
 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

запрошуємо взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції 
Underwater Technologies, 2017 та публікації в міжнародних наукових журналах 

 
 

Міжнародна конференція Underwater Technologies, 2017 
(Вплив води на довкілля та інноваційні технології) 

 
Розглядаються оригінальні ідеї, нові пропозиції, нестандартні рішення, креативні проекти. 

Проблематика: Природничі науки; Математика та статистика; Інформаційні технології; Механічна та 
електрична інженерія; Автоматизація та приладобудування; Виробництво та технології; Архітектура 
та будівництво. 
 
 форми участі: очна / заочна й online (skype зв’язок) 
 підтвердження: Сертифікат учасника, Програма конференції (тези не друкуються) 
 конкурс за номінаціями: Презентація; Інноваційний проект; Публікація 
 заохочення: Диплом (переможцям); Подяка (найактивнішим); Рекомендація до публікації в міжнародних 

наукових журналах (за висновком комісії) 
 робочі мови: українська, російська, англійська, польська 
 організаційний внесок: €20/10 (очна / заочна й online) в національній валюті 

 для студентів: участь у конференції безкоштовна 

 проживання, харчування, проїзд: за власним рахунком 

 учасникам, рекомендованим до публікації, організаційний внесок компенсується 
 інформаційне забезпечення: 

 сайт конференції  www.undersea-technologies.jimdo.com 

 заявка на участь: print uwtech@ukr.net (Додаток 1); online − https://docs.google.com/ 
forms/d/e/1FAIpQLSeh-UKm7mNdVVVSe8Cr6GVBNTfsjsRtm3Mfsb6aR7vt1vl43w/viewform 

 реквізити для оплати: Благодійна організація «Фонд розвитку КНУБА». 03037, Київ, Повітрофлотський 
просп., 31, тел. +38 066 4600001. ЄДРПОУ 38675230 МФО 321767 ПАТ «ВТБ БАНК», р/р 
26001010326633. Призначення платежу – добровільне пожертвування для виконання статутних задач 

 час та місце проведення: 21-23 березня 2017 р.  Повітрофлотський просп., 31, Київ, Україна, 03037 
 контакти: +38 044 2415474, +38 093 3898060, +38 098 2831867 

 
 

Міжнародні наукові журнали 
Підводні технології (Теkа, Motrol, IJERA, IOSR Journals) 

 

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

 не менше 20 посилань (у тому числі 3  4 на відповідні журнали) 
 до редакції (uwtech@ukr.net) подають заявку на публікацію (Додаток 2): 

1) Статтю (файл і роздруківку, для англомовних – із завіреним перекладом) 
2) Довідку про авторів 
3) Рецензію (зовнішню) 
4) Угоду про публікацію (online, print) 

 оплата однієї статті (еквівалент в національній валюті): 

 Підводні технології: €40 (online) + €10 (print) 

 Teka, Motrol: 550 zl (€130) 

 IJERA: $150 (online) + $35 (print) 

 IOSR Journals: $250 
 реквізити й оплата: після рекомендації до опублікування 
 Архів журналів, Правила для авторів, Приклади оформлення статей: 

 Підводні технології  www.uwtech.at.ua,  http://library.knuba.edu.ua 

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

 IJERA  www.ijera.com (International Journal of Engineering Research and Applications) 

 IOSR Journals  www.iosrjournals.org (International Organization of Scientific Research) 
 
 
 
 

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

Михайло Сукач, д.т.н., проф., КНУБА, 
msukach@ua.fm, +38 095 6297417 
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