Вимоги до оформлення тез
Обсяг тез – до 2 сторінок формату А5
(210x148).
Текстові матеріали друкують з використанням текстових редакторів Microsoft Word. При
цьому має застосовуватись шрифт Times New
Roman 10 з одинарним міжрядковим інтервалом.
Величина відступу абзацу 1 см.
Параметри сторінки:
• поля верхні та бокові – 20 мм;
• поле нижнє – 25 мм.
Верхній і нижній колонтитули, а також
номери сторінок не вводити.
Шрифти матеріалів:
• автори – 10 пунктів, курсив, напівжирний;
• науковий керівник – 10 пунктів, курсив;
• НАЗВА ДОПОВІДІ – прописні літери,
10 пунктів, напівжирний;
• основний текст – 10 пунктів, звичайний.
Інтервали між елементами матеріалу:
• автор – науковий керівник – назва
доповіді – 1 рядок;
• назва доповіді – основний текст – 1 рядок;
• основний текст – назва таблиці (верхній
край рисунка, схеми, діаграми) – 2 рядки;
• назва таблиці – її верхній край (нижній
край рисунка, діаграми, схеми – їхні назви) –
1 рядок;
• нижній край таблиці (назва рисунка,
діаграми, схеми) – основний текст – 2 рядки.
Відомості про автора та наукового керівника
розташовують біля правого поля сторінки,
назву тез – по центру сторінки.
Текст вирівнюють по ширині.
Усі таблиці і рисунки розташовують по
тексту.
Тези, що не відповідають зазначеним
вимогам, до опублікування прийматися не
будуть.

Приклад оформлення заголовка
тез доповіді
Іванов В. П., ДЕТУТ, гр. 4-МО
Науковий керівник –
д.е.н., проф. Павленко М. І.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ

Міністерство освіти і науки
України
Державний економікотехнологічний університет
транспорту

Основний текст
ЗАЯВКА
на участь у XLIІІ Науково-практичній конференції
молодих учених, аспірантів і студентів
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ
12.12.2013 р.

Прізвище, ім’я,
по батькові учасника _____________________
Назва ВНЗ ______________________________
Форма навчання ________________________
(студент відповідного курсу та
спеціальності, номер групи, аспірант
або здобувач)
Прізвище, ім’я,
по батькові, науковий ступінь,
учене звання наукового керівника __________
Тема доповіді __________________________
Назва секції _____________________________
Поштова адреса ________________________
Контактний телефон, e-mail _______________

XLIІІ Науково-практична
конференція
молодих учених, аспірантів
і студентів
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ:
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ

12.12.2013 р.

Київ 2013

Шановні колеги!
Державний економіко-технологічний
університет транспорту
запрошує Вас взяти участь у роботі
XLIІІ Науково-практичної конференції
молодих учених, аспірантів і студентів
«Залізничний транспорт:
сучасні проблеми науки»,
яка відбудеться
12.12.2013 р.
Мета Конференції – створення умов для
творчого зростання обдарованої студентської
молоді, активізації науково-дослідної роботи
студентів
Робота Конференції буде організована за
секціями:
Технічне відділення:
• Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології транспорту
• Будівельні конструкції і споруди
• Вагони та вагонне господарство
• Вища математика
• Екологія та безпека життєдіяльності
• Залізнична колія і колійне господарство
• Телекомунікаційні технології та
автоматика
• Теоретична та прикладна механіка
• Тяговий рухомий склад залізниць
• Управління процесами перевезень
• Фізика та електротехніка
• Фізична підготовка та спорт

Секретарі оргкомітету
Коломійченко В. А. – в. о. начальника
відділу взаємодії з органами студентського
самоврядування;
Семенюк М. С. – фахівець І категорії
відділу
перспективного
розвитку
та
міжнародних зв’язків.

Економічне і гуманітарне відділення:
• Економіка підприємств
• Економічна теорія
• Іноземні мови
• Історія науки і техніки
• Менеджмент організацій і логістика
• Облік і аудит
• Суспільні та гуманітарні науки
• Фінанси і кредит

Робочі мови Конференції – українська,
російська (крім секції «Іноземні мови»).

Оргкомітет Конференції
• Голова оргкомітету – Брайковська Н. С.,
перший проректор, к.т.н., доцент;
• заступник голови оргкомітету –
Ейтутіс Г. Д., проректор з наукової роботи,
д.е.н., професор;
• заступник голови оргкомітету –
Колесникова Н. М., проректор з науковопедагогічної роботи, д.е.н., професор

Умови участі в Конференції
Тези доповідей та заявки встановленої
форми треба подати до 15.11.2013 р. у двох
примірниках, один з яких, роздрукований та
підписаний автором і науковим керівником,
надсилається поштою, а другий – електронний
варіант тез доповідей і заявок – надсилається
на
електронну
пошту
з
поміткою
«Конференція».

Члени оргкомітету
• Бакаєва І. Г. – декан факультету
«Економіки і менеджменту», к.е.н., доцент;
• Возненко А. Д. – декан факультету
«Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,
к.т.н., професор;
• Стрелко О. Г. – декан факультету
«Управління
залізничним
транспортом»,
к.і.н.;
• Левченко О. В. – начальник науководослідного відділу.

Контактна інформація
03049, м. Київ, вул. М. Лукашевича, 19
тел. (044) 591-51-64 (технічне відділення)
тел. (044) 591-51-75 (економічне і гуманітарне
відділення)

факс (044) 245-46-80, 465-42-72
e-mail: ndv.detut@mail.ru (технічне відділення)
e-mail: kolomichienko_v@mail.ru (економічне і
гуманітарне відділення)

