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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі             

ІІ Міжнародної науково-технічної 

конференції «Дорожньо-будівельний 

комплекс: проблеми, перспективи, 

інновації», яка відбудеться в Харківському 

національному автомобільно-дорожньому 

університеті 11-12 листопада 2021 року. 

Мета конференції обговорення 

теоретичних та практичних підходів щодо 

розв'язання проблем забезпечення надійності, 

довговічності та безпеки автомобільних доріг 

та транспортних споруд. 
 

Тематичні напрямки конференції 

❖ Сучасні методи та технології 

геодезичного та інформаційного забезпечення 

вишукувань, проектування і будівництва 

автомобільних доріг та транспортних споруд. 

❖ Особливості використання сучасних 

геоінформаційних та комп’ютерно-

інтегрованих технологій у дорожньо-

будівельному комплексі. 

❖ Інноваційні методи та технології 

проектування, будівництва та експлуатації 

автомобільних доріг і транспортних споруд. 

❖ Проблеми надійності та довговічності 

автомобільних доріг та транспортних споруд 

– шляхи їх вирішення. 

❖ Проблеми розвитку транспортної 

інфраструктури регіонів: безпека дорожнього 

руху, екологічна безпека. 

❖ Реалізація компетентнісного підходу 

при підготовці фахівців дорожньо-

будівельного комплексу – інноваційні техно-

логії сучасної освіти. 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 

Для участі у конференції необхідно до 

«15» жовтня 2021 відправити заявку на уч-

асть у конференції за запропонованою фор-

мою та тези доповіді на електронну адресу 

rp@khadi.kharkov.ua; 

 

З питань участі у конференції та публікації 

тез доповіді:  

Тимошевський Владислав - доцент кафедри 

проектування доріг, геодезії і землеустрою 

Тел. моб. 050-825-14-23,  

тел. роб. (057) 707-37-32 

E-mail  tymoshevskyi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rp@khadi.kharkov.ua


 

Вимоги щодо оформлення статті 

Статтю необхідно представити на 

електронному носії у файлі формату Word 

(*.doc), а також роздруківку повністю 

заповнених сторінок на лазерному принтері. 

Встановити авто-переноси. 

Встановлюються такі параметри сторінок: 

формат – А5 (21 × 14,8); поля сторінки: 

ліворуч, зверху і знизу – 1,5 см,  праворуч – 

2,5 см. Абзац з відступом 1,25 см. 

Шрифт: нормальний Times New Roman Cyr, 

розмір шрифту – 11 пунктів через 1,5 

інтервали. 

Основний текст 3-5 сторінок.  

Зліва вгорі без абзацного відступу 

зазначається УДК, з наступного рядка без 

абзацного відступу ПІБ автора, місто, країна, 

з наступного рядка повна назва закладу, з 

наступного рядка по центру назва доповіді, 

наступний рядок з абзацу текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення: 

УДК:  

Шевченко С.С., м. Харків, Україна 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОПОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

Текст…………………………………………

…………………………………………………………

…… 
Таблиця 1. …………… 

………………………………………………… 

Рис. 1. ……………………. 

……………………………. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь ІІ Міжнародній науково-технічна 

конференція 

«ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОМ-

ПЛЕКС: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, 

ІННОВАЦІЇ» 

Відомості про автора 

Прізвище _______________________ 

Ім’я ____________________________ 

По батькові _____________________ 

Курс, група______________________ 

Назва організації і установи (повна)_ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон ________________________ 

Е-mail __________________________ 

Назва доповіді ___________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25 

Харківський національний  

 автомобільно-дорожній університет  

(станція метро «Пушкінська») 

Оргкомітет: дорожньо-будівельний корпус, 

кафедра проектування доріг, геодезії і 

землеустрою, ауд. 362 

 


