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1. Для прийняття рішення щодо внесення
доповіді у програму конференції необхідно

зареєструватися на сайті конференції 
2. Матеріали конференції, виконані

відповідно вимогам конференції, потрібно
надіслати до оргкомітету через сайт

конференції 
3. Повні тексти доповідей, рекомендовані
оргкомітетом (після їх заслуховування), що
відповідають вимогам до спеціалізованих
видань України та оформлені згідно вимог
публікуються у міжнародному науково-

технічному журналі «Mechanics and

Advanced Technologies»
(http://journal.mmi.kpi.ua/)  

Журнал «Mechanics and Advanced

Technologies» входить до переліку
профільних видань ВАК України та 

міжнародних баз даних.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішенням Наукової ради МОНУ
видання «Mechanics and Advanced

Technologies» має особливий статус при
оцінюванні результатів держбюджетних
науково-дослідних робіт за секціями 

9. Механіка, 11. Машинобудування
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реєстрація участі у 

конференції та подача 

матеріалів 

 

прибуття учасників 

конференції та реєстрація 

 

робота конференції 
 

від'їзд учасників конференції
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Сучасні проблеми механіки 

деформівного твердого тіла. 

 

Ресурсозберігаючі процеси 

пластичної обробки матеріалів. 

 

Прикладна гідроаеромеханіка і 
мехатроніка. 

 

Прогресивна техніка і технологія 

машинобудування. 

 

Технологічні пріоритети в галузі 
транспорту і транспортної 

інфраструктури. 

 

Авіаційна та ракетно-космічна 

техніка. 

 

Проблеми вищої інженерної освіти 

в Україні. 

- для учасників з України 600 грн. 

за кожного; 

- для іноземних учасників 1000 грн.   

за кожного; 

 

Передбачена заочна участь з 

публікацією матеріалів конференціі 
 

- для учасників з України 150 грн. 

- для іноземних учасників 250 грн. 

 

Оргвнесок включає: організаційні 
витрати, комплект матеріалів 

конференції (в які включено збірник 

матеріалів конференції), 
інформаційне забезпечення, кава- 

брейк в перервах. 

 

Оплата за проживання та проїзд до 

оргвнеску не входять

Проживання в готельному 

комплексі "Тройка" 

с. Залізний Порт 

Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Наукова рада з механіки твердого 

деформівного тіла НАН України 

Спілка інженерів - механіків КПІ 
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ім.Г.С.Писаренка НАНУ 

Інститут надтвердих матеріалів 
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Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка 
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Інститут проблем матеріалознавства 

ім.І.М.Францевича НАНУ 

Фізико-технологічний інститут металів і 
сплавів НАНУ 

ВАТ "Український науково-дослідний 

інститут авіаційної технології" 

Отто-фон-Геріке університет 

м. Магдебург (Німеччина) 
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Тематика конференції Оплата участі Партнери

Більш детальна інформація на 
сайті 
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