Телефони оргкомітету для
довідок:

Програма конференції передбачає роботу
наступних секцій:
Секція 1 «Експлуатація та ремонт локомотивів»
Електронна пошта: abochkasov@gmail.com

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА

Секція 2 «Новітні конструкції та технології ремонту
й експлуатації вагонів»
Електронна пошта: o.a.kirilchuk@gmail.com
роб.: +38 (056) 371-51-09
konf.diit@gmail.com
Рибалка Роман Володимирович
Золотаревська Ольга Олександрівна

Секція 3 «Неруйнівний контроль на залізничному
транспорті»
Електронна пошта: diit.vag.pal@gmail.com
Секція 4 «Електропривод транспортних засобів»
Електронна пошта: karzova@i.ua
Секція 5 «Електричний транспорт»
Електронна пошта: dnuzt_ers@i.ua

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.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ДЛЯ ЧАСТКОВОГО
ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ, СТАНОВИТЬ:
1500 ГРН - ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ
600 ГРН - ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ (З ОТРИМАННЯМ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ)
300 ГРН - ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ (БЕЗ ОТРИМАННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ)
350 ГРН - ЗАОЧНА УЧАСТЬ (З ОТРИМАННЯМ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ)
150 ГРН - ЗАОЧНА УЧАСТЬ (БЕЗ ОТРИМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ)

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ
ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В . ЛАЗАРЯНА

ЄДРПОУ 01116130,
р/р №UA 47 820172 03132 21001204001363
в ДКСУ м.Київ
Призначення платежу «За участь у
80 міжнародній науково-практичній
конференції, ПІБ учасника»

Секція 6 «Транспортні системи та технології
перевезень»
Електронна пошта: diit.tstt@gmail.com
Секція 7 «Автоматизовані системи управління на
транспорті»
Електронна пошта: serducheckt@gmail.com
Секція 8 «Залізнична колія»
Електронна пошта: stud_science@ukr.net
Секція 9 «Транспортне будівництво»
Електронна пошта: alexeytutkin@gmail.com

80 Міжнародна науковопрактична конференція

ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Секція 10 «Екологічна безпека»
Електронна пошта: ecodiit@gmail.com
Секція 11 «Матеріалознавство і технологія
матеріалів»
Електронна пошта: dudkina2@ukr.net
Секція 12 «Економіка та управління транспортними
системами»
Електронна пошта: kafedraem@ukr.net
Секція 13 «Гуманітарна складова підготовки кадрів»
Електронна пошта: ukr-vo.dnuzt@ukr.net
Секція 14 «Інжиніринг криз та ризиків у сфері
транспортних послуг»
Електронна пошта: foreign@diit.edu.ua

23.04 - 24.04.2020
ДНІПРО

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
ДО 20 БЕРЕЗНЯ 2020 Р., НЕОБХІДНО:
Подати заявку та завантажити тези доповіді на
участь у конференції шляхом заповнення
реєстраційної форми за посиланням

https://forms.gle/pdd4NoR99CRFSCnq8
(реєстраційна форма заповнюється від імені учасника
конференції)

Календар 80 Міжнародної
науково-практичної конференції
«Проблеми та перспективи
розвитку залізничного
транспорту»
23-24 КВІТНЯ 2020 РОКУ

20 березня 2020 року- завершення
прийому заявок і тез доповідей та
платежів.
Час проведення конференції
23-24 квітня 2020 року м.Дніпро, ДНУЗТ
23 квітня 9:00-10:00 - реєстрація
учасників
23 квітня 10:00-12:00 - пленарне
засідання
24 квітня - робота по секціям

Проїзд, та проживання оплачуються
учасниками конференції самостійно.
За потреби бронювання місць у готелі учасник
повинен повідомити оргкомітет конференції
не пізніше 1 квітня 2020 р.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ
Вимоги до оформлення тез:
- Максимальна кількість сторінок, шт.: 3.
- Формат файлу: DOCX.
- Формат сторінки: А4.
- Поля сторінки, мм: ліве 22,5; праве 22,5; верхнє
20; нижнє 30;
- Шрифт та розмір, пт.: Times New Roman, 12
пт.
- Інтервал між рядками: одинарний.

ПОСЛІДОВНІСТЬ
ВИКЛАДЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ У ТЕЗАХ:
1. Назва доповіді. Великими літерами, вирівнювання по
центру.
2. Прізвище та ініціали авторів. Вирівнювання по центру.
3. Назва організації. Вирівнювання по центру.
4. Повні імена авторів (англійською) та після крапки назва доповіді (англійською). Вирівнювання по ширині.
5. Анотація (англійською). Вирівнювання по ширині.
6. Основний текст тез доповіді. Вирівнювання по ширині.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 80-ї
Міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми та перспективи розвитку
залізничного транспорту», яка
відбудеться у Дніпровському
національному університеті
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
українська, англійська

До участі в конференції
запрошуються: представники
підприємств (організацій),
співробітники закладів вищої освіти
та наукових установ, вчені,
докторанти, аспіранти, студенти та
всі зацікавлені особи.

З матеріалами конференції можна буде
ознайомитися в
репозитарії університету.

Увага!
Тези доповідей, які не відповідають зазначеним
вимогам, або надіслані пізніше вказаного терміну, не
розглядаються
Відповідальність за зміст матеріалів
у тезах несуть автори.

Науковий комітет залишає за собою право відхиляти
тези, що не відповідають напрямку конференції.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ
РОЗМІЩЕНО НА СТОРІНЦІ

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

За підсумками конференції видається
сертифікат учасника 80-ї Міжнародної
науково-практичної конференції (окрім
заочної участі).

За бажанням, учасники конференції
можуть подати статті до журналів
Дніпровського національного
університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна. Додаткова
інформація доступна за посиланням:
https://library.diit.edu.ua/uk/articles/electronic-journalsl

