
Шановні колеги! 

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України, 
Запорізький національний університет, Дніпровський 
національний університет ім. О. Гончара, ГП «КБ «Південне» 
ім. М.К. Янгеля», ПАТ «Мотор Січ», Національний університет 
кораблебудування ім. адмірала Макарова, низка провідних 
університетів та наукових організацій 23-26 травня 2019 р. 
(пансіонат на о. Хортиця, м. Запоріжжя, Україна) проводять VII 
Міжнародну науково-технічну конференцію: «Актуальні 
проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». 

Метою конференції є обмін науково-технічною 
інформацією, визначення перспективних напрямів 
фундаментальних досліджень і розв’язання практичних задач в 
області прикладної механіки та міцності конструкцій. 

Оргкомітет запрошує Вас прийняти участь у роботі 
конференції. 
 

ОСНОВНА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Контактні задачі механіки. 
2. Математичне моделювання та дослідження технічних 

систем. 
3. Механіка руйнування та задачі термопружності. 
4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок. 
5. Механіка композиційних матеріалів. 
6. Комп’ютерна механіка та оптимізація конструкцій. 
7. Експериментальне дослідження динаміки та міцності 

конструкцій. 
8. Підвищення надійності та довговічності технічних систем. 
9. Прикладні задачі проектування складних інженерних 

конструкцій в суднобудуванні, приладо- і машинобудуванні. 
10. Застосування прогресивних та нетрадиційних технологій 

при виробництві складних технічних систем.  
11. Сучасні проблеми інженерної освіти. 

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Матеріали доповідей оформлені у вигляді статей мовою 
оригіналу у разі відповідності їх тематиці конференції та 
вимогам до фахових видань будуть опубліковані у збірниках 
наукових праць Запорізького національного університету та 
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, 
включених у перелік фахових видань України: «Віснику 
Запорізького національного університету. Фізико-математичні 

науки» (http://web.znu.edu.ua/herald/pages/1769.ukr.html) та 
«Проблемах обчислювальної механіки і міцності конструкцій» 
(http://pommk.dp.ua/index.php/journal). 

Для прийняття рішення про включення доповіді в програму 
конференції, а також своєчасного видання матеріалів необхідно 
надіслати на адресу Оргкомітету: 
 заявку на участь та матеріали доповіді – до 14 квітня 

2019 р.; 
 підтвердження (після рішення оргкомітету про прийняття 

доповіді) про оплату організаційного внеску в вигляді копії 
платіжного доручення – до 28 квітня 2019 р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Кубенко В.Д. – академік НАН України, д.ф.-м.н., професор 
(м. Київ) – голова; 
Фролов М.О. – ректор ЗНУ (м. Запоріжжя) – співголова; 
Дегтярьов О.В. – головний конструктор ДП «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро) – співголова; 
Богуслаєв В.О. – голова ради директорів ПАТ «Мотор Січ» 
(м. Запоріжжя) – співголова; 
Грищак В.З. – д.т.н., професор (м. Запоріжжя) – заступник голови; 
Дзюба А.П. – д.т.н., професор (м. Дніпро) – заступник голови; 
Гребенюк С.М. – д.т.н., доцент (м. Запоріжжя) – вчений секретар; 
Гудрамович B.C. – член-кореспондент НАН України, д.т.н., 
професор (м. Дніпро); 
Півняк Г.Г. – академік НАН України, д.т.н., професор, ректор 
НГУ (м. Дніпро); 
Поляков М.В. – член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., 
професор, ректор ДНУ (м. Дніпро); 
Васильчук Г.М. – д.і.н., професор, проректор з наукової роботи 
ЗНУ (м. Запоріжжя); 
Воробьов Ю.С. – д.т.н., професор (м. Харків); 
Гарт Е.Л. – д.ф.-м.н., доцент (м. Дніпро); 
Гоменюк С.І. – д.т.н., професор (м. Запоріжжя); 
Кондрат’єва Н.О. – к.ф.-м.н., доцент (м. Запоріжжя); 
Кудін О.В. – к.ф.-м.н., старший викладач (м. Запоріжжя); 
Манько Н.І.-В. – старший викладач (м. Запоріжжя); 
Сафронова І.А. – старший викладач (м. Дніпро); 
Сиренко В.М. – к.т.н., начальник комплексу ДП «Конструкторське 
бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» (м. Дніпро); 
Спиця О.Г. – к.ф.-м.н., доцент (м. Запоріжжя); 
Чопоров С.В. – к.т.н., доцент (м. Запоріжжя). 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Гачкевич О.Р. – д.ф.-м.н., професор (м. Лівів); 
Григоренко О.Я. – д.ф.-м.н., професор (м. Київ); 
Гуляєв В.І. – д.т.н., професор (м. Київ); 
Гуржій О.А. – д.ф.-м.н., професор (м. Київ); 
Гутиря С.С. – д.т.н., професор (м. Одеса); 
Жук Я.О. – д.ф.-м.н., професор (м. Київ); 
Іскандеров Р.А. – д.ф.-м.н., професор (м. Баку); 
Каіров О.С. – д.т.н., професор (м. Миколаїв); 
Кісельова О.М. – член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор (м. Дніпро); 
Кушнір Р.М. – академік НАНУ, д.ф.-м.н., професор (м. Львів); 
Латіфов Ф.С. – д.ф.-м.н., професор (м. Баку); 
Лимарченко О.С. – д.т.н., професор (м. Київ); 
Лобода В.В. – д.ф.-м.н., професор (м. Дніпро); 
Луговий П.З. – д.ф.-м.н., професор (м. Київ); 
Мейш В.Ф. – д.ф.-м.н., професор (м. Київ); 
Міхлін Ю.В. – д.ф.-м.н., професор (м. Харків); 
Морачковський О.К. – д.т.н., професор (м. Харків); 
Пожуєв В.І. – д.ф.-м.н., професор (м. Запоріжжя); 
Рижков С.С. – д.т.н., професор (м. Миколаїв); 
Старовойтов Е.І. – д.ф.-м.н., професор (м. Гомель); 
Харченко В.П. – д.т.н., професор (м. Київ); 
Шейко Т.І. – д.т.н., професор (м. Харків); 
Ch.R. Steele – prof. Emeritus, Stanford University (USA); 
I. Andrianov – prof., Aachen University (Germany); 
Z. Kolakovski – prof. Lodz University (Poland). 
V. Toropov – prof. Queen Mary University of London (England).  
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ПРОЖИВАННЯ 

Проживання учасників конференції планується у 
пансіонаті на о. Хортиця, м. Запоріжжя. Оплата за 

проживання та харчування відбувається на місці та в суму 
оргвнеску не входить (орієнтовна вартість проживання 

90 грн. на добу). 
Реєстрація учасників 23 травня 2019 р. в аудиторії 21-б 

першого корпусу ЗНУ з 8°° до 17°°. 
Початок роботи конференції 23 травня 2019 р. oб 11-00. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Для відшкодування витрат, пов’язаних з організаційними 

видатками, необхідно до 28.04.2019 р. перерахувати в 
Оргкомітет організаційний внесок у розмірі 300 грн. за 

кожного учасника. Розрахунковий рахунок та реквізити 
будуть повідомлені після прийняття доповіді. Інформацію 

про вартість публікації та вимоги до оформлення статей у 
«Віснику Запорізького національного університету. Фізико-

математичні науки» можна отримати на сайті за електронною 
адресою: (http://web.znu.edu.ua/herald/pages/1769.ukr.html) та e-

mail kpmm.mf@znu.edu.ua, а у збірнику «Проблеми 
обчислювальної механіки і міцності конструкцій» (фізико-

математичні та технічні науки) – на сайті за електронною 
адресою: http://pommk.dp.ua/index.php/journal та e-mail 
dzb@ua.fm 

Примітка: 
• матеріали статей для публікації у «Віснику 

Запорізького національного університету. Фізико-
математичні науки» необхідно відправити на електронну 

адресу оргкомітету конференції. 

• скан-копію платіжного доручення необхідно 
відправити на електронну адресу оргкомітету конференції. 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, 

Запорізький національний університет,  
кафедра прикладної математики та механіки. 

Контактні телефони: (061) 2891252, 0975775631, 0679833040. 
E-mail: kpmm.mf@znu.edu.ua 
Робочі мови конференції – українська, англійська, російська. 

Важливі контрольні дати 

Подача заявки учасника та текстів доповідей – до 14.04.19. 
Повідомлення оргкомітету про прийняття доповіді – до 

21.04.19.  
Оплата оргвнеску та попередня реєстрація учасників – до 

28.04.19. 
Розсилка запрошень – до 01.05.19. 

ЗАЯВКА 

 

на участь у VII Міжнародній науково-технічній 
конференції «Актуальні проблеми прикладної механіки та 
міцності конструкцій», яка відбудеться з 23 по 26 травня 
2019 року у м. Запоріжжі, з секційною доповіддю або 
стендовим повідомленням (підкреслити). 
 

Прізвище__________________________________________ 

Ім’я_______________________________________________ 

По батькові________________________________________ 

Місто роботи:______________________________________ 

__________________________________________________ 

Посада: ___________________________________________ 

Вчене звання, ступінь________________________________ 

Телефон (код міста):_________________________________ 

Факс:______________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________ 

Адрес учасника (індекс)______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Назва доповіді______________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Автори____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Номер секції _______________________________________ 

Перерахована сума__________________________________ 

Платіжне доручення №_____ від ______________________ 

 Секційна доповідь 

 Стендове повідомлення 

 (потрібне відмітити) 

Необхідні технічні засоби для презентації секційних 

доповідей:  

 мультимедійний проектор 

 кодоскоп  

 (потрібне відмітити) 

Проживання _____ міст, 

Ваші побажання з роботи конференції__________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

ЗАЯВКА 

 

на участь у VII Міжнародній науково-технічній 
конференції «Актуальні проблеми прикладної механіки 
та міцності конструкцій», яка відбудеться з 23 по 26 
травня 2019 року у м. Запоріжжі, з секційною доповіддю 
або стендовим повідомленням (підкреслити). 
 

Прізвище_________________________________________ 

Ім’я_____________________________________________ 

По батькові_______________________________________ 

Місто роботи:_____________________________________ 

_________________________________________________ 

Посада: __________________________________________ 

Вчене звання, ступінь______________________________ 

Телефон (код міста):_______________________________  

Факс:____________________________________________ 

E-mail:___________________________________________ 

Адрес учасника (індекс)____________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Назва доповіді____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Автори___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Номер секції _____________________________________ 

Перерахована сума_________________________________ 

Платіжне доручення №_____ від ____________________ 

 Секційна доповідь 

 Стендове повідомлення 

 (потрібне відмітити) 

Необхідні технічні засоби для презентації секційних 

доповідей:  

 мультимедійний проектор 

 кодоскоп  

 (потрібне відмітити) 

Проживання ___ міст, 

Ваші побажання з роботи конференції________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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