Міністерство освіти і науки України
Одеська національна морська академія
Науково-теоретична конференція
«Морські перевезення та інформаційні технології в судноплавстві»
19-20 листопада 2015 року.
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Оргкомітет запрошує Вас до участі у науково-теоретичній конференції професорськовикладацького складу, докторантів, аспірантів та курсантів "Морські перевезення та
інформаційні технології в судноплавстві", яку заплановано провести у Одеській
національній морській академії 19-20 листопада 2015 року.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сучасні методи та засоби морської та річкової навігації.
Розвиток транспортних технологій морських перевезень.
Інноваційні технології судноплавства.
Управління рухом суднен.
Розвиток систем Е-навігації.
Людський фактор, підготовка фахівців.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Міюсов М.В. ректор ОНМА, д.т.н., професор.
Заступники голови:
Шемякін О.М. – перший проректор, д.ю.н., професор;
Голіков В.А. – проректор з наукової роботи, д.т.н., професор;
Захарченко В. М. – проректор по НПР, д.т.н., професор;
Цимбал М.М. – декан судноводійного факультету, д.т.н., професор;
Ворохобін І.І. – декан факультету морських перевезень та технологій, к.т.н., доцент;
Савчук В.Д. - начальник НДЧ, к.т.н., професор;
Члены оргкомитета:
Алексішин В.Г. – завідувач кафедри судноводіння, к.т.н., професор;
Вагущенко Л.Л. – завідувач кафедри електронних комплексів судноводіння, д.т.н., професор
Мальцев А.С. - завідувач кафедри управління судном, д.т.н., професор.
Ніколаєва Л.Л. – завідувач кафедри морських перевезень, д.е.н., професор.
Чапчай П.О. – зав. каф. технічних засобів судноводіння, к.т.н. професор ОНМА.
Івасюк Н.О.- завідувач кафедри англійської мови №1
Монастирська О.І. – зав. каф. англійської мови №2
Бурмака І.О. – зав. каф. теорії та устрою судна, к.т.н., доцент.
Голіков А.О. – зав. каф. Морських технологій, к.т.н., доцент.
Казак О.Р. – вед. інженер каф. судноводіння секретар оргкомітету.
КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
19 листопада – з 12.30 до 14.00 — реєстрація;
з 14.00 до 15.00 — пленарне засідання;
з 15.00 до 17.00 — робота по секціях.
20 листопада –з 13.30 до 17.00 —робота по секціях,
з 17.00 до 18.00 — пленарне засідання.

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІКОНФЕРЕНЦІЇ
Робоча мова: українська, російська, англійська.
Матеріали конференції будуть надруковані мовою, яка була використана автором
доповіді.
Для участі у конференції необхідно до 1 листопада 2015 p. надіслати поштою, факсом,
або електронною поштою на адресу оргкомітету:
– заявку на участь у роботі конференції;
– файл з тезами доповідей електронною поштою ;
– роздрукований та підписаний авторами один примірник тез або доповіді.
Демонстрація малюнків, таблиць, графіків та інших матеріалів щодо доповідей, можлива
шляхом використання слайдів у форматах Power Point, htm або html, а також плакатів.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, ОНМА
Факс: (0482) 34-52-67
Телефон для довідок: (048) 728-25-91;
(048) 728-25-18
(048) 728-48-96
(048) 37-73-02;
+38 (093) 2714541 (моб. Казак О.Р.)
E-mail:

sb_svd@onma.edu.ua
До 01.11.2015 р. направляється до Оргкомітету

Заявка на участь
в науково-теоретичнійконференції
"Морські перевезення та інформаційні технології в судноплавстві"
19-20 листопада 2015 року.
Прізвище
Ім'я __________________________________________________________________________
По-батькові ___________________________________________________________________
Науковий ступінь ______________________________________________________________
Вчене звання __________________________________________________________________
Місце роботи _________________________________________________________________
Посада _______________________________________________________________________
Контактний телефон/факс _______________________________________________________
Контактна адреса ______________________________________________________________
Електронна адреса _____________________________________________________________
Повідомляю про свій намір взяти участь у роботі науково-теоретичній конференції
"Морські перевезення та інформаційні технології в судноплавстві", 19-20 листопада
2015 року, секція № ____
Назва доповіді, автори _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Планую розмістити матеріали на стендах або у збірнику матеріалів (необхідне
підкреслити).
Підпис ________________________________

"

"________________ 2015 р.

Вимоги до оформлення тез доповіді

1.Доповіді та тези доповідей обсягом до 2-х повних сторінок формату А4
подаються у роздрукованому вигляді за підписами всіх авторів та в
електронному вигляді у форматі MS Word або rtf шрифтом Times New Roman,
12 пт через 1 інтервал. Поля: ліве, праве — по 20 мм, згори та знизу — по 20
мм.
2. Порядок розташування матеріалу: перший рядок – УДК, 2-гий рядок –
назва доповіді, 3-тій – автори з вказанням їх наукових звань та вчених ступенів,
4-тий – назва організації, де працюють автори.
3. Посилання на літературні джерела в тексті оформлюються у квадратних
дужках. Перелік літератури складається у порядку посилання на них у тексті,
друкується після основного тексту під назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ».

Рукописи тез доповіді повинні бути ретельно відредаговані, оскільки
матеріали конференції будуть публікуватись без додаткового редагування. За
зміст тексту несуть відповідальність автори.
Матеріали подані з порушенням вище вказаних вимог розглядатися не
будуть.
За рекомендацією організаційного комітету конференції доповіді, які
задовольняють вимогам ВАК (витяг з Постанови Президії Вищої атестаційної
комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), будуть опубліковані у збірниках
«Судовождение», "Суднові енергетичні установки", "Автоматизація суднових
технічних систем" (входять до Переліку ВАК).
Повний текст доповіді для опублікування необхідно оформити у вигляді
наукової статті та додати експертний висновок про можливість опублікування.
Вимоги щодо оформлення статей наводяться в кожному випуску зазначених
збірників.
За консультаціями та допомогою з питань підготовки рукописів статей можна
звертатися за адресою e-mail: sb_svd@onma.edu.ua

