
 
Під час проведення конференції планується 

організація виставки 
«Залізнична техніка та технології 

 Перевезень - 2017» 
за участю виробників рухомого складу та 

елементів інфраструктури, операторських 
компаній, наукових організацій та залізничних 
підприємств. Вхід на виставку вільний.  

12 травня 2017 року відбудеться виїзна секція 
«Створення інноваційного залізничного рухомого 
складу в Україні» на теріторії ПАТ «Інтерпайп» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для покриття витрат, пов'язаних з проведенням 

конференції, неободимо до 10 травня 2017 року 
перерахувати організаційний внесок у розмірі 100 грн. 
За додаткову плату організуємо харчування під час 
конференції. 

Банківські реквізити для перерахування  
організаційного внеску: 

ТОВ «НВП «Укртрансакад» 
ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634 
п/р №26003050300136 у ПАТ КБ «ПриватБанк» 
МФО 305299 
п/р №26009432498600 у АТ «УкрСиббанк» 
МФО 351005 
Призначення платежу «Участь у 77 конференції» 
 

Додаткова інформація про конференцію 
розміщена на сайті університету 

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

 
 

 Шановні  колеги!  
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

77-ої Міжнародної науково-практичної конференції 
««ППррооббллееммии  ттаа  ппееррссппееккттииввии  ррооззввииттккуу  ззааллііззннииччннооггоо  
ттррааннссппооррттуу»», яка відбудеться у Дніпропетровському 
національному університеті залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна   
 

11-12 ТРАВНЯ 2017 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 «Гуманітарна складова 
підготовки кадрів» 

 
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  
 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП» 
 

ТОВ «НВП «УКРТРАНСАКАД»  
 

  
  

 
 
  

77 77   ММ іі жж нн аа рр оо дд нн аа   нн аа уу кк оо вв оо --
пп рр аа кк тт ии чч нн аа   кк оо нн фф ее рр ее нн цц іі яя   

  

ППРРООББЛЛЕЕММИИ    
ТТАА  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  

РРООЗЗВВИИТТККУУ  ЗЗААЛЛІІЗЗННИИЧЧННООГГОО  
ТТРРААННССППООРРТТУУ  

  
  

11 11 .. 00 55   ––   11 22 .. 00 55 .. 22 00 11 77   
 

Дніпро 2017 
 

Ключові дати 

24 квітня 2017 г. завершення прийому заявок і тез 
доповідей 

10 травня 2017г. завершення прийому платежів 
Час проведення конференції 

11-12 травня 2017 г., м. Дніпро, ДІІТ  
11 травня 9.00-10.00 – реєстрація учасників 
11 травня 10.00-12.00 – пленарне засідання 
11-12 травня –  робота по секціях 
12 травня 9.00-17.00 – робота 12-ї секції (спільно з ПАТ 
«ІНТЕРПАЙП») 
 

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


 
 

Заявка 
на участь в 77-ої 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) 776-90-59 
 

Горбова Олександра Вікторівна 
 
 

E-mail: conf.diit2017@gmail.com  
   vnti@ndc.diit.edu.ua  

 
 
 
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА 
 

Адреса: 
49010, Україна, 

м Дніпро, 
вул. Лазаряна, 2 

 
 

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ 
ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

ПАТ «ІНТЕРПАЙП» 
 
 
 
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 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 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: 

conf.diit2017@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


 
Exhibition  

“Railway technics and technology of 
transportation 2017” 

will be carried out during conference. Representatives 
of manufacturers of rolling stock and elements of 
infrastructure, logistics companies and railway 
enterprises are going to take part in the exhibition. 
Enter is free.  

May 12, 2017 held a visiting session "Innovative 
technologies for rolling stock" in the territory of PJSC 
"Interpipe" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Total Organizational fee 100 USD. Pay May 10, 

2017 
For an additional fee organizing meals during 

the conference. 
Bank details for the transfer of the registration 

fee: 
LLC «RDE UKRTRANSAKAD» 

 
EDRPOU 32406215, TIN 324062104634 
c / №26003050300136 PJSC CB "PrivatBank" 
MFO 305299 
c / №26009432498600 in JSC "UkrSibbank" 
MFO 351005 
Payment "Participation in 77 conferences" 

 
Additional information about conference can be 

found on the web-site: 
http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference/detail/1030/

 
 

Dear colleagues! 
 
We invite you to take part in the 77th 

International scientific and practical conference “The 
Problems and Prospects of railway transport 
development of the Dnipropetrovsk national 
university of railway transport named after 
academician V. Lazaryan (DIIT). 

 
11-12 of MAY 2015 

 
Conference program include following 

sections: 
 Section 1 “Operation and maintenance of 
locomotives” 
 Section 2 “Upgrading of construction and 
technology of car`s repair” 
 Section 3  "Non-destructive testing in 
railway transport" 
 Section 4 “Dynamics of rolling stock and 
safety of train`s traffic” 
 Section 5  “Electric operation of vehicles” 
 Section 6  “Electrical transport” 
 Section 7 “Transport systems and 
technologies of carriage” 
 Section 8  “Automated control systems on 
transport” 
 Section 9  “Rail track” 
 Section 10  “Transport construction” 
 Section 11 “Ecological safety” 
 Section 12 " Innovative technologies for 
rolling stock " (conducted by separate 
program) 
 Section 13 “Material science and materials 
technology” 
 Section 14 “Academicals component of staff 
training” 

 
Working languages: 

Ukrainian, Russian, English 

 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE  

OF UKRAINE 
 

DNIPROPETROVSK NATIONAL 
UNIVERSITY OF RAILWY TRANSPORT 

NAMED AFTER ACADEMICIAN V.  LAZARYAN 
 

JSC "INTERPIPE"  
 

LLC RDE UKRTRANSAKAD 
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Dnipro 2017 

 
 

Key dates 
April 24, 2017 - deadline of registration and acceptance  
                           of reports  
May 10, 2017 - end of payments acceptance 

Time of the conference 
May 11-12, 2017, Dnipro, DIIT 
May 11 9.00-10.00  –  registration of participants 
May 11 10.00-12.00  –  plenary session 
May 11 from 13.00  –  work in sections 
May 12 9.00-17.00  –  work in sections 
May 12 9.00-17.00  –  work 12th section 
                                    (together with JSC "Interpipe") 
 

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


 
 

Registration form 
on participation in 77th International scientific and 

practical conference 
“THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT”  
 

1. Name and Surname 
2. Duty position, academic degree, academic 

rank 
3. Organization (full and abbreviation) 
4. Post address. 
5. Telephone, fax (with city code), E-mail 
6. Name of section  
7. Name of report (if planning) 
8. Documents that necessary for paying of 
registration fee (please specify as necessary): 
 contract,  
 invoice,  
 report of completion 

 
Planning: 

 Make a report (10-15 min.) 
 Give an information note (max 5 min.) 
 Distance participation 
 Take part as listener 
 Receive book of abstracts 
 Publication of abstracts 
 Publication of articles 

 
 

Additional information 
___________________________________________
___________________________________________ 

 
_______         _____________________ 

                date                       signature 
 
 
 
 

 
 

 
Telephone of organization committee: 

 (+38 056) 776-90-59 
Gorbova Alexandrа 

 
E-mail: conf.diit2017@gmail.com  

   vnti@ndc.diit.edu.ua  
 
 
 
 
 
 

DNIPROPETROVSK NATIONAL 
UNIVERSITY OF RAILWY 

TRANSPORT NAMED AFTER 
ACADEMICIAN V. LAZARYAN 

 
address 

49010, Ukraine, 
Dnepr, 

2, Str. Lazaryan 
 
 
 
 

CONFERENCE  
IS SPONSORED BY  
JSC "INTERPIPE" 

 
 
 
How to get: from central railway station: by tram #1 to terminus; 
fixed-route taxi #101 to Stop “DIIT”; 
from airport: fixed-route taxi #109 to Stop “DIIT”; 
 

 
 

Abstracts must be in electronic file 
(WinWord), with volume 1-2 pages. Paper size 
A4, margin of paper: left – 22,5 mm, right – 22,5 
mm, top one – 20 mm, lower one – 30 mm. Print 
type – Times New Roman 12 pt, space – single. 
Abstracts will be published before conference 
opening. 

 
Sequence of material in abstracts: Name 

of abstract (capital letters in the middle); over 
one line lower in the middle – Name of authors 
and organisation; over one line lower – Name of 
authors in English, name of abstract and 
annotation, over one line lower – main text. 

 
Abstracts should be send by e-mail: 

conf.diit2017@gmail.com 
 

Materials that do not meet these requirements, 
wont`be accepted for publication. 

 
Conference proceedings can be found in 

Repository of the University 
 
http://ndch.diit.edu.ua/ua/conference/list.php  

 
Correct perfomed articles of participants will 

be published in the University prints and 
specialized magazines, that can be seen on web-
site of the University library: 

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

 

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


 
Во время проведения конференции 

планируется организация выставки 
«Железнодорожная техника и 
технологии перевозок 2017» 

с участием производителей подвижного состава и 
элементов инфраструктуры, операторских 
компаний, научных организаций и 
железнодорожных предприятий. Вход на 
выставку свободный.  
12 мая 2017 года состоится выездная секция 
«Инновационные технологии для подвижного 
состава» на территории ПАО «Интерпайп» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Для покрытия расходов, связанных с 

проведением конференции, неободимо до 10 мая 
2017 перечислить организационный взнос в 
размере 100 грн. За дополнительную плату 
организуем питание во время конференции. 

Банковские реквизиты для перечисления 
организационного взноса: 

 
ООО «НПП «Укртрансакад» 

ЄДРПОУ 32406215, ІПН 324062104634 
п/р №26003050300136 у ПАТ КБ «ПриватБанк» 
МФО 305299 
п/р №26009432498600 у АТ «УкрСиббанк» 
МФО 351005 
 

Дополнительная информация о конференции 
размещена на сайте университета 

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

  
 

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !  
Приглашаем Вас принять участие в 

работе  77- ой Международной научно-
практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития железнодорожного 
транспорта», которая состоится в 
Днепропетровском национальном универ-
ситете железнодорожного транспорта имени 
академика В. Лазаряна 
 

11-12 МАЯ 2017 ГОДА. 
 

Программа конференции предусматривает 
работу следующих секций: 

Секция 1 «Эксплуатация и ремонт 
локомотивов» 

Секция 2 «Совершенствование 
конструкций и технологий ремонта вагонов» 

Секция 3. «Неразрушающий контроль на 
железнодорожном транспорте» 

Секция 4 «Динамика подвижного состава 
и безопасность движения поездов» 

Секция 5 «Электропривод транспортных 
средств» 

Секция 6 «Электротранспорт» 
Секция 7  «Транспортные системы и 

технологии перевозок» 
Секция 8 «Автоматизированные системы 

управления на транспорте» 
Секция 9 «Железнодорожный путь» 
Секция 10 «Транспортное строительство» 
Секция 11 «Экологическая безопасность» 
Секция 12. «Инновационные технологии 

для подвижного состава» (проводится по 
отдельной программе) 

Секция 13 «Материаловедение и 
технология материалов» 

Секция 14 «Гуманитарная составляющая 
подготовки кадров» 

Рабочие языки конференции: 
Украинский, русский, английский 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ УКРАИНЫ  

 
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.ЛАЗАРЯНА  

 
ПАО «ИНТЕРПАЙП»  

 
ООО «НПП« УКРТРАНСАКАД» 
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ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  
РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

ЖЖЕЕЛЛЕЕЗЗННООДДООРРООЖЖННООГГОО  
ТТРРААННССППООРРТТАА  
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Днепр 2017 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ 
24 апреля 2017 г. завершения приема заявок    
                             и тезисов докладов 
10 мая 2017г. завершения приема платежей 

 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

11-12 мая 2017 г, г. Днепр, ДИИТ 
11 мая 9.00-10.00 - регистрация участников 
11 мая 10.00-12.00 - пленарное заседание 
11-12 мая - работа по секциям 
12 мая 9.00-17.00 - работа 12-й секции (совместно с 
ПАО «ИНТЕРПАЙП») 



 
 

Заявка 
на участие в 77 Международной  

научно-практической конференции   
 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2. Должность, ученая степень, звание 
3. Организация (полностью и аббревиатура) 
4. Почтовый адрес 
5. Телефон, факс (с кодом города), Е-mail 
6. Название секции и доклада (если планируется) 
7. Необходимость предоставления документов для 

оплаты организационного взноса 
(отметить необходимое): 
 договор,  
 счет,  
 акт выполненных работ 

Планирую: 
 Выступить с докладом (10-15 мин.) 
 Выступить с информацией (до 5 мин.) 
 Принять заочное участие 
 Принять участие как слушатель 
 Получить сборник тезисов 
 Печать тезисов 
 Печать статьи 
 Посетить выставку 
 Принять участие в выставке со стендом 
 Выступить с рекламной презентацией 

 
Дополнительная информация 
 
_______________________________________________

_______________________________________ 
_______         _____________________ 

                дата                       подпись 
 

 
 
 

Телефони оргкомитета для справок: 
раб.(+38 056) 776-90-59 

 
Горбова Александра Викторовна 

 
 

E-mail: conf.diit2017@gmail.com  
   vnti@ndc.diit.edu.ua  

 
 
 
 

ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ИМЕНИ АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА 

 
Адрес: 

49010, Украина, 
г. Днепр, 

ул. Лазаряна, 2 
 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 

ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПАО «ИНТЕРПАЙП» 

 
 

Проезд от Центрального железнодорожного вокзала трамваем №1 до 
конечной остановки «ДИИТ» или маршрутным такси №101 – до 
остановки «ДИИТ»; от аэропорта маршрутным такси №109 – до 
остановки «ДИИТ» на проспекте Гагарина.

 
 
Тезисы докладов будут опубликованы к началу 

конференции. Тезисы доклада принимаются в 
электронном виде объемом 1-2 страницы в редакторе 
WinWord.  Формат бумаги А4 с полями: левое – 22,5 
мм, правое – 22,5 мм, верхнее 20 мм и нижнее – 30 мм, 
шрифт Times New Roman 12 пт, интервал между 
строками одинарный. 

Последовательность представления материалов в 
тезисах: название доклада (шрифт обычный 
прописной, 12 пт, по центру); через 1 строку по центру 
– фамилия и инициалы авторов, организация; через 1 
строку – на английском языке фамилии авторов, 
название доклада и аннотация, через 1 строку – текст 
тезисов доклада с выравниванием по ширине. 

Тезисы высылаются на электронный адрес: 

conf.diit2017@gmail.com 
 

Решения о печати тезисов докладов принимаются 
научным комитетом 

С материалами конференций можно ознакомиться 
в репозитарии университета 

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

 
Статьи участников конференции, 

соответствующие требованиям редколлегии, будут 
размещены в печатных изданиях университета и 
специализированных журналах, с которыми можно 
ознакомиться на сайте научно-технической библиотеки 
университета: 

 
 

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

 
 

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