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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Міжнародної  конференції «Науково - технічне
забезпечення розвитку залізничних перевезень у
міжнародному сполученні», яка відбудеться у

Дніпропетровському національному
університеті залізничного транспорту імені

академіка В. Лазаряна

МІНІСТЕРСТО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

19-20 КВІТНЯ 2018 РОКУ.

Секція 1 "Удосконалення
конструкції рухомого складу
для інтермодальних перевезень"
Секція 2 "Підвищення

рівня інтеграції українських
залізниць у європейську
транспортну систему"

Секція 3 "Удосконалення
технології роботи залізничних
прикордонних переходів"

Секція 4 "Техніка та
технології інтермодальних

перевезень"

Програма конференції передбачає
роботу наступних секцій:

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська

Додаткова інформація про
конференцію розміщена на сайті

університету
http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference/

Планую:
- Виступити з доповіддю (10-15 хв.)
- Виступити з інформацією (до 5 хв.)
- Прийняти заочну участь
-  Взяти участь як слухач
- Отримати збірник тез
 - Друк тез

Ключові дати

19 - 20 квітня 2018 р., м. Дніпро,
ДІІТ
19 квітня 12.00 - 13.00 - реєстрація
учасників, ауд. 314
19 квітня 13.00 - 17.00 - пленарне
засідання, ауд. 314
20 квітня 10.00 - 13.00 - робота по
секціях, ауд. 3403



Тези доповіді приймаються в
електронному вигляді обсягом 1-2
сторінки у редакторі Microsoft Word.
Формат паперу А4 з полями по 20 мм
шрифт Times New Roman 12 пт, інтервал
між рядками одинарний. Тези доповідей
будуть опубліковані до початку
конференції. Передати на друк до 16
квітня 2018 р. на електронну адресу:

Послідовність викладення матеріалів
у тезах:  назва доповіді (великими
літерами, по центру); через 1 рядок по
центру - прізвище та ініціали авторів,
організація; через 1 рядок
з    вирівнюванням по ширині -
 англійською мовою прізвища авторів,
назва доповіді і анотація, через 1 рядок -
текст тез доповіді з вирівнюванням по
ширині.Статті учасників конференції, що

відповідають вимогам редколегії, будуть
розміщені в друкованих виданнях
університету та спеціалізованих журналах, з
якими можна ознайомитися на сайті
науковотехнічної бібліотеки університету:

 http://ejournals.diit.edu.ua/main.html

kunibor@ gmail.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА

Адреса:
49010, Україна,
м Дніпро,

вул. Лазаряна, 2

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу
трамваєм № 1 до кінцевої зупинки «ДІІТ» або
маршрутним таксі № 101 - до зупинки «ДІІТ»;
від аеропорту маршрутним таксі № 109 - до
зупинки «ДІІТ» на проспекті Гагаріна.

Заявка
на участь в  Міжнародній конференції

"НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ

ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У
МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ"

"SCIENTIFIC AND TECHNICAL
SUPPORT OF THE RAILROADING

DEVELOPMENT IN THE
INTERNATIONAL TRAFFIC"

1.Прізвище, ім’я, по-батькові
2.Посада, вчений ступінь, звання
3.Організація (повністю і абревіатура)
4.Поштова адреса
5.Телефон, факс (з кодом міста), e-mail
6.Назва секції
7.Назва доповіді (якщо планується)

Додаткова інформація
_________________________________
_________________________________
_______         _____________________
   дата                             підпис
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