
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Кафедра «Логістичне управління та безпека руху на 

транспорті» Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля запрошує Вас прийняти участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Глобалізація 

наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. 

Проблеми, досвід, перспективи», в рамках якої будуть 

працювати наступні секції:  

1. Проблеми розвитку і формування сучасної логістичної 

інфраструктури;  

2. Проблеми інжинірингу транспортно-логістичних систем;  

3. Проблеми машинознавства щодо створення, експлуатації та ремонту об'єктів 

транспорту;  

4. Проблеми комплексної безпеки та зниження аварійності;  

5. Інтеграція і розвиток сучасних транспортно-логістичних систем. Соціально-

правове забезпечення інтеграції України в ЄС;  

6. Інтелектуальні інформаційні технології та системи на транспорті;  

7. Економіка, екологія та менеджмент транспорті.  

Конференція відбудеться 28 квітня- 5 травня 2018 у м. Рим (Італія) 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Пленарне засідання та робота секцій 

відбуватимуться у м. Рим (Італія) за участю 

провідних вітчизняних вчених та європейських 

науковців. Під час роботи конференції будуть 

обговорені найбільш актуальні питання інтеграції 

транспортної системи України до транспортних 

систем країн ЄС, вивчення та впровадження європейського 

досвіду реформування транспортної інфраструктури. 

Програма конференції передбачає ознайомлення з 

транспортною інфраструктурою найбільших міст Італії. 

Делегати матимуть можливість відвідати наступні міста: 

Рим - (Неаполь, Помпеї) - Флоренція - Монтекатіні-Терме - 

(Піза) - (Сієна-Сан Джиминьяно) - Болонья – Венеція. 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Для ухвалення рішення про внесення наданих матеріалів до програми 

конференції на адресу організаційного комітету необхідно надіслати:  

- заявку на участь у конференції (додається);  

- підтвердження про сплату внеску.  

Тези доповідей, виконані відповідно до вимог з оформлення, будуть опубліковані 

у збірці наукових праць конференції. Також необхідно оформити статті для публікації 

в науковому спеціалізованому виданні «Вісник СНУ ім. В. Даля» (вимоги додаються). 



 

ФОРМИ УЧАСТІ І ОПЛАТА 

Вартість очної участі складатиме: організаційний внесок 450 грн. (включатиме 

видання матеріалів та супутні витрати) та оплата подорожі 695 євро (включатиме 

переліт та проживання у готелі). Оплата організаційного внеску здійснюється на 

картковий рахунок (реквізити надаються після подання заявки на участь), а оплата 

подорожі - безпосередньо до організаційного комітету.  

Заочна участь складатиме 250 грн. (окремо для статей та тез доповідей), всі 

доповіді буде включено до програми конференції. Реквізити для оплати надаються 

після подання до організаційного комітету заявки на участь та матеріалів.  

Шановні колеги!  

Якщо Ви бажаєте взяти очну участь у конференції, тоді прохання ТЕРМІНОВО 

повідомити про свої наміри до організаційного комітету для бронювання місць та 

вирішення питання щодо оформлення віз якщо необхідно. 

Крім того, необхідно перевірити терміни дії закордонних паспортів. Якщо їх 

необхідно переоформлювати, то до 15 березня це необхідно зробити. 

Прийом заявок на очну участь в 

конференції до  

10 березня 2018 р.  

(якщо заявку на очну участь 

буде подано після 

встановленого терміну, 

вартість перельоту буде 

більшою) 

Прийом заявок на заочну участь в 

конференції до  

06 квітня 2018 р.  

Прийом статей для публікації у Віснику 

СНУ ім. В. Даля і тез доповідей до  

06 квітня 2018 р.  

Робота конференції  28 квітня- 7 травня 2018 р. 

 

Адреса організаційного комітету: 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, кафедра 

«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», ауд. № 403, проспект 

Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93406, Україна. 

За додатковою інформацією звертатися: 

заст. голови Чернецька-Білецька Наталія Борисівна 

тел: +38(050) 745-36-30 

вчений секретар Шворнікова Ганна Михайлівна 

тел: +38(050) 535-49-63 

Технічний секретар Мірошникова Марія Володимирівна 

тел: +38(095) 618-04-99 

E-mail: logistyka.snu.edu.ua@gmail.com, shvorni@gmail.com 

mailto:logistyka.snu.edu.ua@gmail.com

