів. Крім того, рисунок має бути
розташований по центру, без обтікання текстом. Не
допускаються рисунки, виконані як растрові
зображення або такі, що не піддаються редагуванню.

Порядок розміщення матеріалу:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

УДК: зліва у верхньому рядку (11pt).
Автори: пропустивши рядок, друкуються
рядковими літерами ініціали і прізвища
співавторів, науковий ступінь, вчене звання, місце
роботи або назва навчального закладу
bold (напівжирний, 12pt).
Назва доповіді: у наступному рядку посередині
прописними літерами, bold (12pt), інтервал перед і
після 6pt.
7-10 Ключових слів.
Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt.
Список використаних джерел.

І.А. Овчарук, д.т.н., проф.;
П.Н. Гончар, аспірант
КОМПЛЕКСНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПАЛИВ У ДИЗЕЛЯХ
—— (ключові слова) ——
—— (текст доповіді) ——
—— (список використаних джерел) ——
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Матеріали доповідей, оформлені з порушеннями
вимог, представлені без оплати та отримані в
оргкомітет з запізненням, опубліковані не будуть.
ЗАЯВКА
на участь в конференції “Сучасні технології та
перспективи розвитку автомобільного
транспорту - 2015”(для кожного з співавторів)
Прізвище, ім’я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Держава, місто, підприємство (установа)
Посада
Поштова адреса
Телефон
E-mail
Назва доповіді
Напрямок тематики конференції
Необхідність технічних засобів
Форма участі (доповідь з публікацією матеріалів;
тільки публікація матеріалів)
Необхідність отримання друкованого екземпляру
збірника матеріалів конференції
Дата заповнення заявки

VIІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВОПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ»
Присвячено дню працівників автомобільного
транспорту і дорожнього господарства

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання тез та заявок

до 14 вересня 2015 р.

Повідомлення про
включення до програми
конференції

до 21 вересня 2015 р.

Початок реєстрації та
відкриття конференції

19 жовтня 2015 р.

Вінниця
19-21 жовтня 2015 року

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

обмін досвідом спеціалістів вузів і дослідницьких
організацій
по
розвитку
і
вдосконаленню
транспортних систем і їх взаємодії, а також визначення
загальних тенденцій розвитку автомобільної галузі.

Реєстраційний внесок учасника конференції складає
100 грн., а за отримання друкованого екземпляру
збірника матеріалів конференції потрібно додатково
сплатити 60 грн. Оплату можна здійснити і на місці
проведення конференції.
За рахунок реєстраційних внесків покривається
частина витрат по організації конференції та на
публікацію матеріалів доповідей. В разі неявки на
конференцію сплачені внески не повертаються.

Тексти доповідей будуть опубліковані на сайті
http://conf.vntu.edu.ua до початку роботи конференції
та у вигляді збірника праць. Розширені матеріали
доповідей (статті) можуть бути опубліковані в
фахових виданнях ВНТУ, які входять до переліку ДАК
України та у міжнародну наукометричну базу РІНЦ
(Російський Індекс Наукового Цитування): «Вісник
ВПІ» (українською мовою), електронний науковий
фаховий журнал «Наукові праці ВНТУ» (українською,
російською та англійською мовами). Вимоги до
оформлення рукописів матеріалів доповідей (статей)
та список супровідних документів, наведенні на сайтах
http://visnyk.vntu.edu.ua
та
http://praci.vntu.edu.ua.
Також можлива публікація в науковому журналі
«Вісник Машинобудування та транспорту» (ВНТУ); в
науковому
журналі
«Сучасні
технології
в
машинобудуванні та транспорті» або фаховому
збірнику наукових праць «Наукові нотатки» Луцького
національного технічного університету; фаховому
збірнику
наукових
праць
«Вісник
ЖДТУ»
Житомирського
державного
технологічного
університету

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

- стратегії та перспективи розвитку автомобільного
транспорту та транспортних засобів;
- сучасні технології на автомобільному транспорті;
- транспортні системи, логістика, організація і безпека
руху;
- системотехніка і діагностика транспортних машин;
- стратегії, зміст та нові технологiї підготовки
спецiалiстiв з вищою технічною освiтою в галузі
автомобільного транспорту.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.
ПРОГРАМА РОБОТИ:
19 жовтня 2015 р.
900-1700 – Реєстрація учасників конференції
20 жовтня 2015 р.
800-1030 – Реєстрація учасників конференції
1030 - Відкриття конференції. Пленарне засідання
1300-1400 - Обід
1400-1800 - Робота секцій
21 жовтня 2015 р.
900-1200 - Робота секцій
1200-1300 - Підведення підсумків конференції
1300-1400 - Обід
1400-1800 – екскурсії.
ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
НЕОБХІДНО:
До 14 версня 2015 року подати:
- заявку на участь в конференції;
- матеріали доповіді;
- акт експертизи;
- копію платіжного доручення про сплату
реєстраційного внеску
на Е-mail конференції: avtoconf@ukr.net

Реєстраційні внески потрібно сплачувати на такий
рахунок ВНТУ
Одержувач: ВНТУ Код 02070693
р/р 31259201107224
Банк: ГУДКСУ у Вінницькій обл. МФО 802015
Примітка: В платіжному дорученні обов’язково
вказати “За участь в конференції “СТПРАТ – 2015”
П.І.П., ..., П.І.П.” без ПДВ
Проживання учасників конференції планується в
готелях м. Вінниці та гуртожитку ВНТУ (за
попереднім замовленням). Витрати на проживання
(харчування) учасники конференції несуть самостійно.
КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

Для учасників конференції плануються оглядові
екскурсії визначними місцями м. Вінниці й Вінницької
області. Вінниця – місто над Бугом, центр одного з
наймальовничіших регіонів України – Поділля. Історія
міста налічує понад шість століть, які залишили свій
відбиток у цікавих пам’ятках архітектурного та
культурного надбання України.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Вінницький національний технічний університет
Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна
Біліченко Віктор Вікторович – координатор
конференції,
д.т.н.,
професор,
зав.
кафедри
«Автомобілі та транспортний менеджмент» ВНТУ.
Е-mail: bilichenko_v@mail.ru
Моб.: +380674301540
Роб. тел.: 8 0432 59-84-38
Кашканов Андрій Альбертович – координатор
конференції, к.т.н., доцент, кафедри «Автомобілі та
транспортний менеджмент» ВНТУ.
Е-mail: a.kashkanov@gmail.com
Моб.: +380677545497
Роб. тел.: 8 0432 59-84-38
Як потрапити у Вiнницький Нацiональний
технiчний унiверситет
Проїзд вiд залiзничного та центрального автобусного
вокзалiв – трамваєм №4; вiд Захiдного автовокзалу –
будь-яким трамваєм до зупинки «Технiчний
університет».

