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Організаційний комітет:
Ройко Юрій Ярославович – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри 
транспортних технологій, заступник директора - декан бакалаврату 
Інституту механічної інженерії і транспорту Національного університету 
"Львівська політехніка"
Постранський Тарас Миколайович – канд. техн. наук, доцент 
кафедри транспортних технологій Національного університету 
"Львівська політехніка"

Члени організаційного комітету:
Бойків Микола Васильович - канд. техн. наук, доцент кафедри 
транспортних технологій Національного університету "Львівська 
політехніка";
Барвінська Христина Анатоліївна - канд. техн. наук, доцент 
кафедри транспортних технологій Національного університету 
"Львівська політехніка";
Афонін Максим Олександрович - канд. техн. наук, асистент 
кафедри транспортних технологій Національного університету 
"Львівська політехніка";
Грицунь Олег Михайлович - канд. техн. наук, асистент кафедри 
транспортних технологій Національного університету "Львівська 
політехніка";
Сотнікова Анна Олександрівна - аспірант кафедри 
транспортних технологій Національного університету "Львівська 
політехніка";
Гіць Іванна Іванівна - аспірант кафедри транспортних 
технологій Національного університету "Львівська політехніка"

Важливі дати

1 березня 2021 р. – кінцевий термін приймання заявок на 
участь у конференції (надсилається на e-mail оргкомітету)
8 березня 2021 р. – кінцевий термін приймання 
електронних матеріалів тез для участі у конференції та 
квитанцій про оплату їх видання (надсилається на 
e-mail оргкомітету)
25 березня (четвер) 2021 р. 

10:00 – 12:00 – відкриття онлайн-конференції та перше 
пленарне засідання; 

14:00 – 17:00 – друге пленарне засідання;
26 березня (п'ятниця) 2021 р.

10:00 – 16:00 – третє пленарне та секційні засідання; 
16:00 – 17:00 – підведення підсумків та завершення 

онлайн-конференції.

Посилання на відео-конференцію будуть надіслані 
учасникам після отримання тез доповідей.

Адреса оргкомітету

НУ “Львівська політехніка”, Інститут механічної інженерії 
та транспорту (ІМІТ), Кафедра “Транспортні технології”
вул. Степана Бандери, 32, кімн. 208
79013 Львів
Україна
тел.: (032) 258-24-89; (032) 258-26-59
e-mail: taras.m.postranskyi@lpnu.ua 

Порядок оформлення матеріалів конференції

За результатами конференції видається збірник тез доповідей. 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть їх автори.

Тексти тез набирають у текстовому редакторі Microsoft Word 
97, Word XP, Word 2003 (основний текст — Times New Roman, 12 
пт, міжрядковий інтервал – 1,0), згідно з такими вимогами:

1. Тези доповіді повинні мати інформативний характер і 
обсягом повних 1-3 сторінки формату А4. Оргкомітет приймає не 
більше двох доповідей від співавтора. Кількість співавторів — не 
більше трьох.

2. Тези доповіді підготувати українською мовою (для 
закордонних учасників — англійською) на комп’ютері. 

3. Рубрикація.
Порядок розташування матеріалу такий (кожен блок друкувати 
після пропуску одного рядка): у першому рядку вказують номер 
УДК (ліворуч, великими літерами, напівжирний); назва доповіді 
українською мовою (посередині, великими літерами, 
напівжирний); назва доповіді англійською мовою (посередині, 
великими літерами, звичайний); ім’я (повністю) та прізвище 
автора чи співавторів (посередині, малими літерами, через кому, 
напівжирний); назва організації та повна поштова адреса (у двох 
рядках, посередині, малими літерами, курсив); анотація 
англійською мовою (з абзацу, курсив, до п’яти рядків); тези 
доповіді українською мовою (з абзацу, звичайний).

4. Поля сторінки: верхнє – 2,5 см, ліве, нижнє, праве – 2 см.
5. Рисунки та графіки у статтю вставляють врозріз сторінки, 

залежно від розміру. Підрисунковий підпис Times New Roman, 10, 
курсивом. Усі рисунки та графіки виконують у вигляді окремих 
об'єктів за розмірами, які відповідають параметрам сторінки. 
Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше одного) під 
рисунком, по центру тексту (скорочення: Рис. номер). Рисунки 
форматів *.tif, *.psd, *jpg (роздільна здатність не менша за 300 
dpi) імпортуються у файл Word. Чорно-білі рисунки, створені у 
програмах Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW 
імпортуються у файл Word. 

6. Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі МS Excel або у 
МS Word. Таблиці присвоюють номер із назвою (по центру, 
курсивом) 10 кеглем. Основний текст таблиці подається 10 
кеглем. 

7. Формули подають у форматі Equation 3–5, вирівнюють по 
центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого 
краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11 пт, 
великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ –
18 пт, маленький символ – 11 пт.

8. Література: гарнітура Times New Roman, кегль 11, курсив.
9. Назви файлів на електронних носіях повинні містити 

прізвище автора (першого співавтора).

Видання матеріалів конференції

Опублікування статей
Кращі доповіді (попереднє оцінювання за матеріалами тез) 
будуть опубліковані у вигляді підготовленої наукової статті у 
англомовному журналі «Transport technologies». Видання його 
заплановано у червні 2021 року. Обсяг статті становить 10 – 15 
сторінок, оформлених згідно з вимогами.
Детальнішу інформацію про журнал 
можна переглянути за посиланням: 
http://science.lpnu.ua/uk/tt



Програмний комітет:
Ланець Олексій Степанович – д-р техн. наук, професор, директор 
Інституту механічної інженерії та транспорту Національного 
університету "Львівська політехніка";
Форнальчик Євген Юліанович – д-р техн. наук, професор, завідувач 
кафедри транспортних технологій Національного університету 
"Львівська політехніка".

Члени програмного комітету:
Біліченко Віктор Вікторович - д-р техн. наук, професор, завідувач 

кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького 

національного технічного університету (за згодою);
Вікович Ігор Андрійович - д-р техн. наук, професор, професор 

кафедри транспортних технологій Національного університету 
"Львівська політехніка";

Горбачов Петро Федорович - д-р техн. наук, професор 

завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського 
національного автомобільно-дорожнього університету (за 

згодою);
Кристопчук Михайло Євгенович - канд. техн. наук, доцент, 

завідувач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу 

Національного університету водного господарства та 
природокористування (за згодою);

Кузькін Олексій Феліксович - д-р. техн. наук, доцент, декан 
транспортного факультету Запорізького національного 

технічного університету (за згодою);

Лобашов Олексій Олегович - д-р техн. наук, професор, 
завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського 

національного університету міського господарства ім. О.М. 
Бекетова (за згодою);

Матейчик Василь Петрович - д-р техн. наук, професор, декан 
автомеханічного факультету Національного транспортного 

університету (за згодою);

Мурований Ігор Сергійович - канд. техн. наук, доцент, декан 
факультету транспорту та механічної інженерії Луцького 

національного технічного університету (за згодою);
Паснак Іван Васильович - канд. техн. наук, доцент, заступник 

начальника інституту пожежної та техногенної безпеки з 

навчально-наукової роботи Львівського державного університету 
безпеки життєдіяльності (за згодою);

Поліщук Володимир Петрович - д-р техн. наук, професор, 
завідувач кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього 

руху Національного транспортного університету (за згодою);

Прокудін Георгій Семенович - д-р техн. наук, професор, 
завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного 

контролю Національного транспортного університету (за згодою);
Турпак Сергій Миколайович - д-р техн. наук, професор, 

завідувач кафедри транспортних технологій Запорізького 
національного технічного університету (за згодою);

Шраменко Наталія Юріївна - д-р техн. наук, професор, 

професор кафедри транспортних технологій і логістики 
Харківського національного технічного університету сільського 

господарства ім. П. Василенка (за згодою).

Тематика конференції:
- розроблення комплексу технічних засобів для розвитку й 
ефективного використання елементів транспортних 
систем;
- закономірності попиту на транспортні послуги; 
формування вантажних та пасажирських потоків;
- методи, технології і технічні засоби у транспортній 
галузі;
- ефективність й управління розвитком транспортних 
систем;
- транспортна логістика і управління; взаємодія різних 
видів транспорту;
- транспортне планування урбанізованих просторів; 
комплексні схеми транспорту;
- транспортні потоки і системи організації руху;
- безпека руху та екологічні характеристики транспортних 
потоків;
- психофізіологічні основи та надійність роботи водія.

Робочі мови конференції
Українська, англійська

Вартість участі у конференції:

- друкування тез доповідей у збірнику – 100 грн. (без 
ПДВ) за одну сторінку;
- публікація статті у англомовному журналі «Transport 
technologies» – безкоштовно.

Відправлення збірника матеріалів конференції через 
пошту оплачуються отримувачем додатково.
Відшкодування витрат сплачуватиметься за реквізитами, 
які будуть розіслані після закінчення реєстрації учасників 
(08.03.2021р.). Призначення платежу: участь у ВНТК 
“Проблеми з транспортними потоками і напрями їх 
розв'язання” (Прізвище та ініціали учасника)

Постранський Тарас Миколайович – 0937164599 
Бойків Микола Васильович – 0932529836
Афонін Максим Олександрович – 0977280398

Заявка

учасника ІV Всеукраїнської науково-теоретичної 
конференції “Проблеми з транспортними потоками 
та напрями їх розв'язання”
Прізвище ___________________________________
Ім'я ________________________________________
По-батькові _________________________________
Науковий ступінь ____________________________
Вчене звання _______________________________
Посада ____________________________________
___________________________________________
Організація 
(установа)__________________________________
___________________________________________
Структурний підрозділ
___________________________________________
___________________________________________
Службова адреса
___________________________________________
___________________________________________
Контактний телефон _________________________
E-mail _____________________________________
Тематика конференції  _______________________
Назва доповіді
___________________________________________
___________________________________________
Співавтори _________________________________
Планую: ___________________________________
(виступ, подача тез до опублікування, подачу 
матеріалів наукової статті, взяти участь як 
слухач, заочна участь, інше)
Підпис _____________________________________
Дата заповнення ____________________________

Перелік матеріалів, які надсилаються:

- заявка на участь у конференції встановленої форми;
- тези доповіді – повних 1, 2 або 3 сторінки
Матеріали надсилаються на e-mail: 
taras.m.postranskyi@lpnu.ua

Контактні телефони

TRANSPORT
TECHNOLOGIES


