
 



 

 

 

Інформуємо Вас, що у грудні 2020 року відбудеться 

науково-практична конференція «Транспорт. Енергетика. 

Екологія. Міжнародна логістика: питання теорії та практики» 

присвячена святкуванню 90 річного ювілею Державного вищого 

навчального закладу «Приазовський державний технічний 

університет». 
До участі у конференції запрошуються учні шкіл (8-11 

класів), ліцеїв та гімназій, студенти коледжів, технікумів та 

студенти 1-2 курсів закладів вищої освіти. 
 

Організаційний комітет конференції: 

Захаренко Наталя Сергіївна – к.е.н., PhD, декан факультету 

транспортних технологій ДВНЗ «ПДТУ» 

Бурлакова Галина Юріївна – к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри «Автомобільний транспорт» ДВНЗ «ПДТУ» 

Кіріцева Олена Вікторівна – асистент кафедри «Транспортні 

технологій підприємств» ДВНЗ «ПДТУ» 

Клецька Ольга Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри 

«Транспортні технологій підприємств» ДВНЗ «ПДТУ» 

Лямзін Андрій Олександрович – к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри «Технології міжнародних перевезень та логістики» 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Маслак Ганна Вікторівна – к.т.н., доцент, завідувач кафедри 

«Транспортні технологій підприємств» ДВНЗ «ПДТУ» 

Помазков Михайло Валерійович – к.т.н., доцент, заступник 

декана факультету транспортних технологій ДВНЗ «ПДТУ» 

Саравас Вікторія Євгенівна – к.т.н., доцент, завідувач 

кафедри «Електроенергетичні комплекси та системи» 

ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Матеріали щодо участі у конференції необхідно 

відправити електронною поштою до оргкомітету:  

 заявки до «11» грудня 2020 року 

 наукові матеріали до «18» грудня 2020 року 



 

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ БУДУТЬ 

ВИДАНІ ЕЛЕКТРОННІ ЗБІРКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 

Вимоги до оформлення робіт, що подаються до видання 
Обсяг наукових праць: до 9 сторінок (стаття) до 3 сторінок (тези 

доповіді) формату А4 (включно із рисунками, формулами, таблицями), 

оформлених відповідно до даних вимог.  

Структура наукової статті повинна містити такі елементи: 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими та практичними завданнями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в 

яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому 

виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у 

статті.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

здобутих наукових результатів.  

Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому 

напрямку. 

Список використаних джерел. Бібліографічний список, наявність 

якого є обов'язковою умовою, повинен бути оформлений відповідно до 

розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 

8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання». 

Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та 

англійською мовами. Кількість ключових слів/словосполучень – мінімум 5 

позицій. 

Технічні вимоги:  

Увесь текст, бібліографічний список, анотації тощо друкують шрифтом 

Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – полуторний.  

Якщо стаття містить таблиці, формули і (або) ілюстрації, то вони 

повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, 

розмір – 12 пт.  

Математичні формули мають бути ретельно перевірені, чітко 

надруковані та набрані за допомогою редактора формул. Кількість таблиць, 

формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.  

* Автор самостійно несе відповідальність за зміст та рівень академічної 

доброчесності наданого наукового матеріалу. 



 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Мультимодальні залізничні перевезення: 
 Фізика транспортних процесів залізничних перевезень. 

 Хімічні властивості вантажів у транспортних процесах. 

 Транспортне забезпечення пасажиропотоків Маріупольського регіону. 
 

Логістика автомобільного транспорту: 
 Шкідливість викидів автомобілів: забруднення атмосфери, гідросфери, літосфери – 

навколишнього середовища. 

 Протишумовий захист на автомобільних дорогах. 

 Утилізація автомобільних коліс. 

 «Захищені» мікрорайони населених міст. 

 Гальмівні властивості автотранспортних засобів. 

 Вплив габаритних параметрів автомобіля на безпеку руху. Маневреність 

автомобілів. 

 Вплив навантаження (ваги вантажу) на рух автомобіля. 

 Особливості перевезень вантажів, що швидко псуються. 

 Нові матеріали для будівництва автомобільних доріг. Сучасні матеріали для 

розмітки автомобільних доріг. 

 Вплив нервового навантаження на здоров’я водія. 

 Психофізіологічні особливості людини, що працює на автомобільному транспорті. 

Увага, пам’ять, мислення - особливості професії водія. 

 Управління транспортом за допомогою супутникових навігаційних систем. Робота 

сучасних диспетчерських центрів. 

 Складання маршрутів (міських, міжміських, міжнародних) за допомогою 

інформаційних технологій. 

 Обґрунтовані пропозиції для збереження життя на автомобільних дорогах (що 

необхідно робити, щоб школярі виконували Правила дорожнього руху)  
 

Електроенергетичні системи на транспорті: 
Автономні джерела енергії для транспортних засобів:  

 встановлення сонячних панелей на різноманітних видах транспорту;  

 логістика та проектування заправних станцій;  

 проєктування та монтаж накопичувачів енергії для заправ очних електростанцій та 

транспорту;  

 світовий досвід використання альтернативних джерел енергії на різноманітних 

видах транспорту та сфері його обслуговування. 

Автоматизація та електроенергетика в транспортній галузі. 

 

Енерго-екологічний контроль на транспорті: 
 Фізичні властивості матеріалів. 

 Хімічний склад: палива, його вплив на навколишнє середовище; відомих присадок 

до палива, їх вплив на навколишнє середовище. 

 Хімічно-фізичні властивості мастила. 



 

 

 Викиди забруднюючих речовин від транспорту, шляхи їх зниження. 

 Визначення: витрат палива та електроенергії на міському транспорті; 

характеристик транспорту; потужності транспортних одиниць; сил опору, які діють 

на транспорт. 

 Рух транспорту: шум, вібрація. 

 Сучасні технології ремонту транспортного обладнання. 

 

Митно-тарифне регулювання транспортних потоків: 
 Перетинання митного кордону фізичними особами та транспортним засобами. 

 Визначення рухомого складу під задані вантажопотоки. 

 Транспортне забезпечення роботи з вантажопотоками підприємств Маріуполя. 

 Зелені транспортні коридори. 

 

Міжнародні транспортні зв'язки в умовах сучасності: 
 Географія міжнародних транспортних коридорів. 

 Правові основи управління транспортними системами. 

 Економічні основи при міжнародних перевезеннях вантажів. 

 Вплив втрати вантажу на екологічну складову. 

 

Проблеми та перспективи професійного навчання та виховання 

майбутніх фахівців у транспортній галузі: 
 Розвиток наук про транспорт, енергетику, екологію та міжнародні перевезення в 

історичному аспекті.  

 Соціальні аспекти розвитку транспорту, енергетики, екології та міжнародних 

перевезень. 

 Перспективи розвитку сучасних транспортних технологій, енергетики, екології. 

 

 

 

 Кожен учасник конференції отримає електронний 

сертифікат учасника. Найкращі наукові доповіді серед учнів 

шкіл (8-11 класів), ліцеїв та гімназій, студентів коледжів, 

технікумів та студенти 1-2 курсів закладів вищої освіти будуть 

відмічені дипломами у кожній секції.  

 Наукові керівники отримають електронні сертифікати 

учасників та нагородні документи наукових керівників 

переможців. 
 



 

 

Надання консультацій за напрямами роботи науково-

практичної конференції «Транспорт. Енергетика. Екологія. 

Міжнародні перевезення: питання теорії та практики» 

 

Секція конференції Науковий 

керівник/консультант 

Контакти 

Мультимодальні 

залізничні перевезення 

Маслак Ганна 

Вікторівна 

06843599295 

maslak_a_v@pstu.edu 

Кіріцева Олена 

Вікторівна 

0672894661 

kiritseva_o_v@pstu.edu 

Красулін Олександр 

Станіславович 

0973308460 

krasulin_o_s@pstu.edu 

Логістика 

автомобільного 

транспорту 

Бурлакова Галина 

Юріївна 

0962328898 

burlakova_g_u@pstu.edu 

Електроенергетичні 

системи на транспорті 

Саравас Вікторія 

Євгенівна 

0985725601 

saravas_v_e@pstu.edu 

Горпинич Олександр 

Вікторович 

0962334414 

gorpinich_o_v@pstu.edu 

Енерго-екологічний 

контроль на транспорті 

Клецька Ольга 

Віталіївна 

0957466579 

kletska_o_v@pstu.edu 

Митно-тарифне 

регулювання 

транспортних потоків 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

0961330839 

lyamzin_a_o@pstu.edu 

Літвінов Олександр 

Павлович 

litvinov_o_p@pstu.edu 

Помазков Михайло 

Валерійович 

0977549300 

pomazkov_m_v@pstu.edu 

Міжнародні 

транспортні зв'язки в 

умовах сучасності 

Лямзін Андрій 

Олександрович 

0961330839 

lyamzin_a_o@pstu.edu 

Літвінов Олександр 

Павлович 

litvinov_o_p@pstu.edu 

Помазков Михайло 

Валерійович 

0977549300 

pomazkov_m_v@pstu.edu 

 



 

 

 

Офіційні мови конференції: українська, англійська, 

російська. 

Форма демонстраційних матеріалів: мультимедійні 

презентації, фотоматеріали, відеоматеріали, стенди та інше. 

 

Телефони/viber/e-mail для довідок: 

067 813-14-09 / zakharenko.natali@gmail.com  

Захаренко Наталя Сергіївна 

098 572-56-01 / saravasvictoria@gmail.com  

Саравас Вікторія Євгенівна 

 

 

Інформаційні платформи:  

 

pstu_ftt 

 

pstu_ftt 

 

https://www.facebook.com/Факультет-транспортных-

технологий-319280038729524 

 

ftt_pstu@gmail.com 

 

https://pstu.edu/uk/fakultety-2/fakultet-transportnyh-

tehnologij/ 

 

mailto:zakharenko.natali@gmail.com
mailto:saravasvictoria@gmail.com
https://www.facebook.com/Факультет-транспортных-технологий-319280038729524
https://www.facebook.com/Факультет-транспортных-технологий-319280038729524


 

 

 

 

* З метою запобігання непорозумінь у написанні прізвищ, імен та по-батькові 

учасників, прохання заявку заповнювати ВИКЛЮЧНО українською 

мовою! 

 

 

ЗАЯВКА 

 
(для школярів, ліцеїстів та гімназистів, студентів коледжів, технікумів 

та студентів 1-2 курсів закладів вищої освіти) 

 

на участь у Науково-практичній конференції 

«Транспорт. Енергетика. Екологія. Міжнародні перевезення: питання 

теорії та практики» 

 

Маріуполь, 2020 

 

Прізвище Ім’я По батькові _________________________________________ 

Назва доповіді ____________________________________________________ 

Навчальний заклад _________________________________ Клас _________ 

Контактні телефони _______________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Форма участі у конференції:    доповідь on-line 

         лише публікація 

 

 

Керівник роботи __________________________________________________ 

Установа _________________________________________________________ 

Посада ___________________________________________________________ 

Контактні телефони _______________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

* З метою запобігання непорозумінь у написанні прізвищ, імен та по-батькові 

учасників, прохання заявку заповнювати ВИКЛЮЧНО українською 

мовою! 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 
(для вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій, викладачів коледжів, технікумів, 

закладів вищої освіти) 

 

на участь у Науково-практичній конференції 

«Транспорт. Енергетика. Екологія. Міжнародні перевезення: питання 

теорії та практики» 

 

Маріуполь, 2020 

 

Прізвище Ім’я По батькові _________________________________________ 

Назва доповіді ____________________________________________________ 

Установа _________________________________________________________ 

Посада ___________________________________________________________ 

Контактні телефони _______________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

 

Форма участі у конференції:  доповідь на пленарному засіданні 

       доповідь on-line 

       лише публікація 

 

 

 


