ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова – Ходирєв С.Я., к.т.н., проф., в.о. ректора
ХНАДУ.
Заступник голови – Нагорний Є.В., д.т.н., проф.,
завідувач кафедри «Транспортні технології».
Заступник голови – Богомолов В.О., д.т.н., проф.,
проректор з наукової роботи ХНАДУ.
Заступник голови – Тохтар Г. І., к.т.н., проф.,
проректор з науково-педагогічної роботи і
міжнародних зв'язків.
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ
Секція «Інтелектуальні технології управління
транспортними процесами»
Нагорний Є.В. - д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Бутько Т.В. – д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
V. Naumov – professor of Transport Systems
Department at Cracow University of Technology,
Krakow, Poland;
Самсонкін В.М. – д.т.н., професор ДУІТ, м. Київ;
Шраменко Н.Ю – д.т.н., професор ХНТУСГ
ім. Петра Василенка, м. Харків;
Клец Д.М. – д.т.н., професор, менеджер проекту
«Реформа дорожньої галузі» Команди підтримки
реформ Міністерства інфраструктури України,
м. Київ;
Jun Yang - Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou,
China.
Секція «Інтегрований розвиток транспортних
систем»
Горбачов П.Ф. – д.т.н., професор ХНАДУ,
м. Харків;
Ломотько Д.В. – д.т.н., професор УкрДУЗТ,
м. Харків;
Козаченко Д.М. – д.т.н., професор ДНУЗТ
ім. академіка В.Лазаряна; м. Дніпро;
Альошинський Є.С. – д.т.н., професор Рolitechnika
Krakowska im. Тadeusza Kosciuszki, Krakow, Poland;
Лаврухін О.В. – д.т.н., професор УкрДУЗТ,
м. Харків;
Чернишова О.С. – Ph.D., транспортний консультант
IFC World Bank.

Секція «Проблеми та перспективи безпеки на
транспорті»
Наглюк І.С. - д.т.н., професор ХНАДУ, м. Харків;
Огар О. М. – д. т. н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Лобашов О. О. – д. т. н., професор ХНУМГ ім. О.М.
Бекетова, м. Харків;
Мороз М. М. – д.т.н., професор КНУ
ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
Устенко О.В. – д.т.н., професор УкрДУЗТ,
м. Харків;
Пузир В.Г. – д.т.н., професор УкрДУЗТ, м. Харків;
Pronello C. – Ph.D, prof, Interuniversity Department of
Regional and Urban Studies and Planning, Torino, Italy.
СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Калініченко О.П. – к.т.н., доцент ХНАДУ, м. Харків;
Орда О.О. – к.т.н., доцент ХНАДУ, м. Харків;
Семченко Н.О. - к.т.н., доцент ХНАДУ, м. Харків
Токмиленко Т.Т. – старший викладач ХНАДУ,
м. Харків.
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Шановні колеги!
Харківський національний автомобільно-дорожній
університет запрошує Вас взяти участь у роботі
міжнародної
науково-технічної
конференції
«Інтелектуальні
технології
управління
транспортними процесами», що відбудеться 17-18
листопада 2020 року за секціями:
1. Секція «Інтелектуальні технології управління
транспортними процесами».
2. Секція «Інтегрований розвиток транспортних
систем».
3. Секція «Проблеми та перспективи безпеки на
транспорті».
Через карантинні обмеження конференція
відбудеться у дистанційному форматі.
Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА!
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Українська, англійська
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для участі в конференції необхідно заповнити заявку
за наступною формою:
Заявка на участь у міжнародній науково-технічній
конференції «Інтелектуальні технології управління
транспортними процесами»
ПІП, науковий ступінь, вчене звання, посада
Повна назва й адреса ЗВО, установи,
організації
Назва доповіді
Назва напрямку (секції)
Науковий керівник (для аспірантів)
Контактний телефон, e-mail
Заявку та тези доповіді необхідно надати до 10
листопада 2020 року.
Збірник тез доповідей буде розміщений в
електронному вигляді на сайті ХНАДУ. Тези
доповідей будуть занесені до пошукової системи
Google Scholar.

Обсяг – до 3 повних сторінок формату А4;
усі поля – 2 см; міжрядковий інтервал – одинарний,
вирівнювання – по ширині; шрифт – Times New
Roman, 12 пт; абзацний відступ – 1,25 см.
Структура документа: перший рядок - у лівому
верхньому куті вказується УДК доповіді, наступний
рядок - назва доповіді (великими „напівжирними”
літерами) зазначається в центрі, у наступному рядку
наводяться ініціали та прізвища авторів (курсивом,
вирівнювання по правому краю), наступний рядок –
назва організації (курсивом, вирівнювання по
правому краю), після вільного рядка починається
текст доповіді, після тексту доповіді навести перелік
використаної літератури, який оформлюється згідно
ДСТУ 8302:2015.
За зміст тез відповідальність несе автор.
Тези
доповідей
учасників
надсилаються
електронною поштою до 10 листопада 2020 року
бажано у вигляді архіву (.zip або .rar файли), ім’я
архіву повинно відповідати прізвищу першого
автора доповіді та містити номер секції. Архів
повинен містити три окремі файли: 1 – заявка, 2 –
тези доповіді у форматі *.doc, 3 - тези доповіді у
форматі *.pdf.
Електронна адреса для відправлення матеріалів:
ktt@khadi.kharkov.ua.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Конференція буде проводитися 17-18 листопада
2020 року методом дистанційного обговорення
доповідей.
Для обговорення доповідей буде забезпечена
онлайн-трансляція та видання повних текстів у pdfформаті.
У разі виникнення питань звертатися до
відповідальних секретарів конференції:
Калініченко Олександр Петрович, к.т.н., доцент,
доцент кафедри транспортних технологій ХНАДУ;
Тел. (099) 046-55-95
E-mail: kttkap2016@gmail.com.
Орда Олександра Олександрівна к.т.н., доцент
кафедри транспортних технологій ХНАДУ
Тел. (050) 282-80-82
E-mail: kost.alexandra@gmail.com.
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