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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
мультидисциплінарної конференції студентів та молодих учених «Modern Technologies:
Improving the Present and Impacting the Future», яка відбудеться 23 листопада 2017 року в
Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка
В.А. Лазаряна (м. Дніпро). Початок конференції о 10.00 в аудиторії 351 (реєстрація з 9.00 до
10.00).
Мета конференції – надати можливість досвіду професійного й міжкультурного
спілкування іноземними мовами вітчизняним та іноземним студентам і молодим науковцям.
Сподіваємося, що наша конференція сприятиме іншомовній комунікації та обміну
науковими ідеями з різних галузей сучасних досліджень. Конференція є гарною нагодою для
молоді продемонструвати свій науково-дослідницький потенціал та професійно орієнтоване
володіння іноземною мовою в полікультурному оточенні.
Організаційний комітет запрошує подати тези доповідей за такими напрямами:
1) Транспортні технології та обладнання
2) Досягнення, перспективи та проблеми інженерної справи
3) Економічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення
4) Інформаційні технології
5) Енергетична ефективність
6) Екологічна безпека
7) Сучасні технології в будівництві
8) Гуманітарні науки як складова професійної підготовки.
Мови конференції: англійська, німецька, французька, іспанська.

Основні вимоги до оформлення тез:
об’єм – одна сторінка формату А4;
поля : ліве та праве – 22.5 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 30 мм;
шрифт Times New Roman Cyr 12 пт;
інтервал – одинарний (12 пт).
Оформлюючи текст, над назвою слід вказати ініціали та прізвище автора; ініціали та
прізвище наукового керівника, його науковий ступінь, учене звання; прізвище та ініціали
викладача іноземної мови, науковий ступінь, учене звання; навчальний заклад (все
вищезазначене з вирівнюванням праворуч); через рядок – назву тез доповіді великими
літерами (вирівнювання посередині); через рядок розмістити текст.
Електронну та роздруковану версії доповіді (1 примірник із підписом авторів) та
заявку на участь просимо надати до 30 жовтня 2017 року на кафедру іноземних мов ДНУЗТ
ім. академіка В. Лазаряна (ауд. 514) або надіслати на e-mail оргкомітету конференції файли з
тезами та заявкою: moderntech@i.ua (назва файлу повинна складатися з прізвища автора та
назви виду документа «Sydorenko_tezy.doc», «Sydorenko_zayavka.doc»).
Мультимедійні презентації та відеоматеріали, які супроводжують доповіді, додаються
окремим файлом разом із тезами до зазначеного строку.
Участь у конференції безкоштовна.
Тези учасників будуть надруковані у збірці матеріалів конференції (електронний
варіант) та розіслані після проведення заходу.
Увага! Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідачів та
учасників.

Зразок оформлення тез:
M.V. Voytenko
Research supervisor: F.D. Shуlo, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Language supervisor: P.M. Sydorova
Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazarian.
SOLAR TERMAL PARABOLIC TROUGH POWER PLANT EFFICIENCY
Energy around the globe needs to be produced on a sustainable basis, which can only be
achieved through the extensive use of renewable energy sources. The amount of energy provided by
the sun is immense and it can be used in a targeted way. The first commercial power plants
worldwide have been producing solar electricity reliably for over 20 years.
Телефони для довідок:
050-138-59-09 – Мірошниченко Ірина Григорівна;
097- 499-63-89 – Заніздра Ольга Андріївна ;
067-611-26-31 – Сєрєдіна Алла Леонтіївна .
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