
 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
14-ї Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів та молодих вчених імені 
Г. М. Кірпи «Сучасні транспортні технології»,  

яка відбудеться у м. Львові 
08 грудня 2022 р. 

 
Програма конференції передбачає роботу 

за такими напрямами: 
1. Транспортні технології та логістика процесу 

перевезень. 
2. Транспортна інженерія. 
3. Економічні та гуманітарні проблеми 

залізничного транспорту. 
 
На конференції будуть заслухані й 

обговорені нові результати теоретичних та 
експериментальних досліджень, а також 
розглянуті актуальні питання розвитку науки і 
техніки за вказаними напрямами. 
 

Робочі мови конференції: 
українська та англійська 

 
Із додатковою інформацією про конференцію 
можна ознайомитись на сайті Львівського 
інституту Українського державного університету 
науки і технологій за адресою: http://lf.diit.edu.ua. 

 
Проведення конференції – Онлайн 

(із використанням платформи ZOOM): 
 
Офіційна адресаЛьвівського інституту УДУНТ: 
вул. І. Блажкевич, 12а, Львів, 79052, Україна 
E-mail: lfdiit@ukr.net 
Телефон: (032) 267-04-86 

Науковий комітет конференції 
Голова наукового комітету: 
Микола Кузін – д.т.н, проф., ЛІ УДУНТ 

Заступники голови наукового комітету: 
Юлія Соболевська – к.т.н, доц., ЛІ УДУНТ 
Лукаш Риманяк – Dr Hab. Inż., Познанський 
технічний університет, Польща 

Члени наукового комітету: 
Ярослав Болжеларський – к.т.н, доц., ЛІ УДУНТ 
Руслан Маркуль – к.т.н, доц., УДУНТ 
Богдан Гера – д.т.н, проф., ЛІ УДУНТ 
Віталій Ковальчук – д.т.н, доц., ЛІ УДУНТ 
Олена Баль – к.т.н, доц., УДУНТ 
Тетяна Шаргун – д.пед.н, проф., ЛІ УДУНТ 
Оксана Вознюк – к.пед.н, доц., УДУНТ 
Олексій Ланець – д.т.н, проф., НУ «Львівська 
політехніка» 
Анна Долінайова – PhD, Prof. Ing., Жилінський 
університет, Словаччина 
Піотр Голембовський – Dr Inż., Варшавський 
технічний університет, Польща 
Гедимінас Вайчунас – Assoc Prof Dr Вільнюський 
технічний університет імені Гедимінаса, Литва 
Джіммі Лаубер – Prof. Національний інститут 
прикладних наук Hauts-de-France, Франція 
Павел Фуц – Prof., Dr Hab. Eng., Познанський 
технічний університет, Польща 
Пйотр Лієвський – Dr Hab. Inż., Познанський 
технічний університет, Польща 
Горан Дукіч – Dr.sc., Dipl.Ing.Mech., Загребський 
університет, Хорватія 
Лука Новачко – Ph.D., Asst. Prof., Загребський 
університет, Хорватія 
Славомір Солеський – Dr., Державна академія 
прикладних наук у Перемишлі, Польща 
Ольга Набоченко – PhD, Assoc. Prof, Дрезденський 
технічний університет, Німеччина 

Матеріали конференції будуть 
опубліковані після її проведення. 

Тези доповідей обсягом 1-2 сторінки, 
виконані в редакторі WinWord, повинні бути 
представлені в електронному вигляді (на USB-
флеш-накопичувачі або засобами E-mail). 
Формат паперу А4 з полями: ліве – 22,5 мм, праве 
– 22,5 мм, верхнє 20 мм і нижнє – 30 мм, шрифт 
Times New Roman 12 пт, інтервал між рядками 
одинарний (12 пт) із анотацією англійською 
мовою. 

Послідовність подання матеріалів у тезах: 
назва доповіді (шрифт напівжирний, 12 пт, 
набирати прописними і малими літерами по 
центру); через 1 рядок по центру – прізвище та 
ініціали авторів, у наступному рядку -інформація 
про наукового керівника; у наступному рядку - 
назва організації; через 1 рядок – текст тез 
доповіді з вирівнюванням по ширині. 
Відредагований текст, підписаний авторами, 
додається у вигляді pdf-файлу.  

Слово для доповіді надається авторам, 
презентації яких виконані англійською мовою. 

Електронний варіант матеріалів може бути 
надісланий на E-mail: 20set18@gmail.com. 

Заявка про Вашу участь у конференції та 
тези доповіді, оформлені згідно з вказаними 
вимогами, повинні надійти в Оргкомітет не 
пізніше 4 грудня 2022 року. 

Будь ласка, перевірте отримання 
оргкомітетом Ваших матеріалів та заявки. 
Увага: Оргкомітет залишає за собою право на 
рішення про відмову у опублікуванні доповідей 
із обґрунтованим повідомленням авторів про 
причину відмови. Надані матеріали не 
рецензуються і не повертаються.  
 
Участь у конференції безкоштовна! 

http://lf.diit.edu.ua/


Програма заходу 
08.12.2022 р., м. Львів 

930-10⁰⁰ Реєстрація  
1000-1030 Відкриття конференції 
1030-1220 Робота у секціях 
1230-13⁰⁰ Перерва 
1300-15⁰⁰ Робота у секціях 
1530-1730 Підбиття підсумків конференції 

 
Заявка на участь у конференції заповнюється 
учасником на Google-формі за посиланням: 

Посилання, 
або, використовуючи QR-код: 

 

  
 

Організаційний комітет 
конференції 

Голова організаційного комітету:  
Баб’як М.О. – к.т.н., доц., ЛІ УДУНТ 
Заступник голови організаційного комітету: 
Возняк О.М. –  к.т.н., ГО «Лінія102.Юа» 
Кравець І.Б. –  д-р філос., ЛІ УДУНТ 
Члени організаційного комітету: 
Роп Р.Ю. - к.с.-г.н., зав.лаб., ЛІ УДУНТ 
Федунь Т.І. - ст. викл., ЛІ УДУНТ, СТМ 

«STUDENT ENGINEERING TEAM» 
Копаєва А.С. –  студ., ЛІ УДУНТ, СТМ «STUDENT 

ENGINEERING TEAM» 
Югас І.Я. –  студ., ЛІ УДУНТ, СТМ «STUDENT 

ENGINEERING TEAM» 
Лесів Ю.З. –  Зав.лаб., ЛІ УДУНТ 
Самець В.М. –  Зав.лаб., ЛІ УДУНТ 

 

 

«Локомотиви та 
локомотивне 

господарство» це 
висококваліфіковані фахівці 

у галузі проектування та 
удосконалення конструкцій 

та систем утримання й 
ремонту локомотивів, 

управління локомотивним 
парком. 

«Транспортні технології на 
залізничному транспорті»  

це підготовка фахівців 
високого рівня у галузі 

управління експлуатаційною 
роботою залізниць, організації 

роботи логістичних систем, 
проектування залізничних 

станцій, документального та 
юридичного забезпечення 

перевізного процесу, у тому 
числі міжнародного 

сполучення 

 

 

«Залізничні споруди та 
колійне господарство»  
це підготовка фахівців у 

галузі проектування, 
будівництва та реконструкції 

залізничних підприємств 
магістрального й 

промислового транспорту, 
управління інфраструктурою 

залізниць. 

«Вагони та вагонне 
господарство»  
це підготовка 

висококваліфікованих 
фахівців у галузі 

проектування, виробництва, 
обслуговування та ремонту 
вагонів, а також управління 

вагонним парком  

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

Львівський інститут 
 

СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО МОЛОДІ  
«STUDENT ENGINEERING TEAM» 

 
 
 
 
 
   
  

 
 

14-та Міжнародна науково-

практична конференція студентів  

та молодих вчених  

імені Г.  М. Кірпи 

«Сучасні транспортні технології» 

08 .12.2022 р.  
 
 

ПАРТНЕРИ 
 
 

 

  
 
 

м.  Львів ,  Україна,  2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedE03ophhs_UPpvlRnWxTQcyZ49UpGIiN1HQWwgN1src9eBQ/viewform?usp=sf_link

	Офіційна адресаЛьвівського інституту УДУНТ:

