
Вельмишановні колеги! 
 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 
роботі XV Міжнародної науково-технічної 
конференції "Проблеми механіки 
залізничного транспорту", яка відбудеться 
 

27.05 – 29.05.2020 р. 
 
у Дніпровському національному університеті 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна (ДІІТ). 

 
Робота конференції буде проходити в 

секціях: 
• безпека руху поїздів, перехідні режими, 

енергозбереження; 
• взаємодія рухомого складу та колії, 

знос коліс і рейок; 
• міцність, надійність, діагностика. 

Організаційний внесок учасника 
конференції становить в гривнях суму 
еквівалентну €250 за курсом Національного 
банку України на день перерахування та 
включає: відвідування всіх секцій конференції, 
публікацію тез та статей, роздавальні матеріали 
(програма, тези, блокнот, ручка, папка, рекламні 
матеріали), каву-брейк, обіди, гала-вечері, 
екскурсійні заходи. 

У випадку, якщо ви не бажаєте приймати 
участь у урочистих та екскурсійних заходах 
конференції, то Організаційний внесок 
учасника буде складати в гривнях суму 
еквівалентну €150 за курсом Національного 
банку України на день перерахування. 

З питань оплати за участь у конференції 
та оформлення договору звертатися за адресою 

E-mail: dzbs.buсh@gmail.com 
Контакти: +38 (056) 787-03-38 

+38 (067) 283-63-32 

Основні дати 
для учасників конференції 

 

До 15.02.2020 Подання Заявки на 
участь 

До 20.03.2020 Подання тез і статей 
До 01.05.2020 Перерахування 

внеску 
27.05.2020 Відкриття 

конференції 
 

На конференції будуть заслухані, обговорені, 
а потім опубліковані найбільш актуальні та цікаві 
доповіді. 

Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська. Під час роботи 
конференції буде забезпечено синхронний 
переклад. 

Публікація матеріалів конференції буде в 
одному з двох видань: 
 статті – у виданні IOP Conference Series: 

Materials Science and Engineering, яке 
індексується у провідних наукометричних базах, 
зокрема Scopus (далі – IOP Proceedings); 
 тези – в збірнику матеріалів конференції 
«Проблеми механіки залізничного транспорту» 
(далі – видання PM), які будуть опубліковані до 
початку конференції. 

Cтатті, які ви бажаєте опублікувати у 
виданні IOP Proceedings, повинні бути 
представлені до 20.03.2020 (по E-mail 
pmconf@diit.edu.ua або vc.dnuzt@gmail.com) з 
приміткою «Стаття у виданні IOP Proceedings». 

До публікації у виданні IOP Proceedings 
приймаються статті, які написані англійською 
мовою, обсягом 5-7 сторінок, включно з 
анотацією та переліком літератури. При 
написанні статті постарайтеся максимально 
заповнити останню сторінку. Статі повинні бути 

оформлені у відповідності з вимогами, які вказані 
на сайті конференції http://pmconf.diit.edu.ua. 

Перед відправленням статті важливо 
переконатися, що вона ретельно вичитана і 
готова до публікації. Зміни після публікації не 
допускаються, тому переконайтеся, що Ваша 
стаття перевірена на наявність помилок. 

Шаблон статті, виконаної у відповідності з 
вказаними вимогами, в редакторі MS Word 
можна завантажити за посиланням: 
http://conferenceseries.iop.org/content/authors. 
Увага! Статті, оформлені не за вимогами, 
розглядатися не будуть! 

Всі статті, які претендують на публікацію у 
виданні IOP Proceedings, будуть проходити 
зовнішнє рецензування двома міжнародними 
рецензентами. 

Після позитивного рішення рецензентів про 
публікації, стаття буде відправлена авторам у 
форматі *pdf для остаточного узгодження та 
підписання умов ліцензування IOP Proceedings. 
Підписуючи цю ліцензію, автор гарантує, що 
представлена стаття оригінальна, не була 
опублікована раніше, не порушує які-небудь 
права третіх осіб. 

Тези повинні бути представлені в 
електронному вигляді українською, російською 
або англійською мовами (по E-mail 
pmconf@diit.edu.ua з приміткою «Тези у виданні 
PM») обсягом до 2-х сторінок в редакторі 
WinWord 7.0 і вище. Формат аркуша А4 з 
полями: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і 
нижнє – 20 мм, шрифт Times New Roman Cyr 12 
пт, міжрядковий інтервал одинарний (12 пт). 

Послідовність викладу матеріалів у тезах: 
назва доповіді (шрифт напівжирний, розмір 
шрифту 12 пт, набирати прописними й малими 
літерами, вирівнювання по центру); через 1 рядок 
з вирівнюванням по центру – прізвище та 
ініціали авторів, місце роботи, адреса для 
листування; через 1 рядок – анотація англійською 



мовою до 5 рядків; через 1 рядок – текст тези 
доповіді з вирівнюванням по ширині. 
Відредагований (без виправлень) текст не 
повинен містити бібліографій, рисунків та, по 
можливості, формул. Бажано, щоб тези 
практично цілком заповнили сторінки. 
 

Додаткова інформація, що містить: 
- детальні вимоги до оформлення статей, 

терміни їх подання; 
- програму проведення конференції; 
- можливість проживання у готелях; 
- тощо 
представлена на сайті конференції: 
http://pmconf.diit.edu.ua. 
 

Адреса Оргкомітету: 
Україна, 49010, м. Дніпро, 
вул. В. Лазаряна, 2, ДНУЗТ, 
Галузева науково-дослідна лабораторія Динаміки 
та міцності рухомого складу 
Кафедра теоретичної та будівельної механіки 
Тел./факс:   +38 (056) 793-19-08 
Тел.:      +38 (056) 373-15-11 
         +38 (096) 286-63-49 
         +38 (050) 480-97-89 

     +38 (067) 810-51-65 
 
E-mail: pmconf@diit.edu.ua 
  vc.dnuzt@gmail.com 
Сайт:  http://pmconf.diit.edu.ua 
 
Голова конференції 
професор   Олександр Миколайович Пшінько 
Співголови конференції: 
професор  Анатолій Валентинович Радкевич 
керівник Випробувального центра 

  Сергій Анатолійович Костриця 
Вчений секретар конференції 
доцент     Людмила Вікторівна Урсуляк 

 
XV Міжнародна конференція 

«Проблеми механіки 
залізничного транспорту» 

 
З А Я В К А  

 
1. Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
2. Посада, вчений ступінь, вчене звання 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
3. Країна, організація 

(повністю та абревіатура) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
4. Телефон, факс (з кодом країни та міста), 

Е-mail 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
5. Назва секції, доповіді 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
6. Необхідність бронювання готелю 
 
_______________________________________ 
 
7. Дата приїзду й від'їзду, вид транспорту 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 

 
 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ІМ. АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА 
 

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ МЕХАНІКИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 
СІЛЕЗЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПОЛЬЩА 

 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, 

ПОЛЬЩА 
 

 
XV Міжнародна  

науково-технічна конференція  
 

ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ  
ЗАЛІЗНИЧНОГО  

Т Р А Н С П О Р Т У  
 

Безпека руху, динаміка, міцність 
рухомого складу та енергозбереження 

 
27.05 – 29.05.2020 р. 

 
 

Дніпро, Україна 

 


