
Організатори конференції: 
 

– Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка; 

– Київський національний університет 

будівництва і архітектури; 

– Національний транспортний університет; 

– Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури; 

– Харківський національний автомобільно-

дорожній університет; 

– Харківський національний університет 

будівництва та архітектури; 

– Національний університет «Львівська 

політехніка»; 

– Національний університет водного господарства 

та природокористування. 

 

Оргкомітет конференції 
 

Голова – В. О. Онищенко, докт. екон. наук, проф., 

ректор Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка (далі – 

ПолтНТУ). 

Члени оргкомітету: 

– Коробко Б.О., д.т.н., доц., проректор із науково-

педагогічної та навчальної роботи ПолтНТУ – 

заступник голови організаційного комітету; 

– Сівіцька С.П., к.е.н., доц., проректор з наукової 

та міжнародної роботи ПолтНТУ – заступник 

голови організаційного комітету; 

– Хоменко І.В., к.т.н., доц., в. о. директора 

навчально-наукового інституту інформаційних 

технологій та механотроніки ПолтНТУ – заступник 

голови організаційного комітету; 

– Біліченко В.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

автомобілів та транспортного менеджменту 

Вінницького національного технічного 

університету; 

– Волков В.П., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

"Технічної експлуатації і сервісу автомобілів" 

Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету; 

 

– Горбай О.З., д.т.н., доцент, завідувач кафедри 

автомобілебудування Національного університету 

«Львівська політехніка»; 

– Ємельянова І.А., д.т.н., проф., професор кафедри 

механізації будівельних процесів Харківського 

національного університету будівництва та 

архітектури; 

– Клименко В.І., к.т.н., проф., завідувач кафедри 

автомобілів Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету; 

– Кравець С.В., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

будівельних, дорожніх, меліоративних, 

сільськогосподарських машин та обладнання 

Національного університету водного господарства 

та природокористування (м. Рівне); 

– Маслов О.Г., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

конструювання машин та технологічного 

обладнання Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського; 

– Монастирський Ю.А., д.т.н., проф., завідувач 

кафедри автомобільного транспорту Криворізького 

національного університету; 

– Назаренко І.І., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

машин та обладнання технологічних процесів 

Київського національного університету будівництва 

та архітектури; 

– Настоящий В.А., к.т.н., проф., завідувач кафедри 

будівельних, дорожніх машин і будівництва 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету; 

– Нестеренко М.П., д.т.н., проф., в. о. завідувача 

кафедри будівельних машин та обладнання 

ПолтНТУ; 

– Орисенко О.В., к.т.н., доц., доцент кафедри 

будівельних машин та обладнання ПолтНТУ; 

– Подригало М.А., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

технології машинобудування і ремонту машин 

Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету; 

– Сахно В.П., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

автомобілів Національного транспортного 

університету (м. Київ); 

 

– Тараненко М.Є., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

автомобілів і транспортної інфраструктури 

Національного аерокосмічного університету імені 

М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут»; 

– Хмара Л.А., д.т.н., проф., завідувач кафедри 

будівельних і дорожніх машин Придніпровської 

державної академії будівництва та архітектури; 

– Шевченко В.О., к.т.н., доц., завідувач кафедри 

будівельних і дорожніх машин Харківського 

національного автомобільно-дорожнього 

університету; 

– Шкурупій О.А., к.т.н., проф., завідувач кафедри 

будівельної та теоретичної механіки ПолтНТУ; 

– Надобко В.Б., к.т.н., доц., доцент кафедри 

будівельних машин та обладнання ПолтНТУ – 

секретар організаційного комітету. 

 

Тематика конференції: 
 

– проблеми і перспективи механізації 

виробничих процесів у будівництві; 

– створення ефективного обладнання, 

пристроїв і машин для виробництва 

будівельних матеріалів; 

– сучасні методи та технології використання, 

виробництва і ремонту автомобільної та 

будівельної техніки; 

– тенденції розвитку конструкції автомобіля; 

– технічна експлуатація і сервіс автомобіля; 

– перспективні приводи; 

– автотехнічна експертиза. 

 

Регламент конференції: 
 

– вступна доповідь – до 10 хв; 

– доповідь – до 10 хв; 

– повідомлення – до 5 хв; 

– стендова (заочна) доповідь. 



Календар конференції: 
 

– прийом анкет-заявок на участь у конференції та 

копій квитанцій про сплату організаційного внеску 

до 19.04.2019; 

– прийом матеріалів для публікації до 19.04.2019; 

– реєстрація учасників до 1100 24.04.2019; 

– робота конференції з 1100 до 1700 

24 – 25.04.2019. 

 

Умови участі у конференції 
 

1 Для участі у конференції необхідно не пізніше 

зазначеного вище терміну надіслати на e-mail 

budmashpoltava@gmail.com анкети-заявки (бланк 

додається), що обов'язково заповнюються як на 

кожного автора тез чи статті, так і на кожного 

учасника, який бере участь у конференції без 

публікації. 

2 Організаційний внесок 120 грн передбачає очну 

чи заочну участь у конференції й отримання 

учасником «Програми конференції» та «Матеріалів 

конференції» в електронному вигляді. Транспортні 

витрати, витрати на проживання, харчування, 

екскурсійне обслуговування тощо несуть учасники 

конференції. 

3 За результатами роботи конференції буде видано 

збірник «Матеріали конференції», в якому можна 

опублікувати як тези обсягом 1…3 сторінки, так і 

повноцінну статтю обсягом від шести сторінок, 

оформлену за вимогами МОН України. Вартість 

публікації включено до організаційного внеску. 

«Матеріали конференції» будуть розміщені в 

інтернеті в репозитарії ПолтНТУ. 

4 В електронному вигляді бланк анкети-заявки, 

дане запрошення та вимоги до оформлення тез і 

статей можна завантажити на сторінці «Умови 

участі» за адресою http://konf.nadobko.com. 

5 Довідка про участь у конференції буде 

надаватися за попереднім замовленням за умови 

очного виступу чи публікації. 

 Реквізити для сплати 

організаційного внеску 
 

ДКСУ, р/р 31252227109727, 

МФО 820172, 

ЄДРПОУ 02071100. 

Призначення платежу: За участь ПІБ 

у конференції «Створення, 

експлуатація і ремонт…». 

 

Контактна інформація 
 
Секретар оргкомітету, канд. техн. наук, доц. 

Надобко Віталій Борисович – 

e-mail: budmashpoltava@gmail.com; 

tel: +38 (097) 37 87 086 

tel: +38 (066) 97 45 175 

 

Як нас знайти 
 

Адреса: 

Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка, 

Першотравневий проспект, 24, 

36000, м. Полтава, Україна. 

 
Проїзд із залізничного вокзалу «Полтава-

Київська» тролейбусом № 1 (або пройти пішки до 

зупинки «Площа Зигіна» – там більше транспорту) 

до зупинки «Краєзнавчий музей». 

Проїзд із залізничного вокзалу «Полтава-

Південна» тролейбусами № 1, 2, 4, 6 або 

маршрутним таксі до зупинки «Будинок побуту». 

Проїзд із автовокзалу «АС-1 Полтава» 

тролейбусом № 6 або маршрутним таксі до зупинки 

«Краєзнавчий музей». 

Від зупинки необхідно пройти пішки по 

Першотравневому проспекту до технічного 

університету. 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 
 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у ІІІ 

Всеукраїнській науково-технічній 

конференції 

"Створення, експлуатація і ремонт 

автомобільного транспорту та 

будівельної техніки", 

яка відбудеться у Полтавському 

національному технічному університеті 

імені Юрія Кондратюка 

24 – 25 квітня 2019 року 

 


