ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
XXVІ Міжнародної науково-технічної
конференції

«Гідроаеромеханіка в інженерній
практиці»,
яка відбудеться в рамках
ФОРУМУ ІНЖЕНЕРІВ МЕХАНІКІВ

7 – 10 вересня 2021 р.
на базі ХНТУ, м. Херсон
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Технічна гідромеханіка

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
ПРИЙОМ заявок та матеріалів конференції
до 15 серпня 2021 року

Міністерство освіти і науки України
«ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

10.02.2021 – початок оnline реєстрації,
подача назви доповіді та тез
15.08.2021 – завершення терміну прийняття матеріалів доповідей
6.09.2021 – прибуття у м. Херсон та
розміщення учасників
7-10.09.2021 – реєстрація учасників та
початок роботи конференції
10.09.2021 – від’їзд учасників
ПРОЖИВАННЯ учасників
конференції заплановано у
готелі

2. Гідропневмопривод та системи мехатроніки
3. Гідравлічні і пневматичні машини,
гідропередачі
4. Автоматизовані логістичні системи

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Робота конференції буде проходити у вигляді
пленарних засідань і секційних дискусій.
У ході роботи секцій планується проведення
презентацій досягнень наукових колективів та
підприємств.
Тривалість пленарної доповіді — до 30 хв,
секційної доповіді — до 10 хв.
Для здобувачів надається можливість зробити доповідь за матеріалами закінчених розділів
дисертації.
Робочі мови – українська, російська, англійська.

КОНТАКТИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського, ММІ, кафедра
прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки
к. 299, корп. №1, проспект Перемоги, 37,
м. Київ, 03056, Україна
Вчений секретар конференції
Коваль Олексій Дмитрович
+38 (099) 713-47-37
koval_a_d@ukr.net

http://conf.pgm.kpi.ua/2021

facebook.com/pgmconf

ЗАПРОШЕННЯ
для участі у
XXVI МІЖНАРОДНІЙ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В
ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ»

7-10 вересня 2021 р.
м. Херсон, Україна

ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ ДЛЯ АВТОРІВ

ОРГВНЕСКИ

1. Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у програму конференції необхідно зареєструватися на сайті конференції та подати тези
(до 1000 знаків) conf.pgm.kpi.ua;

Організаціям і фахівцям, які бажають взяти участь у 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 учасника.
- для іноземних учасників 800 грн (у тому числі
ПДВ 133,33 грн)
Передбачена заочна участь з публікацією матеріалів конференції:
- для учасників з України 150,00 грн (у тому числі
ПДВ 25,00 грн).
- для іноземних учасників 250 грн (у тому числі
ПДВ 41,67 грн)

2. Матеріали конференції, виконані відповідно
до вимог оформлення, розміщених на сайті
conf.pgm.kpi.ua, кількість сторінок від 2 до 4,
(Формат А4, включаючи рисунки та таблиці)
необхідно надіслати через систему «Наукова
періодика» (conf.pgm.kpi.ua/proc), після затвердження тез. Збірник матеріалів конференції входить до наукометричної бази даних
Google Scholar.
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»
(journal.mmi.kpi.ua) що входить до переліку
профільних видань ВАК України та міжнародних баз даних:

Банківські реквізити для
перерахування організаційного внеску
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
МНТК
«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» .
Для іноземних учасників конференції оплата
здійснюється після прибуття у національній валюті
України
До оргвнеску входять:
організаційні витрати, комплект матеріалів
конференції, інформаційне забезпечення,
чай, кава в перервах.
Оплата готелю та проїзду до оргвнеску
не входять.

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

