РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Робота конференції буде проходити у
вигляді пленарних засідань та стендових
доповідей з сучасних проблем механіки
деформівного
твердого
тіла,
прогресивної
техніки
і
технології
машинобудування,
ресурсозберігаючих
процесів
пластичної
обробки матеріалів, а також з актуальних
проблем гідроаеромеханіки і мехатроніки.
Ознайомлення з новітніми досягненнями в
галузі
машинобудування,
результатами
наукових досліджень, а також вдосконаленими
методами розрахунку і проектування елементів
машинобудівних конструкцій.
В ході роботи
секцій планується проведення презентацій і
виставки досягнень наукових колективів.
Будуть обговорюватися питання розширення
інформаційного простору, інтеграції наукових
шкіл технічних університетів та інститутів НАН
України, розвитку науки і промисловості.
Також передбачено час для заслуховування
закінчених дисертаційних робіт, обговорення
шляхів подальшого розширення міжнародного
співробітництва,
поглиблення
наукових
контактів, концентрації зусиль, спрямованих на
підвищення
ефективності
проведення
конференції.
Пленарні
доповіді
повинні
бути
представлені у вигляді презентацій (Power
Point).
Стендові доповіді - на одному аркуші
формату А1.
Робочі мови конференції - українська,
російська, англійська, німецька.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Сучасні проблеми механіки деформівного
твердого тіла.
2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної
обробки матеріалів.
3. Прикладна гідроаеромеханіка
і мехатроніка.
4. Прогресивна техніка і
технологія машинобудування.
5. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
Прийом заявок на участь у конференції та тез
доповідей проводиться до 15 травня 2017 р.
Прибуття у м. Київ 29 червня 2017 року
розміщення учасників на Базі «Сосновий» на
березі Дніпра, у м. Українка Київської обл.
Робота конференції –
з 29 червня до 30 червня.
Від'їзд учасників конференції – 1 липня.

ОПЛАТА УЧАСТІ
Організаціям і фахівцям, що бажають взяти
участь в роботі конференції (з доповіддю або
без) необхідно перерахувати в оргкомітет
конференції:
- для учасників з України 600 грн.
( у тому числі ПДВ 100,00 грн.) за кожного;
- для іноземних учасників 1000 грн.
(у тому числі ПДВ 166,67 грн.) за кожного.
Передбачена заочна участь з публікацією
тез
- для учасників з України 150 грн.
(у тому числі ПДВ 25,00 грн.)
- для іноземних учасників 250 грн.
(у тому числі ПДВ 41,67 грн.)
Банківські реквізити для перерахування
оргвнеску за участь у конференції:
для учасників з України
Одержувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського,
р/р 31254226113853, код ЄДРПОУ 02070921.
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва, МФО 820172
Призначення платежу: В платіжному дорученні
обов’язково вказати: для б.№506, КПКВК 2201040,
За
участь
(П.І.Б.
учасника)
у
конференції
“Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”.
іноземні учасники конференції сплачують
оргвнесок після прибуття у національній валюті.
Оргвнесок
включає:
організаційні
витрати,
комплект матеріалів конференції (в які включено
тези
доповідей
конференції),
інформаційне
забезпечення, кава-брейк в перервах.
Оплата за проживання та проїзд
до оргвнеску не входять.
Планується проведення екскурсій з урахуванням
побажань учасників.

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"
Механіко-машинобудівний інститут
Наукова рада по механіці
твердого деформівного тіла НАН України
Спілка інженерів - механіків
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського "
ТОВ «Прогреcтех - Україна»
Одеський національний політехнічний
університет
Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАНУ
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАНУ
Інститут гідромеханіки НАНУ
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАНУ
Інститут проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАНУ
ВАТ "Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології“
Вроцлавський технологічний університет
«Вроцлавська політехніка» (Польща)
Отто-фон-Геріке університет,
м. Магдебург (Німеччина)
Машинобудівний факультет
Белградського університету (Сербія)
Технічний університет, м. Габрово (Болгарія)
Міжнародна кафедра ЮНЕСКО (Київ)

ПРОГРЕСИВНА
ТЕХНІКА,ТЕХНОЛОГІЯ
та інженерна
освіта
ХVІIІ Міжнародна
науково-технічна
конференція

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙННОГО КОМІТЕТУ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
ім. Ігоря Сікорського»
Механіко-машинобудівний інститут
корп. №1, проспект Перемоги, 37, кім. 299
м. Київ, 03056, Україна
За додатковою інформацією
звертайтеся до:

заступника голови оргкомітету
Луговського Олександра Федоровича
за тел./факсом: +38(044) 204-84-64;
ученого секретаря конференції
Семінської Наталії Валеріївни
за тел.:+38 (066) 071-23-52.
Е-mail: seminska@ukr.net

29 червня - 01 липня 2017р.
м. Київ Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас, прийняти участь у роботі
XVІIІ Міжнародної
науково-технічної конференції
„Прогресивна техніка, технологія
та інженерна освіта”,
яка відбудеться
з 29 червня по 1 липня 2017 року
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Голова Згуровський М.З.
Співголови:
Україна Ільченко М.Ю.,
Харченко В.В.,
Бобир М.І.,
Штутман П.Л.,
Пейчев Г.І.,

Новіков М.В.,
Грінченко В.Т.,
Дащенко О.Ф.,
Фіалковський А.Р.
Кривов Г.О.,

Гузь О.М.,
Оборський Г.О.,
Тонконогий В.М.,
Кривцов В.С.,
Бичков С.А.

Великобританія Сільбершмідт В.
Сербія
Танович Л.
Польща
Русинський Є., Стричек Я.
Німеччина Штракелян Є., Шеффлер М., Дюбнер Л.Г.
Румунія
Іліас Н.
Грузія
Турманидзе Р.С.
Білорусь
Петришин Г.В.
Болгарія
Неделчева П.М., Іларіонова Р.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Алієв І.С.,
Баглюк Г.А.,
Баранов Г.Г.,
Величко О.Г.,
Внуков Ю.М.,
Гогаєв К.О,
Грабченко А.І.,

Данченко В.М.
Кондратюк Е.В.,
Кропівний В.М.,
Качан О.Я.,
Клименко С.А.
Мельничук П.П.,
Мозговий В.Ф.,
Назаренко І.І.

Ноговіцин О.В.,
Пройдак Ю.С.,
Саленко О.Ф.,
Стрижало В.О.,
Сидоренко С.І.,
Ясній П.В.,
Гребеніков О.Г.,

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у
програму конференції необхідно ОБОВ`ЯЗКОВО
зареєструватися на сайті конференції
conf.mmi.kpi.ua

Тези доповідей, виконані відповідно
вимогам до оформлення
conf.mmi.kpi.ua, будуть надруковані,
на початок конференції,
у збірнику матеріалів конференції.
Повні тексти доповідей, рекомендовані
оргкомітетом (після їх заслуховування),
що відповідають вимогам до спеціалізованих
видань України та оформлені згідно вимог
публікуються у фаховому збірнику наукових праць
"Вісник Національного технічного
університету України «Київський
політехнічний інститут».
Серія:Машинобудування. (можлива зміна назви)
Journal of Mechanical Engineering the National
Technical University of Ukraine
"Kyiv Polytechnic Institute”
(journal.mmi.kpi.ua)
Збірник входить до переліку профільних видань
ВАК України та реферується у Реферативних
журналах ВІНІТІ РАН та "Джерело"
Електронне видання журналу зберігається у
Національній бібліотеці України
імені В.І.Вернадського, включено у
загальнодержавну реферативну базу даних
«Україніка наукова» та міжнародні бази даних:
Google Scholar, РІНЦ (eLIBRARY.RU),
Open Academic Journals Index (OAJI),
CiteFactor, DAOJ, Index Copernicus,
WorldCat, BASE, EBSCO

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова Бобир М.І.
Заступники голови:
Яхно О.М.
Петраков Ю.В.
Крівцун І.В.
Пасічник В.А.

Тіхенко В.М.
Тітов В.А.
Равська Н.С.
Корбут Є.В.

Луговський О.Ф.
Струтинський В.Б.
Данильченко Ю.М.
Головко Л.Ф.

Учений секретар: Семінська Н.В.
Технічні секретарі: Бабієнко І.І.
Поладько С.М.,
Юрчишин О.Я.,
Блощицин М.С.,

Борис Р.С.,
Кліско А.В.,
Тітов А.В.

Холявік О.В.,
Бабак А.М.,

Більш детальну інформацію читайте на сайті:
conf.mmi.kpi.ua

ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК… (12 рt)
Автор 1: Прізвище1 І.Б. наукова ступінь, звання
Автор 2: Прізвище2 І.Б. наукова ступінь, звання
(Наприклад Іванов1 М.В. д.т.н., проф., Петров 2 О.Л.
к.т.н., доц.) (12pt)
1-організація, Місто, Країна
2- організація, Місто, Країна
(Наприклад 1 - НТУУ «Київський політехнічний
інститут", м. Київ, Україна) (12pt)

НАЗВА ТЕЗ (12pt)
Тези набираються в редакторі "Microsoft
WORD".
Аркуш білий формату А4 з полями: верхнє2,5, нижнє-2,5, ліве-2,0, праве-2,0 см.
Шрифт "Times New Roman Cyr".
УДК – напівжирний, розмір кегля - 12pt, між
строковий інтервал - "Одинарний", рівняння по
лівому краю, відступ знизу однієї строки (12pt).
Прізвище авторів, наукова ступінь – рівняння
по лівому краю, шрифт - напівжирний (12pt).
Назва організації (установи) - рівняння по
лівому краю (12pt), пропуск однієї строки (12pt).
Назва тез - великими буквами (12pt), шрифт напівжирний , рівняння по центру, переноси слів
у назві не припустимі. Між назвою та основним
текстом пропуск однієї строки (12pt).
Основний текст - шрифт "Times New Roman»
(розмір кегля - 12pt), інтервал - "Одинарний", з
абзацним відступом - 0,9 см. Рівняння по
ширині. Автоматичні переноси та нумерацію
сторінок не застосовувати. Стиль для усіх
абзаців - “Звичайний".
Формули набираються у редакторі формул
"Microsoft Equation 3" або "Mathtype“(12pt).
Ширина формули не повинна виходити за межи
тексту. Розміщення формул – по центру,
нумерації - по правому краю.
Рисунки
(зображення)
повинні
бути
виконані за допомогою графічного редактору.
Кожне зображення повинне мати підпис (Рис.1-),
розміщення по тексту, по центру, розмір кегля 10 pt, напівжирний , інтервал - "Одинарний ".
Таблиця не повинна виходити за межі тексту.
Інтервал у таблиці - "Одинарний". Кожна
таблиця повинна мати заголовок, шрифт напівжирний. Номер таблиці по правому краю,
назва - по центру.
Список літератури надається у порядку
посилань.
Неприпустимі
посилання
на
ненадруковані та незавершені роботи. Розмір –
10pt. Автор та перше слово у назві - курсив.
Кількість сторінок від 1 до 3.

