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    Метою конференції є забезпечення можливостей 
для поширення найновішої наукової, технічної та інженерної 
інформації в напрямку розвитку галузевих технологій  
та обладнання, автомобільної техніки і технологій,  
методів динаміки машин та споруд, матеріалознавства  
і обробки металів тиском, а також пропаганди 
наукових досягнень провідних вчених України 
і зарубіжних країн. 
 

Проблеми динаміки та міцності машин і споруд 
Теоретичні та прикладні задачі обробки металів тиском 
 і автотехнічних експертиз 
Проблеми розвитку галузі штучних імплантатів в механічній 
біоінженерії та підготовки фахівців в концепції реалізації 
 проекту BIOART 
Транспортні системи і технології 
Матеріалознавство та довговічність матеріалів, покриттів, 
конструкцій 
Використання вібрації в техніці та технологіях 
Технології та системи автоматизації машинобудування 
Проблеми проектування, виготовлення та експлуатації 
озброєння та військової техніки 
Інноваційні технології в галузі підготовки  
фахівців технічних спеціальностей 
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ОФІЦІЙНІ СПОНСОРИ  

 

    Доповіді, які пройдуть апробацію на науково-технічній 
конференції і визначені як кращі на секційних засіданнях, 
будуть надруковані у закордонних виданнях, що індексуються  
у науковометричній базі Scopus. 
 

 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ЛИСТ
Мова: Офіційними мовами конференції є українська, 
англійська або російська. 

Місце проведення конференції:  

20-й км від Вінниці у напрямку Хмельницького, 
готельний комплекс Баттерфляй (за умови 
відсутності карантинних обмежень);              

Вінниця, ВНТУ,  інтернет-конференція (за 
умови дії карантинних обмежень). 

ОПЛАТА УЧАСТІ 
 Стандартний внесок (офлайн/онлайн) - 500/150 грн, 
для іноземців (офлайн/онлайн) - 100/40 дол. США,    
для аспірантів (офлайн/онлайн)  - 250/100 грн,       
для студентів (офлайн/онлайн)  - 100/50 грн.       

Реквізити для оплати розміщені на сайті конференції. 

ВНЕСОК ВКЛЮЧАЄ: 
Публікація тез; 

  Участь у всіх наукових засіданнях конференції;  
Отримання усіх матеріалів конференції;       
Coffee  breaks для відпочинку протягом засідання; 
Культурна програма та екскурсії (за умови 
відсутності карантинних обмежень). 

ПРОЖИВАННЯ 
Для учасників конференції передбачено бронювання 
номерів готельного комплексу Баттерфляй за 
попередньою заявкою секретаріату конференції або 
кімнат в університеті. За бажанням можливе самостійне 
бронювання номерів готелів Вінниці через веб-ресурси 
на зразок booking.com. Оплата проживання та харчування 
здійснюється самостійно за рахунок учасника. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Адреса: Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 
Україна, 21021. 
Тел. (+38) 098 470 93 92 Е-mail: 
PDMT@gmail.com 
pdmtconf.vntu.edu.ua 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
1. Заповнити реєстраційну форму та надіслати на 
електронну пошту ОРГКОМІТЕТУ конференції. 
2. Підготувати тези доповіді та надіслати їх на 
електронну пошту секретаріату конференції. 
3. Оплатити організаційний внесок та надіслати копію 
квитанції про оплату на електронну пошту секретаріату 
конференції. 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 
До 10 квітня 2021 - попередня реєстрація. 
До 30 квітня 2021 - крайній термін предсталення тез. 
До 5 травня 2021 - повідомлення авторів про прийняття тез. 

13 травня 2021 - реєстрація учасників конференції з 8:00 до 
10:30 у готельному комплексі Баттерфляй або на сайті 
конференції (за умови дії карантинних обмежень). 

14-15 травня 2021 - робота конференції в приміщеннях 
комплексу Баттерфляй або на Internet-платформі за 
посиланнями, які будуть надіслані для інтернет участі в 
конференції до 7 травня 2021 р. на е-mail учасника. 

КРИТЕРІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 
Вимоги до тез на сайті конференції. 

Надіслані тези будуть розглянути ОРГКОМІТЕТОМ. Тексти тез 
подальшому редагуванню не підлягають і є оригіналом при 
підготовці збірника тез, який буде надруковано до початку 
роботи конференції. Статі за темами доповідей, які 
рекомендовані оргкомітетом та оформлені належним чином, 
будуть опубліковані в фахових періодичних виданнях, що 
індексуються у наукометричній базі Scopus та фахових виданнях 
«Вісник ВПІ» (Index Copernicus), «Вісник машинобудування та 
транспорту» (Index Copernicus). 

За додатковою інформацією звертайтеся 
+(38) 067 255 77 26 – Каковкин Сергій 

+(38) 067 225 07 76 – Коваль Леонід 

+(38) 097 648 93 75 – Піонткевич Олег 

  +(38) 096 444 92 76 - Побережний Михайло 

+(38) 097 199 98 40 – Слабкий Андрій 

+(38) 097 712 33 27 – Смирнов Євгеній 

  +(38) 068 214 83 57 – Шенфельд Валерій 

ВІННИЦЯ
місто конференцій

Місто Вінниця називають перлиною Поділля.  

Розташоване на берегах легендарної річки Південний Буг. 
Місту понад шестиста років. Повага та піклування про минуле, 
відродження національних традицій міста стали досить 
поширеними останнім часом й сприяють відродженню 
духовного життя міста.  
Всі музеї міста відкриті для відвідувачів. Краєзнавчий та 
Художній музеї – справжня скарбниця. в якій знаходяться 
шедеври мистецтва, скульптури, статті з декоративного 
мистецтва, колекція шедеврів польських шляхтичів, 
археологічні та етнографічні знахідки.  

Готельний комплекс Баттерфляй

Для гостей міста плануються екскурсії 
визначними історичними місцями.

Музей-садиба М.І. Пирогова та каплиця Святого Миколая, де 
лежить забальзамоване тіло відомого в усьому світі хірурга 
Миколи Пирогова. 
Історично-меморіальний комплекс «Вервольф». 

Світломузичний фонтан ROSHEN. 


