
ЗАЯВКА 
на участь у IІI Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції 
― “Досвід впровадження у навчальний процес 

сучасних комп’ютерних технологій“ 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
учасника  

 

Курс навчання, факультет  

Повна назва навчального 
закладу 

 

Адреса навчального закладу 
та е-mail 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові 
наукового керівника, вчене 

звання, науковий ступінь 

 

Адреса доповідача  

Контактний телефон 
доповідача 

 

e-mail доповідача  

Обраний тематичний 
напрямок конференції 

 

Назва доповіді  

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Голова – Олександр Левченко, д-р. екон. наук, 
проф., проректор з наукової роботи 
Центральноукраїнського  національного технічного 
університету; 

Заступник голови: Владислав Настоящий, 
канд. техн. наук, проф., зав. кафедри БДМБ 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету. 

Члени оргкомітету: 
Володимир Вас. Яцун, канд. техн. наук, доц., 

декан факультету  будівництва та транспорту 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету; 

Сергій Хачатурян, канд. техн. наук, доц. кафедри 
БДМБ Центральноукраїнського національного 
технічного університету; 

Володимир Вол. Яцун, канд. техн. наук, доцент. 
кафедри БДМБ Центральноукраїнського 
національного технічного університету; 

Віктор Пашинський, д-р техн. наук, проф. 
кафедри БДМБ Центральноукраїнського 
національного технічного університету; 

Петро Довченко, академік Академії будівництва 
України, директор ТОВ «Проектно-вишукувальний 
інститут «Агропроект», заслужений будівельник 
України. 

Микола Пашинський, канд. техн. наук, 
старший викладач кафедри БДМБ, голова ради 
молодих вчених Центральноукраїнського 
національного технічного університету; 

Олег Щербак, канд. техн. наук, доц., науковий 
керівник СНТ Харківського національного 
автодорожнього університету; 

Микола Нестеренко, канд. техн. наук, доц., 
голова ради молодих вчених навчально-наукового 
інституту інформаційних технологій та 
механотроніки (м. Полтава); 

Олексій Смірнов, керівник МОВ Центрально- 
українського національного технічного 
університету; 

 Ілона Андрощук, канд. екон. наук, старший 
викладач кафедри економіки, менеджменту та 
комерційної діяльності, зав. аспірантурою  
Центральноукраїнського національного технічного 
університету; 

 

 
 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК: 
Деканат факультету будівництва та 

транспорту  
Яцун Володимир Васильович 
канд техн. наук, доцент, декан ФБТ. 
(0522) 39-05-36.  
Кафедра будівельних, дорожніх машин і 
будівництва  
Настоящий Владиславь Анатолійович, канд. 
техн. наук, проф., зав. кафедри. 
(0522) 39-04-71, викладацька 
М.т. 0505987021 
e-mail: brmb73@gmail.com 

 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 
УКРАЇНИ 

  
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

  

ККААФФЕЕДДРРАА  

ББУУДДІІВВЕЕЛЛЬЬННИИХХ,,  

ДДООРРООЖЖННІІХХ  ММААШШИИНН    

ІІ  ББУУДДІІВВННИИЦЦТТВВАА  

    
ССТТУУДДЕЕННССЬЬККЕЕ  ННААУУККООВВЕЕ  

ТТООВВААРРИИССТТВВОО  

  

  

  
  

IІI Всеукраїнська студентська 
науково-практична конференція 

 

““ДДООССВВІІДД  ВВППРРООВВААДДЖЖЕЕННННЯЯ  УУ  

ННААВВЧЧААЛЛЬЬННИИЙЙ  ППРРООЦЦЕЕСС  

ССУУЧЧААССННИИХХ  ККООММПП’’ЮЮТТЕЕРРННИИХХ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЙЙ””  
 

2288--2299  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу  

  

  

  
  

  

мм..  ККррооппииввннииццььккиийй  

  

mailto:brmb73@gmail.com


 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Шановні студенти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

IІI Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції “Досвід впровадження 

у навчальний процес сучасних комп’ютерних 

технологій”, що відбудеться на базі кафедри 
будівельних, дорожніх машин і будівництва 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету з 28-29 жовтня 2021 

року. 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Комп'ютерні імітаційні моделі і методи їх 

створення; 

 Моделювання архітектурних об'єктів для 
концептуальної або фотореалістичної подачі 

проектованих споруд на стадії розробки; 

 Моделювання інтер'єру й екстер'єру, 

архітектурних об'єктів, створення рекламних 

роликів; 
 Моделювання складних механізмів і машин, 

імітація процесів; 

 Розрахунки вузлів, деталей, будівельних 

конструкцій  та робочих органів з 

застосуванням новітніх комп’ютерних 

технологій. 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Дата, 

день 

Назва 

заходу 

Час 

проведення 

28.10.21 

четвер 

Реєстрація 

учасників 08
00

-09
00

 

Робота 

конференції 

09
00

-10
00

 

 

10
00

-14
30

 

29.10.21 

пятниця 

Підведення 

підсумків 

конференції 08
00

 -15
00

 
 

 
УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Для участі у конференції необхідно 

надіслати до 15 жовтня 2021 року на 

адресу оргкомітету: 

 електронний варіант заявки учасника 
конференції згідно з наданим зразком; 

 електронний варіант тез доповіді 
електронною поштою за адресою: yvkr@i.ua, 

brmb73@gmail.com 

 

Увага! 
Електронний варіант заявки учасника II 

Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції “Досвід 

впровадження у навчальний процес сучасних 

комп’ютерних технологій” Ви можете знайти 

на сайті студентського наукового товариства 
ЦНТУ www.snt-kntu.ho.ua у розділі “ЗАХОДИ 

ЦНТУ”. 

 

Для реєстрації учасникам конференції 

необхідно мати при собі мати студентський 
квиток та паспорт. Участь – безоплатна. 

 

За результатами роботи конференції 

планується видання електронного збірника 

матеріалів конференції, який буде розміщено 

на сайті студентського наукового товариства 
ЦНТУ www.snt-kntu.ho.ua у розділі 

“ЗБІРНИКИ СНТ”. 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

ДОПОВІДЕЙ: 

Приймаються доповіді та тези доповідей 

обсягом до 5-ти сторінок, надруковані у 

текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт 

Times New Roman, 12 пт., міжрядковий 
інтервал - одинарний, поля: верхнє – 2 см, 

нижнє – 3 см, праве і ліве – 2,5 см. 

Більш детальну інформацію щодо 

оформлення доповідей та тез доповідей та 

разок можна знайти на офіційному сайті 
університету http://www.kntu.kr.ua/ у розділі 

“Наука” у “Видавничій діяльності”. 

Матеріали представити відповідно до 

вимог. 

 
 

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
м.Кропивницький, 
проспект Університетський, 8,  
кафедра будівельних, дорожніх машин і 
будівництва,  

 

 
 
 

З повагою, 
Голова оргкомітету 
конференції,  
проф., д. е. н.  О.М. Левченко 
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mailto:brmb73@gmail.com
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