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Запрошуємо Вас до участі в роботі 

10-ї Міжнародної наукової конференції 

«Математичні проблеми 
механіки неоднорідних структур» 

яка проходитиме в Інституті прикладних 
проблем механіки і математики 
ім. Я. С. Підстригача НАН України  
та у Львівському національному  
університеті імені Івана Франка 

17 – 20 вересня 2019 р. 

На конференції передбачаються пленарні, 
секційні та стендові доповіді з таких проблем: 

1.  Математичне моделювання у механіці 
деформівних твердих тіл 

2.  Математичні методи механіки та 
термомеханіки 

3.  Механіка неоднорідних твердих тіл і 
наномеханіка 

4.  Механіка контактної взаємодії, тіл з 
тріщинами та тонкими включеннями 

5.  Динаміка неоднорідних середовищ 

6.  Оптимізація та проектування елементів 
конструкцій і біомеханічних систем 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська. 

Для участі у роботі конференції необхідно 
надіслати на адресу Оргкомітету: 

до 15 червня 2019 р. – оформлені згідно з ви-
могами матеріали доповіді для включення до 
збірника матеріалів конференції та заповнені 
реєстраційні форми на кожного учасника; 
до 25 серпня 2019 р. – копію платіжного дору-
чення з вказаним прізвищем учасника конфе-
ренції та обов’язково з поміткою «Оргвнесок 
(прізвище, ім’я, по батькові) за участь у роботі 
МНК МПМНС’2019» про перерахування Інс-
титуту прикладних проблем механіки і матема-
тики ім. Я.С. Підстригача НАН України орг-
внеску за кожну доповідь у розмірі 400 грн. 
(для студентів, аспірантів і молодих вчених – 
200 грн.) 

на р/р № 31253270102714 в ДКС України 
м. Київ МФО 820172 ЄДРПОУ 03534430. 

Внесок охоплює організаційні витрати, 
витрати на формування програми та збірника 
матеріалів конференції, культурну програму, 
зв’язок, каву та чай у перервах, а також участь в 
офіційному прийомі. 

Увага! Молоді вчені, аспіранти та студенти 
повинні підтвердити вік і статус при реєстрації. 

Про потребу замовлення готелю просимо 
повідомити Оргкомітет до 01 серпня 2019 р. 

Додаткова інформація, електронна версія 
реєстраційної форми, а також зразок оформ-
лення матеріалів доповіді розміщені на веб-
сторінці конференції за адресою: 

http://www.iapmm.lviv.ua/mpmns2019 

Голова оргкомітету: Ю.В. Токовий 
Вчені секретарі: В.С. Пакош 

 Н.М. Іваcько 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
 

Співголови: Кушнір Р.М., Назарчук З.Т. (Україна) 

Заступники: Сулим Г.Т., Токовий Ю.В. (Україна) 

Вчені секретарі:  Турчин І.М.,  Ясінський А.В. 
(Україна) 

 

Члени програмного комітету: 

 
Аветисян А.С., Акопян В.Н. (Вірменія), Альтенбах Х. 
(Німеччина), Андрейків О.Є. (Україна), Бербюк В.Є. 
(Швеція), Богданов В.Л., Вайсфельд Н.Д., 
Воропаєв Г.О. (Україна), Гао Ц.-Ф. (Китай), 
Гачкевич О.Р. (Україна), Гдоутос Е. (Греція), 
Гетнарський Р.Б. (США), Григоренко О.Я., 
Грінченко В.Т., Гудрамович В.С., Дзюба А.П., 
Дмитрах І.М. (Україна), Жанг Ч. (Німеччина), 
Жао Я.-П. (Китай), Жук Я.О. (Україна), Казарян К.Б. 
(Вірменія), Карнаухов В.Г., Кіт Г.С., Кубенко В.Д. 
(Україна), Кубік Я. (Польща), Кунець Я.І., Курпа Л.В. 
(Україна), Лапуста Ю.М. (Франція), Лобанов Л.М., 
Лобода В.В., Луковський І.О. (Україна), 
Ма Ц.-Ц. (Тайвань), Макаров В.Л., Мартиняк Р.М., 
Марчук М.В. (Україна), Матисяк С. (Польща), 
Михаськів В.В. (Україна), Можаровський В.В. 
(Білорусь), Мхітарян С.М. (Вірменія), 
Немировський Ю.В. (Росія), Никифорович Є.І., 
Николишин М.М., Ніколаєв О.Г., Панасюк В.В., 
Пилипенко О.В., Попов В.Г., П’янило Я.Д., 
Рущицький Я.Я., Саврук М.П., Савула Я.Г. (Україна), 
Сванадзе М. (Грузія), Северин А. (Польща), 
Селезов І.Т., Сенченков І.К., Сіренко В.М., 
Скальський В.Р. (Україна), Сладек Я. (Словаччина), 
Стеблянко П.О. (Україна), Тамуж В.П. (Латвія), 
Тарлаковський Д.В. (Росія), Трофимчук О.М., 
Фільштинський Л.А., Харченко В.В., Хіміч О.М., 
Чапля Є.Я., Чекурін В.Ф., Шваб’юк В.І., 
Шевченко В.П., Ясній П.В. (Україна). 



 
 
 
 
 

Адреса оргкомітету: 

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, 
вул. Наукова, 3-б, м. Львів, 

79060, Україна 

Тел.: +380 (32) 263-83-77, 
263-53-70, 258-51-26 

E-mail: mpmns2019@gmail.com 

Додаткова інформація в Інтернеті: 
http://www.iapmm.lviv.ua/mpmns2019 

 

Вимоги до оформлення тексту доповіді 
Текст доповіді обсягом 1-2 повністю заповнених 
сторінки необхідно підготувати у вигляді файлу 
формату DOCX (або DOC). Розмір сторінки – 
А5 (148210 мм), поля – 15 мм, гарнітура – Times 
New Roman, міжрядковий інтервал – одинарний, 
абзацний відступ – 0,75 см. 

Порядок розміщення матеріалу доповіді 
 УДК (10 пт, вирівнювання зліва); 
 назва доповіді (10 пт, жирний, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕ-

РАМИ, вирівнювання по центру); 
 імена та прізвища авторів (10 пт, жирний, вирівню-

вання по центру); 
 повна назва установи (9 пт, курсивний, вирівнювання 

по центру); 
 електронні поштові скриньки авторів (9 пт, вирівню-

вання 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, вирівнювання по центру) та 
анотація (9 пт, курсивний). 

Після кожної частини тексту, відзначеної (), 
робиться відступ в один рядок. 

Набір формул виконується виключно в редакто-
рі 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 ін-
декс – 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. 

Національна академія наук України 
Інститут прикладних проблем механіки  

і математики ім. Я.С. Підстригача 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка 
Українське товариство з механіки  

руйнування матеріалів 
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