
Шановні науковці, викладачі, аспіранти та студенти! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
Всеукраїнської Інтернет-конференції  

молодих учених і студентів 

«Проблеми і перспективи сталого розвитку та 
просторового планування територій», 

яка відбудеться 18 березня 2015 року. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
обговорення проблем   

землеустрою та будівництва. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
1. Управління земельними ресурсами, геодезичне 

забезпечення землевпорядних робіт. 
2. Розвиток автодорожньої інфраструктури та 

благоустрій територій. 
3. Сучасні тенденції проектування будівель, споруд та їх 

конструкцій. 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Для участі в роботі Інтернет-конференції необхідно  

до 11 березня 2015 р. надіслати поштою або на 
електронну адресу k34@pntu.edu.ua: 
- заявку на участь (окремо на кожного учасника); 
- матеріали доповіді (обсяг 2-5 стор.). 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. 
 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Доповіді учасників конференції будуть опубліковані в 

збірнику матеріалів конференції. 
На одну доповідь, незалежно від кількості авторів, 

надсилається один примірник збірника матеріалів 
конференції. 

Всі бажаючі можуть подати статті для публікації у 
наукових фахових виданнях Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка: 
− «Збірник наукових праць. Серія: галузеве 
машинобудування, будівництво» (вимоги викладені на 
офіційному сайті http://znp.pntu.edu.ua); 
− Науковий вісник «Економіка і регіон» (вимоги 
викладені на офіційному сайті http://eir.pntu.edu.ua/ 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Рукопис подається в форматі *.doc для 

Word for Windows (97-2003) на електронну адресу 
оргкомітету за секціями тематичних напрямів. 

Назва файла визначається за прізвищем першого 
автора, міста та номера секції латиницею (наприклад, 
petrenko_poltava_1.doc). 

Текст набирається шрифтом Times New Roman 12 пт 
через один інтервал з абзацним відступом 1,0 см  
на аркушах формату А4, поля – 2,5 см з усіх боків; рисунки 
подаються згрупованими в один графічний об’єкт; формули 
виконуються в редакторі Microsoft Equation.  
Додаткове форматування тексту не виконувати. 

Структурні елементи подаються через один рядок у 
такій послідовності: 
1. УДК (шрифт Times New Roman 12 пт, напівжирний, 

вирівнювання по лівому краю). 
2. Прізвище, ім’я та по-батькові автора чи авторів;  

повна назва навчального закладу 
(шрифт Times New Roman 12 пт, курсив, вирівнювання 
по правому краю); аспіранти та студенти 
обов’язково вказують наукового керівника. 

3. Назва (шрифт Times New Roman 14 пт, напівжирний, 
великими літерами, вирівнювання по центру). 

4. Текст (шрифт Times New Roman 12 пт,  вирівнювання по 
ширині). 

5. Література (шрифт Times New Roman 12 пт, курсив, 
вирівнювання по ширині). 
 
Оргкомітет та редакція збірника матеріалів конференції 

не несуть відповідальність за зміст поданих матеріалів, але 
залишають за собою право здійснювати їх технічне 
редагування без погодження з авторами. 

 
Одержання заявки на участь та матеріалів доповідей 

буде підтверджено повідомленням (k34@pntu.edu.ua) на 
вказану Вами електронну адресу. У випадку неодержання 
такого підтвердження просимо звернутися до 
координаторів тематичних напрямів конференції. 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ  

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ  
МОЛОДИХ УЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ 

«Проблеми і перспективи сталого розвитку  
та просторового планування територій» 

 
Прізвище _________________________________ 

Ім’я ______________________________________ 

По батькові _______________________________ 

Науковий ступінь __________________________ 

Вчене звання _____________________________ 

Назва організації і установи (повна)___________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Поштова адреса ___________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

Е-mail ____________________________________ 

Назва доповіді ____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Секція ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 



Адреса оргкомітету конференції: 
 
Україна, 36011, м. Полтава,  
проспект Першотравневий, 24,  
Полтавський національний технічний університет імені 
Юрія Кондратюка,  
кафедра автомобільних доріг, геодезії, землеустрою          
та сільських будівель 

Е-mail: k34@pntu.edu.ua 
 
 

Координатори  за  тематичними  напрямами: 
 
Секція 1.  
Управління земельними ресурсами, геодезичне 
забезпечення землевпорядних робіт 
Тимошевська Тетяна Ігорівна 
(+380) 50-794-47-55 
 
Секція 2. 
Розвиток автодорожньої інфраструктури                   
та благоустрій територій 
Ткаченко Ірина Володимирівна 
(+380) 66-457-72-87 
 
Секція 3.  
Сучасні тенденції проектування будівель, споруд          
та їх конструкцій 
Карюк Алла Миколаївна 
(+380) 50-699-68-62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

18 березня 2015 року 
 

900 – 1000     – реєстрація учасників.  
1000 – 1200  – пленарне засідання. 
1300 – 1400  – підбиття підсумків роботи конференції. 
 

Інтерактивне спілкування учасників конференції 
відбуватиметься у двох режимах: 
– синхронному (on-line) у формі наукового семінару, 
дискусії; 
– асинхронному (off-line) у формі електронного 
листування (e-mail) та шляхом проведення форуму. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрошуємо на конференцію 

Приглашаем на конференцию 

Welcome to the Conference 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖЗЕМАГЕНТСТВА УКРАЇНИ 
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
 
 

Всеукраїнська 
 Інтернет-конференція  

молодих учених і студентів 

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОСТОРОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ» 
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Полтава  


