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4. Проблеми вищої інженерної освіти
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ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, 
ТЕХНОЛОГІЯ  
ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА

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,  
авіаційної та космічної техніки, а також  
особливостей підготовки інженерних фахівців 
в Україні.



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 500 грн.   (у тому числі ПДВ
83,33 грн.) за кожного;
- для іноземних учасників 800 грн. (у тому числі ПДВ
133,33 грн.) за кожного.

Передбачена заочна участь з публікацією матеріалів 
конференціі
- 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 UA638201720313221007201013853, 
код ЄДРПОУ 02070921.
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва, 
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 збірник матеріалів 
конференції), інформаційне забезпечення, кава-брейк в 
перервах.

Оплата за проживання та проїзд  до оргвнеску не 
входять

Календар конференції
10.02 - 31.08  Реєстрація участі у конференції та  

подача матеріалів 
   05.10         Прибуття учасників конференції  

та          реєстрація 
6.10 - 9.10   Робота конференції : 

 І - пленарне засідання 
 ІІ - пленарне засідання 
 Робота по секціях 

 6.10  
7.10 
8.10       

9.10  Від’їзд учасників конференції 

Контакти
Механіко-машинобудівний інститут  

пр-т Перемоги, 37, корп. №1,  
м. Київ, 03056, Україна 

Юрчишин Оксана Ярославівна 
(097) 796-45-23

conf-mmi@ukr.net

conf.mmi.kpi.ua

Важливі відомості для авторів
1. Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у про-

граму конференції необхідно зареєструватися на
сайті конференції та подати тези (conf.mmi.kpi.ua)

2. Матеріали конференції, виконані відповідно вимо-
гам конференції, після затвердження тез, потрібно
надіслати через систему Наукова періодика
(conf.mmi.kpi.ua/proc)

3. Повні тексти доповідей, рекомендовані 
оргкомітетом (після їх заслуховування), що 
відповідають вимогам до спеціалізованих ви-
дань України та оформлені згідно вимог 
публікуються у міжнародному науково-технічному 
журналі «Mechanics and Advanced Technologies»  
(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

ХХІ міжнародна науково-технічна конференція

Прогресивна техніка, технологія  
та інженерна освіта

6-9 жовтня 2020 р.
Механіко-машинобудівний інститут

Національна бібліотека 
імені В.І. Вернадського

Український науковий РЖ 
«Джерело»

Проживання
учасників заплановано в готелі КПІ ім Ігоря 

Сікорського та готелях м. Києва




