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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Програмний комітет запрошує Вас взяти участь у
роботі І Міжнародної науково-технічної конференції
«Динаміка,
міцність
та
моделювання
в
машинобудуванні», яка проходитиме з 10 по 14 вересня
2018 р. в Інституті проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України (ІПМаш НАНУ) у
м. Харків.
Конференція присвячена 100-річчю заснування
Національної академії наук України.
Мета конференції – узагальнення досягнень та
досвіду у вирішенні проблем динаміки та міцності
елементів машинобудівних конструкцій для подальшого
вдосконалення методів моделювання, аналізу та
прогнозування поведінки механічних систем відповідно
до об'єктів нової техніки, обмін ідеями та останніми
науковими досягненнями, встановлення нових і
підтримка існуючих наукових контактів.
У рамках конференції заплановано провести
тематичні засідання, присвячені 90-річчю від дня
народження відомого вченого у галузі енергетичного
машинобудування, д-ра техн. наук, проф. Б.Я. Кантора.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Прийняті роботи будуть опубліковані у працях
конференції та доступні для учасників на вебсайті після
конференції. Вимоги до оформлення та шаблон тез
доповідей наведені на сайті конференції за посиланням
http://ipmach.kharkov.ua/conf2018.
Повні тексти доповідей, рекомендовані програмним
комітетом до друку, у вигляді статей будуть опубліковані у
фаховому журналі «Проблеми машинобудування». Вимоги
до
оформлення
статей
наведені
за
посиланням
http://ipmach.kharkov.ua/journal.
ОРГВНЕСКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Оргвнесок для учасників з України – 300 грн., для
іноземних учасників – 50 Euro (за курсом Національного
банку України на день оплати). Студенти, аспіранти –
100 грн., для іноземних учасників – 20 Euro.
Оргвнесок включає оплату організаційних витрат,
інформаційне і бухгалтерське забезпечення, оренду приміщень,
видання інформаційних матеріалів і не включає оплату
проживання, харчування і товариської зустрічі.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ)
1. Динаміка, міцність і ресурс енергетичних машин,
елементів авіаційно-космічної техніки та інших
машинобудівних об’єктів.
2. Використання
сучасних
систем
діагностування,
продовження термінів експлуатації технічних об’єктів.
3. Математичне
та
комп’ютерне
моделювання
в
машинобудуванні.
4. Нелінійна динаміка машин і технологічних процесів.
5. Механіка композитних та наноконструкцій.
УМОВИ УЧАСТІ
Для включення доповіді у програму конференції
необхідно на електронну адресу організаційного
комітету
(dmmvm2018@gmail.com)
надіслати
до 11 травня 2018 р. тези (1-2 стр.) та заявку на кожного
учасника конференції згідно наведеної форми.
Передбачаються пленарні доповіді (до 25 хв.),
секційні доповіді (до 15 хв.), стендові повідомлення
(заочна участь).
Робочі мови: українська, російська, англійська.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВАЖЛИВІ ДАТИ
11.05.18

кінцевий термін надсилання заявок на
участь у конференції та матеріалів
доповідей (статей)

04.06.18

термін розсилання 2-го інформаційного
повідомлення,
оплата
оргвнеску,
надсилання копій платіжних доручень

15.08.18

термін розсилання
програми

09.09.18

заїзд і реєстрація учасників конференції

10.09.18

початок роботи конференції

14.09.18

закриття конференції

запрошення

та

Умови оплати оргвнеску та банківські реквізити
будуть надані в другому інформаційному повідомленні
після отримання заявок на участь у роботі конференції.
При необхідності будуть надіслані договір і акт
виконаних робіт.
Для іноземних учасників можлива оплата готівкою при
реєстрації (квитанції про оплату видаються).
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