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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та студентів прийняти участь у І науковопрактичній конференції «ТРАНСПОРТ: НАУКА ТА ПРАКТИКА», яку проводить Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля.
Незважаючи на те, що наш університет змушений евакуюватися вдруге за 8 років, ми
продовжуємо не тільки навчальний процес, а й наукову діяльність.
Організаторами конференції є: кафедра залізничного, автомобільного транспорту
та підйомно-транспортних машин, факультет транспорту і будівництва
Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (СНУ ім. В. Даля), м.
Сєвєродонецьк.
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.

Транспортні технології
Транспортні засоби (за видами транспорту)
Транспортна інфраструктура
Логістика, економіка, безпека перевезень
Інформаційні технології в логістичних і транспортних системах
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Електронна реєстрація учасників за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1q4Ysk0Bf9p5gY1vAKIoxQqn8fA6g-ixeAUQ7kOsMDA
Прийом доповідей: iiscienceii@ukr.net
Прийом статей: locom@snu.edu.ua
Робота конференції

до 15 травня 2022 р

до 15 травня 2022 р.
до 25 травня 2022 р.
27 травня 2022р.

Вимоги до оформлення доповідей
Формат аркуша  А4. Орієнтація аркушів  книжкова.
Поля: зверху  20 мм; знизу  20 мм; зліва  25 мм; праворуч  15 мм.
Міжрядковий інтервал 1.5, відступ в абзацах  10 мм.
Шрифт Times New Roman №14 з вирівнюванням основного тексту по ширині поля
сторінки.
Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому куті першої сторінки тексту
(кегль №14). Нижче на рядок у правому верхньому куті  прізвище та ініціали авторів, вчений
ступінь, звання (кегль №14, напівжирний); на наступному рядку (з вирівнюванням тексту по
правому краю) назва ВНЗ або підприємства, країна (кегль №12, малі літери), через рядок 
назва матеріалу доповіді з вирівнюванням по центру сторінки (кегль № 14, великі літери,
напівжирний).
Після назви через рядок основний текст доповіді. У тексті доповіді коротко позначити
проблему (актуальність) зі свого питання і можливі напрямки її вирішення.
Формули відокремлюються через інтервал до і після тексту. Нумерація формул  в
круглих дужках, притиснутих до правого краю межі тексту.

В кінці основного тексту необхідно підвести підсумок у вигляді висновку.
В кінці тексту через рядок  e-mail: ____ (Форматування по правому краю)
Обсяг тексту доповіді від 3-х до 5-ти сторінок.
Матеріали доповідей надаються до редакції в електронному вигляді на
iiscienceii@ukr.net
Назва файлів для доповідей у збірнику матеріалів конференції: №секції_ПРІЗВИЩЕ.
Окрім публікації у збірнику матеріалів конференції є можливість опублікувати статті за
матеріалами доповідей у науковому журналі «Наукові вісті Далівського університету», що
входить до переліку фахових видань МОН України за спеціальностями:
 073- менеджмент,
 122 – комп’ютерні науки,
 131 -прикладна механіка,
 132 – матеріалознавство,
 133 – галузеве машинобудування,
 161 – хімічні технології та інженерія,
 273 – залізничний транспорт
Статті приймаються українською та англійською мовами.
Вимоги до оформлення статей для публікації у журналі
«Наукові вісті Далівського університету»
Вимоги можна переглянути на сайті видання за посиланням http://nvdu.snu.edu.ua/
на вкладці «УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ»
Матеріали надаються в електронному вигляді разом з супроводжуючими
документами на електронну пошту: locom@snu.edu.ua.
Назва файлів для статті у журналі «Наукові вісті Далівського університету»:
ВІСТІ_ПРІЗВИЩЕ
Статті перевіряються на плагіат. Статті з унікальністю понад 90% приймаються до
друку.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ
Відповідальний за випуск збірника наукових праць конференції
Полупан Є.В. – e-mail: iiscienceii@ukr.net; тел.: +38(050)5821220
Відповідальний за прийом статей в електронний журнал «Наукові вісті Далівського
університету»
Балковська Г.В. – e-mail: locom@snu.edu.ua; тел.: +38(099)1715732

