
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо до III Міжнародної науково-практичної 
конференції «Underwater Technologies 2017» 

та публікації в міжнародних фахових виданнях 
 

Міжнародна конференція 
 

 форми участі: очна/заочна й online (Skype-зв’язок) 
 видається: Сертифікат учасника, Програма конференції (тези не друкуються) 
 конкурс за номінаціями: Презентація, Інноваційний проект, Публікація 
 переможцям: Диплом; найактивнішим – Подяка 
 за висновком комісії: Рекомендація до публікації в міжнародних фахових виданнях 

 місце проведення: 03680, Україна, Київ, Повітрофлотський просп., 31 

 форма заявки (uwtech@ukr.net): Дод.1 

 терміни подання матеріалів: Дод.2 

 додаткова інформація: тел. +38 044 2415474, +38 093 3898060, +38 098 2831867 
 

Міжнародні фахові журнали 
 

 матеріал статті: оригінальний та ґрунтовний (обсяг 8  12 стор.) 

 не менше 20 посилань на джерела (3  4 на відповідні журнали) 
 пріоритет: англомовним текстам із завіреним перекладом 
 до редакції надають (uwtech@ukr.net): 

1) статтю (файл і роздруківку) 
2) угоду про публікацію 
3) рецензію (зовнішню) 
4) довідку про авторів 

 архів журналів, правила для авторів, приклади оформлення статей: 

 Underwater Technologies: www.uwtech.at.ua; http://library.knuba.edu.ua 

 Teka і Motrol (PAN): http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Teka-Motrol.html 
 

Індексування 
 

Конференція Рубрикація Наукометричні бази 

III МНПК «Underwater 
Technologies 2017» 
(укр., рос., англ.) 

Вплив води на довкілля 
та інноваційні технології 

 

Журнали   

Підводні технології 
(укр., рос., англ.) 

Природничі науки 
Математика та статистика 
Інформаційні технології 
Механічна та електрична інженерія 
Автоматизація та 
приладобудування 
Виробництво та технології 
Архітектура та будівництво 

Get CITE 
Google academy 
Index Copernicus 
JOUR Info 
Research Bible 
Scientific Indexing Services 
The Global Impact Factor 
Ulrichs web 
Web ИРБИС 

Teka 
(англ.) 

Моторизація транспортних засобів 
Механічна розробка 
Енергоефективність 
Математична статистика 
Будівництво, архітектура 

Agro 
Index Copernicus 

Motrol 
(англ.) 

Сільськогосподарські машини 
Машини харчової промисловості 
Енергетика 
Управління землею, міське 
планування, будівництво, 
архітектура і геодезія 
Математична статистика 

Agro 
Index Copernicus 

 
Голова наукового комітету МНПК «UWT, 2017», 
головний редактор журналу Підводні технології, 
тематичний редактор журналів Teka і Motrol 

 
Михайло Сукач, д.т.н., проф., КНУБА, 

msukach@ua.fm, +38 095 6297417 
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Додаток 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 
III Міжнародна науково-практична конференція 

«Underwater Technologies 2017» 

 

Прізвище             _______________________________ 

Ім’я                      _______________________________ 

По батькові         _______________________________ 

Науковий ступінь, звання ________________________ 

______________________________________________ 

Посада                  _______________________________ 

______________________________________________ 

Місце роботи       _______________________________ 

______________________________________________ 

Поштова адреса, індекс   ________________________ 

______________________________________________ 

Телефон, факс      ______________________________ 

                               ______________________________ 

E-mail, Skype       _______________________________ 

                              _______________________________ 

ORCID                 ________________________________ 

 

Форма                очна    (презентація, доповідь) _ _     . 

участі:                заочна (повідомлення, проект)    _    . 

                           online  (skype-звʼязок)               _      . 

                           публікація  (назва журналу)    _       . 

__________________________________                     . 

Тема: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
 
_______________               _______________________ 

(Дата)    (Підпис) 

 
 

Додаток 2 
КЛЮЧОВІ ДАТИ 

 

 Подання матеріалів Випуск 

Конференція   
III МНПК «Underwater Technologies, 2017» 
(Програма, Сертифікат, Диплом, Подяка, 

Рекомендація до видання) 
01.03.2017 21-23 березня 2017 

   

Журнали   
Підводні технології, 05 (2017) 01.12.2016 1 квартал 2017 
Підводні технології, 06 (2017) 01.03.2017 2 квартал 2017 

Теkа, 17-4 (2017) 01.06.2017 3 квартал 2017 
Motrol, 19-10 (2017) 01.09.2017 4 квартал 2017 

   

 

 

  

 

 


