Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
2-ї Міжнародної науково-практичної конференції
«Енергооптимальні технології, логістика
та безпека на транспорті»,
яка відбудеться у м. Львів
19 - 20 вересня 2019 р.
Програма конференції передбачає роботу за
наступними напрямами:
1. Енергооптимальні
технології,
енергоефективність та енергетичний менеджмент на
транспорті.
2. Екологічність рухомого складу та об’єктів
транспортної інфраструктури.
3. Інтероперабельність, безпека та сертифікація на
транспорті.
4. Сучасні технології організації міжнародних
перевезень та логістика.
5. Транспортний дизайн.
6. Взаємодія залізниць і промислових підприємств.
На конференції будуть заслухані та обговорені
нові результати теоретичних і експериментальних
досліджень, а також розглянуті актуальні питання
розвитку науки і техніки за вказаними напрямами.
Тези доповідей планується опублікувати у
збірнику матеріалів конференції та/або у виданні, яке
індексується у наукометричній базі SCOPUS.
Додаткова інформація буде надана у подальших
інформаційних повідомленнях.
Робочі мови конференції:
українська, польська, англійська
Місце проведення
Проведення конференції передбачається у Палаці
культури залізничників Регіональної філії "Львівська
залізниця" АТ "Укрзалізниця" (за згодою).
Адреса:
вулиця Федьковича, 54/56, Львів, 79000, Україна

Науковий комітет конференції
Голова:
О. Пшінько – д.т.н., проф., ректор Дніпропетровського
національного університету залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), Україна.
Співголовуючі:
А. Журковський – к.т.н., директор Інституту залізничного
транспорту, Польща (за згодою);
М. Яцина – д.т.н., проф., декан факультету транспорту
Варшавської політехніки, Польща (за згодою).
Члени комітету:
Б. Боднар – д.т.н., проф., перший проректор ДНУЗТ,
Україна;
М. Біляєв – д.т.н., професор, ДНУЗТ, Україна;
Г. Бохач – д-р., Будапештський університет технології та
економіки, Угорщина (за згодою);
Ж. Вайчюнас – д-р., Вільнюський технічний університет
Гедемінаса, Литва (за згодою);
П. Дашкевич – д-р., Познанська політехніка, Польща (за
згодою);
А. Долінайова – д-р., Університет у Жиліні, Словаччина (за
згодою);
Г. Дукіч – д-р., Університет Загреба, Хорватія (за згодою);
А. Жіолковські – д-р., Познанська політехніка, Польща (за
згодою);
Ю. Зеленько – д.т.н., професор, ДНУЗТ, Україна;
М. Капіца – д.т.н., проф., ДНУЗТ, Україна;
В. Кузнєцов – д.т.н., професор, ДНУЗТ, Україна;
Дж. Лаубер – д-р., Університет LAMIN, Франція (за
згодою);
Є. Меркіш – д-р., Познанська політехніка, Польща (за
згодою);
Є. Мікульські – д-р., Університет економіки в Катовіце,
Польща (за згодою);
Т. Млінаріч – д-р., Університет Загреба, Хорватія (за
згодою);
С. Павлін – д-р., Університет Загреба, Хорватія (за згодою);
С. Петелін – д-р., Університет в Любляні, Словенія (за
згодою);
Д. Пиза – д-р., Варшавська політехніка, Польща (за згодою);
В. Сиченко – д.т.н, проф., ДНУЗТ, Україна;
Ф. Томашевскі – д-р., Познанська політехніка, Польща (за
згодою);
Б. Фаркаш – д-р., Будапештський університет технології та
економіки, Угорщина (за згодою);
П. Фолега – д-р.,Сілезька політехніка, Польща (за згодою).

Організаційний комітет конференції
Голова:
А. Радкевич – д.т.н., професор, проректор, ДНУЗТ,
Україна.
Заступник голови:
Я. Болжеларський – директор Львівської філії ДНУЗТ,
Україна.
Члени комітету:
О. Баль – к.т.н., доц., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
М. Березовий – к.т.н., доц., ДНУЗТ, Україна;
О. Возняк – к.т.н., доц., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
Б. Гера – д.т.н., проф., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
П. Голембовський – Варшавська політехніка, Польща (за
згодою);
П. Грицишин – к.т.н., ЗУЦ «Всесвітня лабораторія», Україна
(за згодою);
А. Груник – к.т.н., Львівський локомотиворемонтний завод,
Україна (за згодою);
М. Дибовський – Дембіца Табор, Польща (за згодою);
З. Заньків – гол. інженер регіон. Філії «Львівська залізниця»,
Україна (за згодою);
А. Кирикович – директор ТзОВ «Амадеус Маріне», Україна
(за згодою);
В. Ковальчук – к.т.н., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
Р. Кокотайло – директор Департаменту дорожнього
господарства, транспорту, зв’язку ЛОДА, Україна (за
згодою);
Т. Колесникова – к.н. із соц. комунікацій, с.н.с., ДНУЗТ,
Україна;
В. Копитко – д.е.н., проф., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
І. Лаушник – к.т.н., доц., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
Ю. Лесів – член Правління ГО «Лінія102.Юа», Україна;
А. Окороков – к.т.н., доц., ДНУЗТ, Україна;
Л. Риманяк – PhD, Познанська політехніка, Польща (за
згодою);
О. Тимчук – фах. 1 кат. НДЧ ДНУЗТ, Україна;
І. Хромчак – директор ПП «ГалТранс», Україна (за згодою);
Т. Шаргун – д.пед.н., доц., Львівська філія ДНУЗТ, Україна;
О. Шелковий – директор НВО «Дніпротехтранс», Україна
(за згодою);
К. Ящук – к.т.н., ДНУЗТ, Україна.

Для подання заявки про Вашу участь у
конференції просимо у термін до 26 травня 2019 року
заповнити реєстраційну форму, посилання на яку
знаходиться
на
сайті
конференції:
http://eotconf.diit.edu.ua
Тези доповіді, оформлені згідно вимог, повинні
надійти в Оргкомітет не пізніше 13.06.2019 для
публікації у виданні, яке індексується в SCOPUS та до
02.09.2019 для публікації у збірнику ЕОТ.
Увага: Всі подані тези підлягають рецензуванню,
принаймні двома рецензентами, які є експертами в
даній галузі. Можливі рішення включають: прийняття
до публікації, прийняття з зауваженнями або
відхилення, про що автори повідомляються додатково.

Попередня програма конференції
19 вересня – заїзд та реєстрація учасників
19 вересня – відкриття
19 вересня – пленарне засідання
19 вересня – дружня вечеря
20 вересня – робота по секціях
20 вересня – підведення підсумків та закриття
ФІНАНСОВІ УМОВИ
Організаційний внесок для участі в конференції з
публікацією матеріалів у виданні, яке індексується у
SCOPUS становить 3000 грн (або 100 € або 420 PLN).
У разі публікації тез доповідей у Збірнику
матеріалів
конференції
організаційний
внесок
становить 900 грн (або 30 € або 126 PLN).
До вартості входять: публікація у зазначеному
збірнику матеріалів конференції, отримання пакету
матеріалів, сертифікату учасника, участь у роботі
конференції, харчування, синхронний переклад,
організаційні витрати.
Вартість участі у роботі конференції у якості
слухача становить 600 грн (або 20 € або 84 PLN). До
цієї вартості входять: участь у роботі конференції,
отримання пакету матеріалів, харчування, синхронний
переклад, організаційні витрати.
У разі неможливості особистої участі в роботі
конференції можлива публікація результатів наукових
досліджень у Збірнику матеріалів конференції.
Вартість публікації з розсилкою друкованого варіанту
становить 350 грн (або 12 € або 50 PLN).

Передбачається також участь у якості слухача. У
цьому випадку організаційний внесок становить 350
грн (або 12 € або 50 PLN). До цієї варьості входять:
отримання пакету матеріалів, участь у роботі
конференції, синхронний переклад, організаційні
витрати.
Термін перерахування організаційного внеску (плати
за публікацію) – до 17 серпня 2019 року після
укладення договору та отримання рахунку.
Організаційний внесок не включає вартості
проїзду до місця проведення конференції та
проживання. Вартість проїзду та житла сплачується
учасниками самостійно.
Банківські
реквізити
для
перерахування
організаційного внеску:
Одержувач: Громадська організація «Лінія102.Юа»,
79052, м. Львів, вул. І. Блажкевич, 12а
Тел.: +38(068) 097-17-37
E-mail: linia102.ua@gmail.com
ЄДРПОУ: 41884212
МФО: 325365
Рахунок одержувача: 26002011106387
IBAN: UA803253650000026002011106387
Поштова адреса для кореспонденції:
79052, м. Львів, вул. І. Блажкевич, 12а
Львівська філія ДНУЗТ
Когут Світлана Андріївна
Тел.: +38 (073) 424-48-16;
+38 (096) 606 54-72
Тел./факс: +38 (032) 267-04-86
E-mail: eotconf2019@gmail.com

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.ЛАЗАРЯНА
ЗАХІДНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ
«МІЖНАРОДНОГО ЦЕНТРУ НАУКОВОЇ КУЛЬТУРИ –
Всесвітня лабораторія»
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Лінія102.Юа»
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
«РИЗИКІВ ТА БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ»

2-га Міжнародна
науково-практична конференція
«Енергооптимальні технології,
логістика та безпека на
транспорті»
19.09.2019 – 20.09.2019
ПАРТНЕРИ

Linia102.ua, Львівська філія ДНУЗТ
Інформаційні партнери:
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