
Вимоги до оформлення текстів доповідей 
 

Обсяг доповіді – до 3 повних сторінок формату А4 

(остання сторінка має бути заповнена не менше, ніж 

на 75%), підготовлені на одній з мов конференції на 

комп'ютері в редакторі Word for Windows. До доповіді 

повинна бути додана заявка на участь у конференції. 

Матеріали публікацій будуть подані в авторській 

редакції. Відповідальність за зміст матеріалів 

доповідей несе автор. 
 

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), sub-

subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 

pt. Вставляються по центру. Формули – написані в 

програмі Equation Editor (редактор формул у Microsoft 

Word) або MathType. Рисунки повинні бути високої 

якості, повинна бути збережена можливість редагувати 

їх розмір, складові частини та елементи, текст в них 

без викривлення пропорцій. На всі ілюстрації повинні 

бути посилання в тексті. Пропуск до і після рисунка - 

один рядок. Таблиці повинні бути розташовані в 

межах області тексту MS WORD. Таблиця повинна 

мати назву, яку друкують з великої літери і вміщують 

над таблицею з абзацу. Назва має бути стислою і 

відбивати зміст таблиці. 
 

Порядок розміщення матеріалу: 
 

1. УДК: зліва у верхньому рядку (11pt). 

2. Автори: пропустивши рядок, друкуються 

рядковими літерами ініціали і прізвища 

співавторів bold (напівжирний, 12pt). 

3. Назва доповіді: у наступному рядку посередині 

прописними літерами, bold (12pt), інтервал перед і 

після 6pt.  

4. Анотація доповіді, 5-7 Ключових слів. 

5. Далі англійською мовою навести відомості по п. 4. 

6. Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt.  

7. Список використаних джерел.  

8. Далі через пустий рядок наводяться відомості про 

авторів доповіді: прізвище, ім'я, по батькові (без 

скорочень, напівжирним, курсивом), науковий  

ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, 

місто, електронна адреса автора (зліва, відступ 

першого рядка 1 см). bold (напівжирний, 12pt). 

9. Далі англійською мовою навести всі відомості по 

пункту 8. 
 

СТРУКТУРА: 
 

УДК 621.317 

І.А. Іванов, П.Н. Коваленко 
 

КОМПЛЕКСНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПАЛИВ У ДИЗЕЛЯХ  
 

—— (анотація, ключові слова) —— 

—— (текст доповіді) —— 

—— (список використаних джерел) —— 

—— (відомості про авторів) —— 
 

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 - 2021”(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 (очна; заочна)     

Дата заповнення заявки     

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
 

Подання заявок, статей, 

матеріалів доповідей  

до 15 жовтня 2021 р. 

Повідомлення про 

включення до програми 

конференції 

 

 

до 20 жовтня 2021 р. 

Початок реєстрації та 

відкриття конференції 

 

25 жовтня 2021 р. 

Міністерство освіти і науки України 

Вінницький національний технічний університет 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

Луцький національний технічний університет 

Технічний університет Дрездена,  

м. Дрезден, Німеччина 

Університет Вітовта Великого, 

м. Каунас, Литва 

Технічний університет ім. Георгія Асакі,  

м. Ясси, Румунія 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку 

Вінницької міської ради 

 
   

 
 

ХІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТУ» 
 Присвячено дню працівників автомобільного 

транспорту і дорожнього господарства  
 

 
 

Вінниця 

25-27 жовтня 2021 року 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


МЕТА 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. 
 

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 технології підготовки 

спеціалістів з вищою технічною освітою в галузі 

автомобільного транспорту. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська, 

російська. 
 

В залежності від епідеміологічної ситуації 

конференція буде проводитись в очному або он-лайн 

форматі. Про формат проведення буде повідомлено 

пізніше. 

ПРОГРАМА РОБОТИ: 
 

25 жовтня 2021 р. 

900-1700 – Реєстрація учасників конференції  

26 жовтня 2021 р. 

800-1030 – Реєстрація учасників конференції  

1030 -  Відкриття конференції. Пленарне засідання  

1300-1400 - Обід 

1400-1800 - Робота секцій  

27 жовтня 2019 р. 

900-1200 - Робота секцій  

1200-1300 - Підведення підсумків конференції  

1300-1400 - Обід 

1400-1800 – екскурсії. 
 

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 

НЕОБХІДНО:  
 

До 15 жовтня 2021 року подати: 

- заявку на участь в конференції; 

- матеріали доповіді;  

- копію платіжного доручення про сплату 

реєстраційного внеску 

на Е-mail конференції: avtoconf@ukr.net 

Всім учасникам конференції очної або он-лайн 

форми участі буде надано сертифікат підвищення 

кваліфікації обсягом 1,0 кр. ECTS. 
 

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК  
 

Реєстраційний внесок за участь в конференції складає 

150 грн. За рахунок реєстраційних внесків 

покривається частина витрат по організації 

конференції та на публікацію матеріалів доповідей у 

вигляді збірника праць. 

Оплату реєстраційного внеску можна здійснити на 

місці проведення конференції. У разі заочної або он-

лайн участі реєстраційні внески потрібно 

сплачувати на такий рахунок ВНТУ 

Одержувач: Благодійна організація «Благодійний фонд 

сприяння розвитку ВНТУ». Код ЄДРПОУ 37898072 

Р/р: UA473510050000026000879038934 

Банк: АТ "Укрсиббанк". МФО 351005 

Примітка: В платіжному дорученні обов’язково 

вказати “За участь в конференції “СТПРАТ – 2021”  

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. 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Тексти доповідей будуть опубліковані у вигляді 

збірника праць. Розширені матеріали доповідей 

(статті), за бажанням авторів, можуть бути 

опубліковані в фаховому виданні «Вісник 

Машинобудування та транспорту» (ВНТУ), яке 

входить до переліку наукових фахових видань МОНУ 

та у міжнародну наукометричну базу Index Copernicus, 

DOI. Вимоги до оформлення та подання рукописів 

(статей) наведенні на сайті https://vmt.vntu.edu.ua; за 

більш детальною інформацією звертатися на e-mail: 

kash_2004@ukr.net (Кашканов В.А.). Також можлива 

публікація в фахових журналах ВНТУ: «Вісник ВПІ», 

«Наукові праці ВНТУ». Вимоги до оформлення 

рукописів (статей) наведенні на сайтах 

http://visnyk.vntu.edu.ua та http://praci.vntu.edu.ua. 

Можлива публікація в фаховому 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» Державного університету 

«Житомирська політехніка».  
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

Вінницький національний технічний університет 

Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна 

Цимбал Сергій Володимирович – координатор 

конференції, к.т.н., завідувач кафедри «Автомобілі та 

транспортний менеджмент» ВНТУ. 

Е-mail: tsymbal_s_v@ukr.net 

Моб.: +38-097-977-11-40, +38-093-760-20-79 

Смирнов Євгеній Валерійович – координатор 

конференції, к.т.н., доцент кафедри «Автомобілі та 

транспортний менеджмент» ВНТУ. 

Е-mail: zhekasmirnov@vntu.edu.ua 

Моб.: +38-097-712-33-27 

Кашканов Віталій Альбертович – відповідальний за 

публікацію статей у «Віснику Машинобудування та 

транспорту», к.т.н., доцент кафедри «Автомобілі та 

транспортний менеджмент» ВНТУ. 

Е-mail: kash_2004@ukr.net 

Моб.: +38-097-352-59-35, +38-063-370-53-02 
 

Як потрапити у ВНТУ 

Проїзд вiд залiзничного та центрального автобусного 

вокзалiв – трамваєм №4; вiд Захiдного автовокзалу – 

будь-яким трамваєм до зупинки «Технiчний 

університет».  

https://vmt.vntu.edu.ua/
mailto:kash_2004@ukr.net
http://visnyk.vntu.edu.ua/
http://praci.vntu.edu.ua/

