Науковий комітет
Голова:
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі 7-ї
Міжнародної
науково-практичної
конференції
«Перспективи
взаємодії
залізниць та промислових підприємств», яка
відбудеться 30 листопада 2018 року в
Дніпропетровському
національному
університеті залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна
На конференції будуть розглянуті
результати теоретичних і експериментальних
досліджень, а також проблемні питання
функціонування, розвитку і взаємодії
магістрального залізничного і промислового
транспорту.
Планується робота конференції за
наступними напрямками:
– транспортна та виробнича логістика;
– технології перевезень;
– взаємодія
промислового
та
магістрального транспорту.

Козаченко Д. М. – д.т.н., проф. (ДНУЗТ)
Члени наукового комітету:
Бобровський В. І. – д.т.н., проф. (ДНУЗТ);
Негрей В. Я. – д.т.н., проф. (БелДУТ);
Сладковський О. В.
–
д.т.н.,
проф.
(Сілезький політехнічний університет,
Польща);
Манашкін Л. А.
–
д.т.н.,
проф.
(Технологічний університет Нью-Джерсі,
США);
Вайчунас Г. – д.т.н., проф. (Вільнюський
технічний університет імені Гедимінаса,
Литва);
Сергєєв Д. – д.т.н., проф. (Ризький
технічний університет, Латвія)
Верлан А. І.
–
к.т.н.
(ТОВ
з
ІІ
«Трансінвестсервіс» (м. Южне);
Пожидаєв С. О. – к.т.н., доц. (БелДУТ);
Вернигора Р. В. – к.т.н., доц. (ДНУЗТ).
Организаційний комітет

Робочі мови конференції:
українська, російська англійська
Детальна інформація про розклад роботи
конференції, а також вартості особистої
участі буде надана пізніше.

Березовий М. І. – к.т.н., доц., (ДНУЗТ); –
голова;
Малашкін В. В. – к.т.н., доц., (ДНУЗТ) –
відповідальний секретар конференції;
Болвановська Т. В. – к.т.н., (ДНУЗТ);
Демченко Є. Б. – к.т.н., (ДНУЗТ);
Окороков А. М. – к.т.н., доц., (ДНУЗТ)

Тези доповідей будуть опубліковані до
початку конференції. Тези доповіді можуть бути
представлені в електронному вигляді (по E-mail) і
в роздрукованому вигляді обсягом 1-2 сторінки в
редакторі WinWord. Формат паперу А4 з полями:
ліве - 22,5 мм, праве - 22,5 мм, верхнє 20 мм і
нижнє - 30 мм, шрифт Times New Roman Cyr 13
пт, інтервал між рядками одинарний (13 пт).
Послідовність подання матеріалів в тезах:
назва доповіді (шрифт напівжирний, 13 пт,
набирати прописними літерами по центру);
наступний рядок по центру - прізвище та ініціали
авторів, наступний рядок по центру - організація;
наступний рядок - анотація англійською мовою
курсівом, наступний рядок - текст тез доповіді з
вирівнюванням по ширині.
Відредагований
(без
правок)
текст,
надрукований і підписаний авторами, не повинен
містити малюнків і, по-можливості, формул. Тези
доповіді повинні практично цілком заповнити
сторінку.
Заявка про Вашу участь у конференції та
тези доповіді, оформлені відповідно до вказаних
вимог, повинні надійти до Оргкомітету не
пізніше 16 листопада 2018 року.
За підсумками роботи буде видано Збірник
наукових
праць
Дніпропетровського
національного
університету
залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна
«Транспортні системи і технології перевезень».
Статті, оформлені за вимогами ДАК України,
необхідно подати до оргкомітету до завершення
конференції (2 роздрукованих екземпляри статті,
СD-диск або електронний варіант, експертний
висновок,
авторський
договір,
зовнішня
рецензія).
З інформацією щодо Збірника можна
ознайомитись на сайті
http://tstt.diit.edu.ua/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКР АЇН И

Публікація тез конференції безкоштовно. Зі
збірником тез після проведення конференції
можна буде ознайомитися на сайті
університету

Заява

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬ НИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГ О ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ АКАДЕ МІКА В.Л АЗАРЯНА

на участь у 7-й Міжнародній
науково-практичній конференції
«ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ
ЗАЛІЗНИЦЬ ТА ПРОМИСЛОВИХ

Телефони для довідок:
(+38-056) 793-19-13 – Березовий Микола
Іванович – завідувач кафедри
«Транспортні вузли» науковий керівник
Гіркововипробувальної ГНДЛ (ДНУЗТ)
E-mail: diit.tstt@gmail.com

ПІДПРИЄМСТВ»
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)
2. Посада, науковий ступінь, вчене звання
3. Організація (повністю і абревіатура)
4. Поштова адреса
5. Телефон, факс (з кодом міста), Е-mail
Планую:
 Друк тез
 Друк статті

_______
_____________________
дата
підпис

7-а Міжнародна
на уко во -пра к ти чна
конференція

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ
ЗАЛІЗНИЦЬ ТА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ

30 листопада 2018 р.
Дніпро

