


 

 

 

Шановні науковці, докторанти, аспіранти, здобувачі 
вищої освіти! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  
Міжнародної науково-методичної конференції 

«Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг» 
 

Основні напрями роботи конференції: 

 Моделювання складних транспортних процесів і 
систем, що працюють в умовах ризиків 

 Інформаційна аналітика та діагностика для соціально-
технологічної системи 

 Прогноз ризиків та криз, методи та інструменти 
аналізу та скорочення 

 Гуманітарна логістика і транспортні послуги в умовах 
стихійних лих 

 Системи охорони здоров'я, безпеки та навколишнього 
середовища 

 Управління кар'єрою, «м’які» навички для інженера, 
основи технічної творчості 

 Управління ланцюгом постачань та мережами 
 

Мови конференції: українська, англійська, російська. 
 

Адреса програмного комітету: 
вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Донецька обл., 
Україна 87555, Факультет транспортних технологій 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
(1 навчальний корпус, к. 307а) 

 
Контактні особи: 

Ніколаєнко Ірина Володимирівна 
+38(096) 743 92 93  conf.creng.pstu@gmail.com 
Хара Марина Володимирівна 
+38(096) 743 72 36  conf.creng.pstu@gmail.com 
 

mailto:conf.creng.pstu@pstu.edu
mailto:conf.creng.pstu@pstu.edu


 

 

Науковий комітет 
 

Голова 
Волошин В.С. – д.т.н., проф. (ДВНЗ «ПДТУ»)  

Члени наукового комітету: 
Фалендиш А.П. – д.т.н., проф. (ДВНЗ «ПДТУ») 
Лямзін А.О. – к.т.н, доц. (ДВНЗ «ПДТУ») 
Яцина М. – д.т.н., проф. (Варшавський технологічний 
університет, Польща) 
Штеренхарц А. – д.т.н. (Exolaunch GbmH, Німеччина) 
Радкевич А.В. – д.т.н., проф. (ДНУЗТ) 
Самсонкін В.М. – д.т.н., проф. (ДУІТ) 
Мироненко В.К. – д.т.н., проф. (ДУІТ) 
Булгакова Ю.В. – к.т.н., доц. (ДУІТ) 
Велієв Н. – к.т.н., доц. (Азербайджанський Технологічний 
Університет, Азербайджан) 
Алієв Ш. – к.т.н., доц. (Азербайджанський Технологічний 
Університет, Азербайджан) 
Намазов С. – д.т.н., проф. (Азербайджанський Технічний 
Університет, Азербайджан) 
Дашдаміров Ф. – к.т.н., доц. (Азербайджанський Технічний 
Університет, Азербайджан) 
Мередова М. – проф. (Міжнародний університет 
гуманітарних наук та розвитку, Туркменістан) 

 

Програмний комітет 
Захаренко Н.С. – к.ек.н., доц.(ДВНЗ «ПДТУ») – голова; 
Ніколаєнко І. В. – к.т.н., доц. (ДВНЗ «ПДТУ») – 
відповідальний секретар конференції; 
Хара М.В. – к.т.н., доц.(ДВНЗ «ПДТУ»); 
Помазков М. В. – к.т.н., доц.(ДВНЗ «ПДТУ»); 
Ейнгорн Е. – Dipl.-Medienb., MBA (TUB, Німеччина); 
Полупанова К.О. – начальник відділу міжнародних проєктів 
(ДВНЗ «ПДТУ»). 



 

 

 
Умови участі у конференції 

1. До 11 січня 2021 року (включно) необхідно заповнити заявку 
встановленого зразка, котра розташована за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzlgcrBAEV6mu
Pw3EkiP7UUiD9YBY1Wa7_Tkmpst-
e_0cNSA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628 

 
2. До 15 січня 2021 року (включно) направити на електронну 
адресу програмного комітету conf.creng.pstu@gmail.com тези 
доповіді, оформлені згідно вимог: 

Об’єм 3-6 повні сторінки  

Формат сторінки А5 

Шрифт 10 pt Times New Roman 

Міжрядковий інтервал одинарний 

Абзац 10 мм 

Поля 25 мм з кожного боку 

Перший рядок НАЗВА ДОПОВІДІ (верхній регістр) 

Другий рядок порожній 

Третій рядок прізвище та ініціали автора(ів) (курсив) 

Четвертий рядок установа, яку представляє автор (курсив) 

П’ятий рядок пустий 

Шостий рядок 
Анотація англійською мовою (курсив), 
максимально 5 рядків 

Сьомий рядок пустий 

З восьмого рядка текст матеріалів 

 

3. До 18 січня 2021 року отримати відповідь, в якій буде 
зазначено, чи відповідають матеріали тематиці конференції. 
 
Публікація тез доповідей в електронному збірнику конференції 

БЕЗКОШТОВНА 
 
4. Окрім тез доповідей Ви також маєте можливість подати 
статтю до наукового журналу «Вісник Приазовського державного 
технічного університету». 
Умови опублікування http://journals.uran.ua/vestnikpgtu_tech  
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Підтримка Європейською Комісією випуску цієї публікації не 
означає схвалення змісту, який відображає лише думки авторів, 
і комісія не може нести відповідальність за будь-яке 
використання інформації, що міститься в ній. 
 


