
Вельмишановний (а)_______________ 
_________________________________ 
 
Організатори запрошують Вас взяти участь 

у роботі 

Міжнародної наукової конференції 

“Сучасні проблеми термомеханіки”, 
 

яка відбудеться 22-24 вересня 2016 р. в 
Інституті прикладних проблем механіки і ма-
тематики ім. Я.С. Підстригача НАН України 
(м. Львів, вул. Наукова, 3-б). 
 

Робота конференції проходитиме у рамках 
3-х міні-симпозіумів: 

• “Математичне моделювання в меха-
ніці зв’язаних полів” (до 85-річчя від дня 
народження член-кореспондента НАН 
України, доктора фізико-математичних 
наук, професора Ярослава Йосиповича 
Бурака); 

• “Математичні методи механіки і 
термомеханіки” (до 80-річчя від дня 
народження доктора технічних наук, 
професора Юрія Михайловича Коляна); 

• “Оптимізація в термомеханіці“ (до 80-
річчя від дня народження доктора фізико-
математичних наук, професора Василя 
Михайловича Вігака). 

 
 
Робочі мови конференції: українська, 
російська, англійська. 

Для участі у роботі конференції 
необхідно до 17 червня 2016 р. надіслати 
на адресу Оргкомітету 

thermomech.iapmm@gmail.com 
1. Оформлені згідно з вимогами матеріали 
доповіді та заповнені реєстраційні форми на 
кожного учасника. 
2. Копію платіжного доручення або квитан-
ції поштового переказу з вказаним прізви-
щем учасника конференції та обов’язково з 
поміткою “Оргвнесок (прізвище, ім’я, по 
батькові) за участь у роботі МНК СПТ”. За 
кожну доповідь перерахувати ІППММ 
НАНУ оргвнесок у розмірі 300 грн. (для 
молодих вчених й аспірантів – 150 грн.) на 
р/р №  31253270102714 в ДКС України 
м. Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 03534430. 

Внесок охоплює організаційні витрати, 
витрати на формування програми та збірни-
ка матеріалів конференції, культурну про-
граму, зв’язок, каву і чай в перервах та 
участь в офіційному прийомі. 

Увага! Молоді вчені й аспіранти повинні 
підтвердити свій вік і статус при реєстрації. 

Про потребу замовлення місця в готелі 
просимо повідомити Оргкомітет до 1 серп-
ня 2016 р. 

Додаткова інформація, електронна вер-
сія реєстраційної форми, а також зразок 
оформлення матеріалів доповіді розміщено 
на веб-сторінці конференції за адресою: 

http://www.iapmm.lviv.ua/MPT2016 

Голова 
програмного комітету: Р.М. Кушнір 
Голова оргкомітету: В.С. Попович 
Вчений секретар: Н.М. Івасько 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
учасника  Міжнародної наукової конференції 

“Сучасні проблеми термомеханіки” 
 
 
Прізвище ________________________________ 
Ім’я ____________________________________ 
По батькові _____________________________ 
Науковий ступінь_________________________ 
Вчене звання _____________________________ 
Посада _________________________________ 
Місце праці ______________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
Адреса для листування ____________________ 
 ________________________________________ 
Телефон_________________________________ 
E-mail __________________________________ 
Планую виступити з доповіддю (автори, назва) 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
яка стосується тематики міні-симпозіуму 
 ________________________________________ 
 ________________________________________ 
 
_____________                       ________________ 

(дата)                                           (підпис) 
 

До розгляду буде прийматися не більше 2-х 
доповідей одного учасника. 

Якщо авторів доповіді декілька, то реєстрацій-
на форма заповнюється на кожного співавтора, а 
назва доповіді вказується лише в реєстраційній 
формі автора, з яким слід вести листування. 



     
                              

Вимоги до оформлення тексту доповіді 
Текст доповіді обсягом 1-2 повністю запов-

нених сторінки необхідно підготувати у вигляді 
файлу формату DOCX (або DOC). Розмір сто-
рінки – А5 (148210 мм), поля – 15 мм, гар-
нітура – Times New Roman, міжрядковий інтер-
вал – одинарний, абзацний відступ – 0,75 см. 
Порядок розміщення матеріалу доповіді 
 УДК (10 пт, вирівнювання зліва); 
 назва доповіді (10 пт, жирний, ВЕЛИКИМИ 

ЛІТЕРАМИ, вирівнювання по центру); 
 імена та прізвища авторів (10 пт, жирний, 

вирівнювання по центру); 
 повна назва та адреса організації (9 пт, 

курсивний, вирівнювання по центру); 
 основний текст доповіді (10 пт); 
 список літератури в алфавітному порядку 

(9 пт, нумерований список, прізвища авторів 
– курсивний); 

 назва доповіді англійською мовою (8 пт, 
жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, вирівню-
вання по центру) та анотaція (9 пт, 
курсивний). 
Після кожної частини тексту, відзначеної (), 

робиться відступ в один рядок. 
Набір формул виконується виключно в 

редакторі формул MathType (Microsoft Equation 
Editor) з використанням таких параметрів: 

стиль: текст, функція, число – Times New Roman; 
змінна – Times New Roman, курсивна; малі та великі 
грецькі, символ – Symbol; матриця-вектор – Times 
New Roman, жирний; 

розміри: звичайний – 10 пт; індекс – 80%; малий 
індекс – 60%, символ – 150%, малий символ – 100%. 

Рисунки та графіки подаються у форматах 
PNG, TIFF або JPEG. 

Пояснення до рисунків, графіків і таблиць 
наводяться в основному тексті доповіді. 
Підписи до таблиць вирівнюються справа, а 
підписи до графічних матеріалів – по центру. 

 
Інститут прикладних проблем механіки і 

математики ім. Я.С. Підстригача НАН України 
та його Центр математичного моделювання 

Львівський національний університет 
ім. Івана Франка МОН України 

Національний університет “Львівська 
політехніка” МОН України 
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