РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота конференції буде проходити у
вигляді пленарних засідань і секційних
дискусій
з
актуальних
проблем
гідроаеромеханіки,
гідроприводу,
гідропневматичних систем керування та
мехатроніки.
У
ході
роботи
секцій
планується
проведення презентацій і виставки досягнень
наукових колективів та підприємств.
Тривалість пленарної доповіді до 30 хв.,
секційної доповіді - 10 хв.
Для здобувачів надається можливість
зробити доповідь по закінченим главам
дисертації - 10 хв.
Робочі мови конференції – українська,
російська, англійська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Для ухвалення рішення про внесення
представлених
матеріалів
у
програму
конференції необхідно:
 ОБОВ’ЯЗКОВО
зареєструватися
на
сайті
conf.pgm.kpi.ua);
 підтвердження про сплату оргвнеску (копії п/д
або квитанції).
Матеріали конференції,
виконані відповідно вимогам до оформлення
conf.pgm.kpi.ua, будуть надруковані у збірнику праць
на початок конференції.
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 входить до
переліку профільних видань ВАК України та
реферується у Реферативному журналі "Джерело"
(Україна, Київ). Електронне видання журналу
зберігається у Національній бібліотеці України імені
В.І.Вернадського,
включено у загальнодержавну
реферативну базу даних «Україніка наукова» та
міжнародні бази даних: Index Copernicus, Open
Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ,
WorldCat, BASE, EBSCO, Google Scholar
та
у
Всеукраїнському
науково-технічному
журналі „Промислова гідравліка та пневматика”

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Технічна гідромеханіка.
2. Гідропневмопривод та системи
мехатроніки.
3. Гідравлічні і пневматичні машини,
гідропередачі.
4. Проблеми та перспективи розвитку вищої
інженерної освіти в Україні.

Міністерство освіти і науки України
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Механікомашинобудівний
інститут
Концерн «NICMAS»

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
Прийом заявок та матеріалів конференції
на участь у конференції
для складання програми конференції
до 30 травня 2018 року.
Прибуття у м. Київ та розміщення
учасників 19 червня 2018р.
Робота конференції 20.06 – 21.06.2018р.
Від’їзд учасників – 22.06.2018р.

ПРОЖИВАННЯ
учасників конференції заплановано у
гуртожитках і готелі КПІ ім. Ігоря Сікорського

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Механіко-машинобудівний інститут
кафедра прикладної гідроаеромеханіки
та механотроніки
к. 299, корп. №1, проспект Перемоги, 37,
м. Київ, 03056, Україна.
За додатковою інформацією
звертайтеся до:
заступника голови оргкомітету
Луговського Олександра Федоровича
за тел./факсом: +38(044) 204-84-64;
вченого секретаря конференції
Семінської Наталії Валеріївни
за тел.:+38 (066) 071-23-52;
технічного секретаря конференції
Тимошенко Людмили Іванівни
за тел. +38(044) 204-86-64
E-mail: seminska@ukr.net

Гідросила ГРУП
ТОВ«СІГМА
ІНЖИНІРИНГ»
Гідравлик Лайн
ГАНЗА – ФЛЕКС
Київ Смарт Сіті

XXIIІ
МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА
В ІНЖЕНЕРНІЙ
ПРАКТИЦІ
присвячена 120 річчю
КПІ ім. Ігоря Сікорського та
Механіко-машинобудівного інституту

19-22 червня 2018 р.
м. Київ, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ
під час роботи конференції планується:
- проведення круглого столу з питань
машинобудування;
- укладання договорів про співробітництво
в області наукових досліджень і
промислового виробництва.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
XXІІІ Міжнародної
науково-технічної конференції

Текст набирається у редакторі "Microsoft WORD".
Шрифт "Times New Roman Cyr". Аркуш білий формату А4 з
полями: верхнє-2,5, нижнє-2,5, ліве-2,0, праве-2,0 см.
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,
Необхідні матеріали для публікації
статей передаються до оргкомітету у шрифт - напівжирний (12pt).
Назва організації (установи) - рівняння по лівому краю (12pt),
дні роботи конференції:
пропуск однієї строки (12pt).

“ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В
ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”,
МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ
КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Україна

Грузія
Болгарія
Польща
Алжир

Голова

Бобир М.І., д.т.н., проф., директор ММІ
Грінченко В.Т. академік НАН України, Інститут
Гідромеханіки НАНУ,
Дашутін Г.П., голова наглядової ради концерну
 матеріали статті в одному екземплярі;
«NICMAS»,
 внутрішню
та
зовнішню
рецензії
Штутман П.Л., голова наглядової ради «ГІДРОСИЛА»
Грабовський Г.Г., ДНВК «Київський інститут автоматики»
організації;
Акіньшин В.Д. д.фіз-мат.н., проф., Черкаський інститут
 електронний варіант матеріалів доповіді.
пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
ОРГВНЕСКИ
Назаренко І.І. д.т.н., проф., КНУБА
Лур'є З.Я. д.т.н. проф., НТУ «ХПІ», Харків
Організаціям і фахівцям, які бажають
Фінкельштейн З.Л. д.т.н. проф., ДонДТУ,
Іскович-Лотоцький Р.Д. д.т.н., проф.,
взяти участь у роботі конференції (з
Вінницький національний технічний університет
доповіддю або без) необхідно перерахувати
Сьомін Д.О. д.т.н., проф., Східноукраїнський НТУ
організаційний внесок у розмірі 500 грн. (у
Саленко О.Ф. д.т.н., проф., Кременчуцький державний
тому числі ПДВ 83,33 грн.) за кожного
університет ім. М.Остроградського,
Кононенко А.П. д.т.н., проф., Донецький національний
учасника. Передбачена заочна участь з
технічний університет,
публікацією тез - 150,00 грн. (в т.ч. ПДВ Панченко А.І., д.т.н., проф., Таврійський державний
25,00 грн. )
агротехнологічний університет,
Вітенько Т.М. д.т.н., проф., Тернопільський
Банківські
реквізити
для
перенаціональний технічний університету ім. І.Пулюя
Тімчишин-Валевський А. проектний координатор
рахування організаційного внеску за
Київ Смарт Сіті
участь у конференції:
Черкашенко М.В., д.т.н., проф., НТУ«ХПІ»,
Артамонов А.В. директор ТОВ «Сігма Інжинирінг»
для учасників з України
Бабич С.Е. заст. директора ТОВ «Сігма Інжинирінг»
Одержувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Гладинюк Ю. М. директор ТОВ «Гідравлік Лайн»
р/р 31254226113853, код ЄДРПОУ 02070921.
Бичек Т. В. директор ТОВ «Ганза Флекс»
Гусак О.Г., к.т.н., доц. Сумський державний університет
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва, МФО 820172
Турманидзе Р.С. д.т.н., проф., Тбілісі
Призначення платежу: В платіжному дорученні
Неделчєва Пєнка д.т.н., проф., Габрово
обов’язково вказати:
Стричек Я. д.т.н., проф., Вроцлав
для б.№506, КПКВК 2201040,
Хогас Башир, д.ф.н., університет Аннаба

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Яхно О.М.

За участь (П.І.Б. учасника) у науково-технічній
конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній
практиці» (у тому числі ПДВ).

Заступники голови: Луговський О.Ф., Губарев О.П.,
Панченко А.І., Струтинський В.Б., Іванов М.І., Куценко С.В.
Ковальов В.А., Узунов О.В., Мочалін Є.В., Гнатів Р.М. ,
Ванєєв С.М., Ковальов І.О., Федориненко Д.Ю. , Турик В.М.,
Веретельник Т.І., Андренко П.М., Стась С.В., Колесніков Д.В.
Вчений секретар
Семінська Н.В.
Технічні секретарі: Тимошенко Л.І.
Гришко І.А.
Беліков К.М.
Ночниченко І.В. Зілінський А.І.
Козерацький М.С. Костюк Д.В.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
КОНФЕРЕНЦІЇ

Коваль О.Д. Муращенко А.М.
Галецький О.С.
Пацьола Б.В.

для іноземних учасників конференції
оплата здійснюється після прибуття

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., Петров2 О.Л. к.т.н., доц.) (12pt)
1- організація, Місто, Країна
(Наприклад 1 - КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна) (12pt)

НАЗВА (12pt)

Назва - великими буквами (12pt), шрифт - напівжирний ,
рівняння по центру, переноси слів у назві не припустимі. Між
назвою та основним текстом пропуск однієї строки (12pt).
Анотація (розмір кегля - 10pt), інтервал - "Одинарний", Курсив,
з абзацним відступом –0,9 см. Рівняння по ширині. Об'єм від
800 до 1000 знаків

Ключові слова - (розмір кегля - 10pt), інтервал - "Одинарний",
Курсив, з абзацним відступом –0,9 см. Рівняння по ширині. Не
менше 5 слів

Основний текст - 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
До оргвнеску входять організаційні
витрати, комплект матеріалів конференції, центру.
інформаційне забезпечення, чай, кава в
Список літератури надається у порядку посилань.
перервах.
Неприпустимі посилання на ненадруковані та незавершені
роботи. Розмір – 10pt. Автор та перше слово у назві - курсив.
Оплата готелю і проїзду до оргвнеску
Кількість сторінок від 2 до 4.

не входять.

