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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В МОДЕЛЮВАННІ

(м. Миколаїв, 24-25 березня 2016 р.)

1. Прізвище ________________________
   Ім’я ____________________________
   По-батькові _____________________
2. Місце навчання/роботи
____________________________________
____________________________________
3. Курс і спеціальність/посада
____________________________________
____________________________________
4. Науковий ступінь, вчене звання
____________________________________
5. Адреса __________________________   
____________________________________
6. Телефон, e-mail _________________
____________________________________
7. Назва доповіді __________________ 
____________________________________    
____________________________________
____________________________________
8. Номер секції ____________________ 
9. Форма участі:      очна
                      заочна

Для очної участі
1. Дата і час приїзду ______________
____________________________________
2. Дата і час від’їзду _____________    
____________________________________
3. Необхідні технічні засоби 
____________________________________
4. Потреба у готелі ________________

Умови участі
Для участі у конференції необхідно вислати 

до 1 березня 2016 року на електронну поштову ск-
риньку конференції:

•тези доповіді (об’ємом 1-2 сторінки) 
підготовлені для безнабірного друку у матеріалах 
конференції;

•заповнену заявку;
•копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Організаційний внесок
Організаційний внесок сплачується учасниками конфе-

ренції у національній валюті України розміром 180 грн.
У випадку заочної участі в роботі конференції органі-

заційний внесок сплачується у розмірі 30 грн. Організаційний 
внесок призначений для формування матеріалів конференції, 
перерви на каву та інші організаційні витрати. Проживання, 
харчування та проїзд оплачуються окремо._                _____     

За бажанням доповідь у вигляді статті (під іншою 
назвою та за участі співавтора з науковим ступенем) можна 
надрукувати у першому випуску збірника наукових праць "Гео-
метричне моделювання та інформаційні технології", який 
надалі планується зробити фаховим. У цьому випадку вартість 
очної участі у конференції 150 грн., а заочної – 0 грн. 
(публікація статті у збірнику оплачується окремо)._         _

Вимоги до оформлення тез
1. Тези доповідей набираються у редакторі Microsoft 

Word 2003 чи пізніших версій.
2. Параметри сторінки: формат А4 (210×297 мм), орієн-

тація – книжна, поля – 2 см з усіх боків. Сторінки без нуме-
рації.___________________________________________________

3. Порядок слідування елементів доповіді: автор, 
посада, місце роботи, назва, текст, література (за наявно-
сті)._____________________________________________________

4. Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пт. 
Допускається виділення символів (фрагментів тексту допові-
ді) напівжирним шрифтом та курсивом. Рекомендується уникати 
(там де це можливо) набору тексту прописними літерами.

5. Параметри абзацу: перший рядок – відступ 1,25 см, 
інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 
мм. Вирівнювання абзаців – за шириною. Всі параметри однако-
ві для всіх елементів тез доповіді._____________________

6. Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку 
групуються в один об’єкт разом із надписами без обрамлення.

7. Таблиці нумеруються.
8. Оргкомітет залишає за собою право змінювати вид 

доповіді і секцію, повідомивши про це доповідача.__________

Вимоги до оформлення статті
Вимоги до оформлення наукової статті у збірнику науко-

вих праць "Геометричне моделювання та інформаційні техноло-
гії" знаходяться за посиланням:____________________________
https://drive.google.com/file/d/0BzyeB1MLAWCUZXVmVXFQTzFHRG
s/view?usp=sharing

Програма конференції буде вислана на адресу, 
вказану в заявці, після 20 березня 2016 року.



Кафедра комп’ютерної інженерії

Поздєєв Валерій Олександрович
завідувач кафедри прикладних математики, ме-
ханіки та інформатики Миколаївського націо-
нального університету імені В.О. Сухомлинсь-
кого, д-р фіз.-мат. наук, професор_____________________
Фісун Микола Тихонович
завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних систем 
Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили, д-р техн. наук, професор______________________
Хомченко Анатолій Никифорович
завідувач кафедри прикладної та вищої математики 
Чорноморського державного університету імені Петра 
Могили, д-р фіз.-мат. наук, професор__________________
Шоман Ольга Вікторівна
завідувач кафедри геометричного моделювання та комп’ю-
терної графіки Національного технічного університету 
"Харківський політехнічний інститут",________________
д-р техн. наук, професор_________________________________

Члени організаційного комітету
Борчик Євген Юрійович
доцент кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського, 
канд. фіз.-мат. наук, доцент____________________________
Булгакова Олександра Сергіївна
доцент кафедри прикладних математики, механіки та 
інформатики Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського, канд. техн. наук, доцент
Зосімов В’ячеслав Валерійович
доцент кафедри прикладних математики, механіки та 
інформатики Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського, канд. техн. наук____________
Мельник Віктор Анатолійович
доцент кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського, 
канд. техн. наук, доцент_________________________________
Мельник Олександр Вікторович
доцент кафедри прикладних математики, механіки та 
інформатики Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського, канд. техн. наук____________

Адреса організаційного комітету:
кафедра комп’ютерної інженерії,
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського,
вул. Нікольська, 24, 54030, м. Миколаїв

0 (512) 37-88-09
0 (63) 479-90-61
0 (66) 401-11-06

mnu.csn@gmail.com
ustenko.s.a@gmail.com

Організаційний комітет

Будак Валерій Дмитрович
ректор Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського, д-р техн. наук, професор, 
голова оргкомітету___________________________________
Устенко Сергій Анатолійович
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївсь-
кого національного університету імені В.О. Сухомлин-
ського, д-р техн. наук, доцент, заступник голови
Борисенко Валерій Дмитрович
професор кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївсько-
го національного університету імені В.О. Сухомлинсь-
кого, д-р техн. наук, професор, заступник голови
Пилявська Ганна Вячеславівна
лаборант кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївсько-
го національного університету імені В.О. Сухомлинсь-
кого, студентка 5 курсу, секретар конференції

Члени програмного комітету
Ванін Володимир Володимирович
декан фізико-математичного факультету, завідувач кафе-
дри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної 
графіки Національного технічного університету України 
"Київський політехнічний інститут",__________________ 
д-р техн. наук, професор_________________________________
Гнатушенко Володимир Володимирович
завідувач кафедри автоматизованих систем обробки 
інформації Дніпропетровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара, д-р техн. наук, професор
Коваленко Ігор Іванович
професор кафедри програмного забезпечення автоматизо-
ваних систем Національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова, д-р техн. наук, професор
Корчинський Володимир Михайлович
завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій 
Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, д-р техн. наук, професор_________________
Куценко Леонід Миколайович
професор кафедри інженерної та аварійно-рятувальної 
техніки Національного університету цивільного захисту 
України, д-р техн. наук, професор_______________________
Михайленко Всеволод Євдокимович
професор кафедри нарисної геометрії, інженерної й 
машинної графіки Київського національного університету 
будівництва і архітектури, д-р техн. наук, професор
Мусієнко Максим Павлович
завідувач кафедри інформаційних технологій і програм-
них систем Чорноморського державного університету 
імені Петра Могили, д-р техн. наук, професор___________
Плоский Віталій Олексійович
проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків, 
завідувач кафедри архітектурних конструкцій Київського 
національного університету будівництва і архітектури, 
д-р техн. наук, професор_________________________________ 

Шановні колеги!

24-25 березня 2016 року

в Миколаївському національному універси-
теті імені В.О. Сухомлинського на базі 
кафедри комп’ютерної інженерії 
механіко-математичного факультету відбу-
деться Всеукраїнська науково-практична 
конференція студентів, аспірантів та 
молодих вчених "Інформаційні технології 
в моделюванні"._______________________

Темою конференції є моделювання різ-
номанітних об’єктів, явищ і процесів з 
використанням інформаційних технологій._

Основні питання (секції), що пропо-
нуються для обговорення:________________

1.Геометричне, математичне та 
комп’ютерне моделювання об’єктів, явищ і 
процесів.______________________________

2. Інформаційні технології моделю-
вання об’єктів, явищ і процесів.________

3. Комп’ютерна інженерія в сучасних 
умовах.________________________________

4. Підготовка наукових та педагогіч-
них кадрів з інформаційних технологій.__

Робочі мови конференції:
1. Українська.
2. Англійська.
3. Російська.
4. Німецька.
5. Польська.

Форма участі:
– очна;
– заочна.


