
ЗАЯВКА 

учасника X Міжнародної науково-

практичної конференції 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО  

ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ 
 

Прізвище   

Ім'я   

По-батькові   

Держава____________________________________ 

Місто _____________________________________ 

Організація (підприємство)____________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Адреса організації   

  

Посада   

Вчена ступінь   

Вчене звання   

Науковий керівник (для здобувачів)   

  

Конт. тел.   

E-mail:    

Назва секції   

___________________________________________ 

Назва доповіді   

  

Необхідні технічні засоби ____________________ 

___________________________________________ 

Планую: 

     виступити з пленарною доповіддю (до 15 хв.); 

     виступити з секційною доповіддю (до 10 хв.); 

     взяти участь як слухач; 

     прийняти дистанційну участь; 

     опублікувати тези. 
 

Запрошуємо науковців, представників підпри-

ємств, організацій, студентів взяти участь у роботі 

X Міжнародної науково-практичної конференції 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО  

ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Перша секція. Модератори: к.п.н., доцент 

Даниленко О.Б., к.т.н., доцент Маслов І.З. 

Тема засідання: Дослідження технологічних 

процесів, технічних та ергатичних систем 

транспорту.  

 

Друга секція. Модератори: д.і.н., професор 

Ярмоленко М.І., к.п.н., доцент Желясков В.Я. 

Тема засідання: Психолого-педагогічне, 

соціально-лінгвістичні дослідження у процесі 

підготовки компетентних фахівців. 

 

Третя секція. Модератори: к.т.н., доцент 

Тарасенко Т.В., к.т.н., доцент Биковець Н.П. 

Тема засідання: Дослідження 

енергоефективності та раціонального 

природокористування морегосподарського 

комплексу. 

 

 

Тези до публікації приймаються 

до 1 грудня 2019 року

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет 

«Одеська морська академія», Україна 

Національна академія Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького, Україна 

Вище військово-морське училище  

ім. Ніколи Вапцарова, Болгарія 

Литовська морська академія, Литва 

Інститут електронної інженерії та нанотехнологій 

ім. Д. Гіцу академії наук Молдови  

Кахульський державний університет  

ім. Б.П. Хашдеу, Молдова 

Комратський державний університет, Молдова 

Національне агентство з науки та розвитку, Молдова 

Beykoz Üniversitesi, Туреччина 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

Україна 

Дунайський інститут Національного  

університету «Одеська морська академія», Україна 
 

X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИСОКОЕФЕКТИВ-

НОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗАСОБІВ ТРАНСПОРТУ 
(ДІ НУ«ОМА» – 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 грудня 2019 р. 

м. Ізмаїл



Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у X Міжнародній на-

уково-практичній конференції «СУЧАСНІ ПІДХОДИ 

ДО ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗА-

СОБІВ ТРАНСПОРТУ», яка відбудеться 12 грудня 

2019 року в м. Ізмаїл Одеської обл. на базі Дунайського 

інституту Національного університету «Одеська мор-

ська академія».  

Протягом роботи конференції відбудеться засідання 

трьох секцій. 

 

Мета конференції: обмін результатами наукових і 

практичних досягнень, обговорення питань перспектив 

розвитку наукових досліджень. 

 

Робоча мова: українська, англійська, російська. 

 

Голова конференції: 

Чимшир В.І. – д.т.н. проф., директор Дунайського ін-

ституту Національного університету «Одеська морська 

академія». 

Науковий комітет: 

Кічук Я.В. – д.п.н., проф., ректор ІДГУ; 

Кириленко В.А. – д.в.н, проф., проректор НАДПСУ 

ім. Богдана Хмельницького; 

Андрей Попа  – д.е.н., ректор КДУ ім. Б.П. Хашдеу; 

Вікторас Сенчіла  – д.н., директор ЛМА; 

Анатолий Сидоренко – д.н., директор ІЕІН ім. Д. Гіцу; 

Віоріка Боагі – д.ю.н., директор МАНР, Молдова; 

Смирнова І.М. – д.п.н., заступник директора ДІ НУ «ОМА». 

Члени оргкомітету: 

Маслов І.З. – к.т.н., доц., зав. кафедри СЕУіС; 

Биковець Н.П. – к.т.н., доц., зав. кафедри ЗНД; 

Даниленко О.Б. – к.п.н., доц., зав. кафедри НіУС; 

Желясков В.Я. – к.п.н., доц., зав. кафедри ГД; 

Тарасенко Т.В. – к.т.н., доц., зав. кафедри ІД; 

Найдьонов А.І. – секретар кафедри СЕУіС. 

 

Адреса оргкомітету: Україна, 68600, Одеська обл., 

м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 9, Дунайський інститут 

Національного університету «Одеська морська акаде-

мія»,  тел.: (048) 771-61-01. 

Умови участі 
 

Реєстраційний внесок для компенсації витрат 

на організацію за участь в конференції складає 

200 грн. Оплата здійснюється на початку конфе-

ренціїм або ПриватБанк Номер карти  

5168755444097550, Найдьонов А.І., з поміткою 

«За участь у конференції». 
 

Реєстраційний внесок включає: канцтовари, 

інформаційне забезпечення, видання збірника 

праць, програма конференції, сертифікат та ін. 
 

Витрати на харчування, проживання та проїзд 

учасники конференції несуть самостійно. 
 

Календар конференції: 

Подача заявки        – до 01.12.2019 р. 

Подача праць конференції      – до 01.12.2019 р. 

Включення доповіді       – до 10.12.2019 р. 

Програма конференції       – до 10.12.2019 р. 

 12 грудня 2019 р. 

0930 – 1000  – реєстрація учасників. 

1000 – 1300  – відкриття та пленарне засідання 

конференції. 

1300 – 1400  – кофе-тайм 

1400 – 1500  – екскурсія містом 

 13 грудня 2019 р. 

0900 – 1300  – робота конференції по секціях 

1300 – 1400  – кофе-тайм 

1400 – 1500  – закриття конференції 
 

Заявку на участь та тези доповідей конференції 

надіслати на електронну пошту: 

dinuoma.kaf.seyis@gmail.com 

Програма конференції буде розміщена на сайті 

http://dinuoma.com.ua (розділ «Наукова діяль-

ність») 

 

Вимоги та порядок оформлення тез доповідей 
 

1. Тези оформлюються українською, російською 
та англійською мовами обсягом 2-3 стор. А4 фор-
мату 
2. Тези друкуються у текстовому редакторі 
Microsoft Word 2003-2010. 
3. УДК – шрифт «Times New Roman», 14 пт., на-
півжирний, регістр – всі прописні, вирівнювання 
по лівому краю. 
4. Назва тез – через інтервал після УДК. Шрифт 
«Times New Roman», 14 пт., напівжирний, регістр 
– всі прописні, вирівнювання по центру. 
5. Прізвище та ініціали автора(ів) – через інтервал 
після назви тез, із зазначенням вченого ступеня й 
звання – шрифт «Times New Roman», 14 пт., напі-
вжирний, вирівнювання по центру, нижче – повна 
назва організації, стиль – звичайний. 
6. Текст тез – через інтервал після назви організа-
ції. Тип шрифтів тексту «Times New Roman», 14 
пт., поля з усіх боків сторінки – 20 мм, абзацний 
відступ – 1,25 см, стиль – звичайний, міжрядковий 
інтервал – 1,5, вирівнювання тексту – по ширині, 
розміщення переносів автоматичне. 
7. Список використаних джерел – через інтервал 
після тексту тез у вигляді нумерованого списку. 
8. Для пошукувачів: прізвище та ініціали науко-
вого керівника із зазначенням вченого ступеня, 
звання і повної назви організації – через інтервал 
після інформаційних джерел, – шрифт «Times 
New Roman», 14 пт., курсив, вирівнювання по 
правому краю. 
9. Формули друкують по центру, нумерація в кін-
ці рядка. Розміри шрифту для формул: основний – 
14 пт., великий індекс – 9 пт., дрібний індекс – 6 
пт., великий символ – 18 пт., дрібний символ – 12 
пт. Рисунки розміщають по центру, номер рисунка 
та його назву – під рисунком. 
10. Учасники мають можливість надати свої нау-
кові доробки до колективної монографії на тему 
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИСОКОЕФЕКТИВ-
НОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТРАНСПОР-
ТУ», вимоги за посиланням.  
 
Оргкомітет залишає за собою право: внесення 
редакційних поправок в тексти; відмови в прийомі 
матеріалів (у разі невідповідності вимогам). 
Приймаються матеріали останніх досліджень, що 
не друкувалися раніше.  

http://dinuoma.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/Вимоги-до-оформлення-монографії.pdf

