
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ  

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Тези доповіді подають у вигляді файлу (на CD-R або 

DVD-R) дві – три сторінки тексту формату А4, набраного 

у редакторі MS Word. 

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0 см. 

3. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, 

міжрядковий інтервал 1,0. 

4. Перший рядок – індекс УДК, розмір шрифт – 14 

заголовними літерами. 

5. Через 5-6пт вказуються ініціали та прізвище автора(ів), 

курс, назва спеціальності, прізвище керівника, науковий 

ступінь і вчене звання, посада, місце роботи. 

6. Через 5-6пт – назва доповіді – ЗАГОЛОВНИМИ літерами 

симетрично тексту. 

7. Через 5-6пт – текст тез з відступом 1,0 см. 

8. За необхідності друкуються висновки та напрямки 

подальших досліджень, список використаних джерел за 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

9. Демонстраційні матеріали для доповіді подаються в 

електронному вигляді. Тривалість доповіді до 10 хвилин. 
Зразок оформлення тез 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ШЛЯХУ ЕКСТРЕНОГО 

ГАЛЬМУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ ВІД ШВИДКОСТІ РУХУ, КУТА 

НАХИЛУ ДОРОГИ ТА КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ 

Виберемо систему координат з початком в місці початку гальмування і 

зобразимо автомобіль в плинному положенні (рис. 1).... 

 sinxG mg    (1) 

 cos ,yG mg    (2) 

де:  29,81 /g м с - прискорення сил гравітації; 

  - кут нахилу дороги до горизонту, град. 

 
 

Рисунок 1 – Розрахункова схема автомобіля при екстреному гальмуванні. 
 

Величина коефіцієнта тертя ковзання залежить від ряду факторів, 

основними з яких є вид покриття дороги, його стан (сухе, мокре, покрите 

льодом або снігом) [1], значення якого наведені в табл.1., та стану 

протектора шин. 
Таблиця 1 – Значення коефіцієнта тертя в парі колесо-дорога 

Вид покриття 

дороги 

Значення коефіцієнта тертя f  

Поверхня суха Поверхня мокра 
Покрита 

укатаним снігом 
Покрита льодом 

Асфальт 0,7…0,8 0,45…0,6 0,15…0,2 0,05…0,07 

Бетон 0,7…0,8 0,65…0,7 0,15…0,2 0,05…0,07 

Ґрунтова дорога 0,5…0,6 0,2…0,4 0,15…0,2 0,05…0,07 
 

Список літератури: 
1. Пахомов В.И. Эксплуатационные свойства автомобиля [Текст]: учебное пособие для вузов / 

В.И. Пахомов, В.С. Гирин, С.А. Жуков. – Кривой Рог: Издательский дом, 2008. – 120с. – 

(Университетская книга).  

Тези доповідей, які не відповідають вимогам або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не розглядаються. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Назва секції  

Планую (підкреслити): 

- виступити з доповіддю; 

- виступити з інформацією; 

- взяти участь як слухач; 

- тільки друк тез 

Потреба в технічних засобах (так, ні) 

у яких____________________________________ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КРИВОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ НМетАУ 

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра прикладної механіки та загально інженерних 

дисциплін 

Кафедра технології машинобудування 

Кафедра гірничих машин та комплексів 

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в 

промисловості та транспорті 

Кафедра теплоенергетики 

Кафедра промислового цивільного та міського 

будівництва 

Кафедра інжинірингу з галузевого машинобудування 

Кафедра методики викладання загальноінженерних 

дисциплін 

 

Міжвузівська науково-практична 

конференція молодих вчених та студентів 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ТЕХНІЧНИХ І 

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ,  
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ТА УРБАНІСТИКИ – 2019» 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Кривий Ріг 

19 квітня 2019 р.



Шановний колего! 

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь в 

роботі міжвузівської науково-практичної 

конференції молодих вчених та студентів 

«Актуальні проблеми технічних і 

електромеханічних систем, будівельних 

комплексів та урбаністики – 2019», яку проводять 

на базі кафедри прикладної механіки та 

загальноінженерних дисциплін КНУ. 

Мета конференції полягає в залученні до 

науково-дослідної роботи найбільш здібних 

студентів та молодих вчених, поглиблення їх 

професійної підготовки. 

На конференції передбачається розглянути 

широкий спектр питань проблем технічних і 

електромеханічних систем, будівельних 

комплексів та урбаністики.  

Працюють секції: 

1) Проектування, створення та 

експлуатація технічних, 

технологічних та 

електромеханічних систем. 

2) Проектування, виготовлення та 

експлуатація технологічного 

обладнання. 

3) Проектування та дослідження 

енергоефективних систем та їх 

елементів. 

4) Урбаністика і методи обстеження та 

оцінка технічного стану основних 

несучих та огороджувальних 

конструкцій будівель та споруд. 

Тези доповідей, отримані оргкомітетом до  

18 квітня 2019 року будуть опубліковані.  

Місце та час проведення конференції: 

Україна, 50027, м. Кривий Ріг, Криворізький 

національний університет («КНУ»), вул. Віталія 

Матусевича, 11, кафедра прикладної механіки та 

загальноінженерних дисциплін, ауд. 414. 

19 квітня 2019 року 

Програма конференції 

13
00

 – 13
50

 – Реєстрація учасників у 

головному корпусі на кафедрі теоретичної та 

прикладної механіки Криворізького 

національного університету (ауд. 414). 

14
00

 – 15
30

 – Відкриття конференції, виступи 

доповідачів (аудиторія 522). 

15
30

 – 16
00

 – Підведення підсумків 

конференції. 
 

Для участі в роботі конференції Вам 

необхідно до 18 квітня 2019 р. надіслати на 

адресу оргкомітету: 

- заявку на участь (вказати секцію); 

- тези доповіді (чітко роздруковані з 

дотриманням вимог оформлення, 

підписом автора); 

- електронний варіант тез (на CD-R або 

DVD-R). 

Адреса оргкомітету: 

50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, 

Криворізький національний університет, кафедра 

прикладної механіки та загальноінженерних  

дисциплін (e-mail відповідального: 

oleynic.sveta@gmail.com) 
За додатковою інформацією стосовно проведення 

конференції просимо звертатись за наступними 

телефонами: (0564)409-06-10 кафедра ПМтаЗІД,  

096-434-14-51 Гулівець Олександр Антонович;  

067-981-52-35 Олійник Світлана Юріївна; 

067-147-26-30 Удовенко Олег Олександрович. 
 

Факс: 74-84-12 (на конференцію каф. ПМтаЗІД) 

Оргкомітет конференції 

 

Голова оргкомітету: 
 

Моркун В.С. – доктор техн. наук, професор. 
 

Співголови: 
 

Астахов В.І. – канд. техн. наук, доцент, декан БФ 

КНУ; 

Дубровський С.С. – канд. техн. наук, доцент, 

декан ММФ КНУ; 

Засельський В.І. – д-р техн. наук, професор, 

директор Криворізького металургійного інституту 

НМетАУ; 

Кучма О.І. – канд. техн. наук, доцент, декан 

факультету ДТО Криворізького державного 

педагогічного університету; 

Осадчук Ю.Г. – канд. техн. наук, доцент, декан 

ЕТФ КНУ 

Рудь Ю.С. – д-р техн. наук, професор, зав. 

кафедри прикладної механіки та 

загальноінженерних дисциплін КНУ; 

Сінчук О.М. – д-р техн. наук, професор, зав. 

кафедри автоматизованих електромеханічних 

систем в промисловості та транспорті КНУ. 
 

Члени оргкомітету: 
 

Антоненко І.І. –канд. техн. наук, доцент; 

Громадський А.С. – д-р техн. наук, професор; 

Замицький О.В. – д-р техн. наук, професор; 

Нечаєв В.П. – канд. техн. наук, доцент; 

Монастирський Ю.А. – д-р техн. наук, професор; 

Пополов Д.В. – канд. техн. наук, доцент; 

Бондар О.В. – канд. техн. наук, доцент;  

Гулівець О.А. – канд. техн. наук, доцент;  

Казакевич І.А. – канд. техн. наук, доцент;  

Кучма В.В. – канд. техн. наук, доцент;  

Настич О.Б. – канд. техн. наук, доцент;  

Хруцький А.О. – канд. техн. наук, доцент;  

Олійник С.Ю. – асистент. 

mailto:oleynic.sveta@gmail.

