
Під час проведення конференції планується 
організація виставки 

«Залізнична техніка та технології 

 перевезень - 2018» 

Вхід на виставку вільний.  

 
 

Для покриття витрат, пов'язаних з проведенням 
конференції, необхідно до 14 травня 2018 року 
перерахувати організаційний внесок у розмірі 150 грн. 

Банківські реквізити для перерахування  
організаційного внеску: 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В . ЛАЗАРЯНА 

ЄДРПОУ 01116130,  МФО 820172
р/р №31256211401363 в ДКСУ м.Київ 
Призначення платежу «За участь у 78 міжнародній 
науково-практичній конференції» 

Додаткова інформація про конференцію 
розміщена на сайті університету 

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

Шановні  колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 78-ої 

Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми  та  перспективи  розвитку  залізничного 
транспорту», яка відбудеться у Дніпропетровському 
національному університеті залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна   

17-18 ТРАВНЯ 2018 РОКУ. 

Програма конференції передбачає роботу 
наступних секцій: 

Секція 1 «Експлуатація та ремонт 
локомотивів» 

Секція 2 «Удосконалення конструкції та 
технології ремонту вагонів» 

Секція 3. «Неруйнівний контроль на 
залізничному транспорті» 

Секція 4 «Динаміка рухомого складу і 
безпека руху поїздів» 

Секція 5 «Електропривод транспортних 
засобів» 

Секція 6 «Електричний транспорт» 
Секція 7 «Транспортні системи та 

технології перевезень» 
Секція 8 «Автоматизовані системи 

управління на транспорті» 
Секція 9 «Залізнична колія» 
Секція 10 «Транспортне будівництво» 
Секція 11 «Екологічна безпека» 
Секція 12. «Інноваційні технології для 

рухомого складу» (проводиться за окремою 
програмою) 

Секція 13 «Матеріалознавство і технологія 
матеріалів» 

Секція 14 «Економіка та управління 
транспортними системами» 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська 

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

І М Е Н І  А К А Д Е М І К А  В . Л А З А Р Я Н А

78  Міжнародна  науково-
практична  конференція  

ППРРООББЛЛЕЕММИИ    
ТТАА  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  

РРООЗЗВВИИТТККУУ  ЗЗААЛЛІІЗЗННИИЧЧННООГГОО  
ТТРРААННССППООРРТТУУ  

1 7 .  0 5  –  1 8 . 05 . 2 0 1 8

Дніпро 2018 

Ключові дати 

20 квітня 2018 г. завершення прийому заявок і тез 
допові дей 

14 травня 2018г. завершення прийому платежів 
Час проведення конференції 

17-18 травня 2018 р., м. Дніпро, ДІІТ  
17 травня 9.00-10.00 – реєстрація учасників 
17 травня 10.00-12.00 – пленарне засідання 
17-18 травня –  робота по секціях 

Секція 15 «Гуманітарна складова 
підготовки кадрів» 

http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference/detail/1030/


Заявка 
на участь в 78 Міжнародній науково-

практичній конференції   

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» 

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)
8. Необхідність надання документів для

оплати організаційного внеску
(зазначити необхідне):
 договір,  
 рахунок,  
 акт виконаних робіт 

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 

Додаткова інформація 
_________________________________ 
_________________________________ 

_______         _____________________ 
 дата         підпис 

Телефони оргкомітету для довідок:
 раб.(+38 056) 776-84-98 

Бондаренко Марина Сергіївна

E-mail: konf.diit@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. 

Тези доповіді приймаються в 
електронному вигляді обсягом 1-2 сторінки у 
редакторі Microsoft Word. 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. Тези доповідей будуть 
опубліковані до початку конференції. 

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. 

Тези надсилаються на електронну адресу: 

konf.diit@gmail.com
Рішення, щодо друку тез доповідей 
приймаються науковим комітетом 

З матеріалами конференцій можна 
ознайомитися в репозитарію університету 

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

Статті учасників конференції, що 
відповідають вимогам редколегії, будуть 
розміщені в друкованих виданнях 
університету та спеціалізованих журналах, з 
якими можна ознайомитися на сайті науково-
технічної бібліотеки університету: 

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

mailto:conf.diit2017@gmail.com
http://ejournals.diit.edu.ua/main.html
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