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Мета конференції 
Представлення матеріалів досліджень присвячених гео-

метричному, математичному та комп’ютерному моделюван-
ню об’єктів, явищ і процесів у виробництві та експеримента-
льних дослідженнях, а також матеріалів теоретичних та екс-
периментальних досліджень в галузі створення і впроваджен-
ня інформаційних технологій в напрямку автоматизації, сис-
темного аналізу, комп’ютерної та програмної інженерії. 

Основні напрями роботи конференції 
1. Геометричне, математичне та комп’ютерне моделю-

вання об’єктів, явищ і процесів. 
2. Інформаційні технології моделювання об’єктів, явищ 

і процесів. 
3. Комп’ютерна та програмна інженерія в сучасних 

умовах. 
4. Системний аналіз та комп’ютерні науки в сучасних 

умовах. 

Робочі мови конференції 
1. Українська. 
2. Англійська. 
3. Російська. 

Порядок роботи конференції 
Пленарне засідання та засідання секцій будуть проходи-

ти в корпусі №2 Миколаївського національного університету 
імені В.О Сухомлинського за адресою: м. Миколаїв, вул. Ні-
кольська, 24. 

Контактні телефони: 
0 (512) 37-88-09 
0 (512) 71-30-25 
Адреси електронної пошти: 
mnu.csn@gmail.com 
gmit.sj@gmail.com 
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18 жовтня 2017 року 
8:00 – 10:00 реєстрація учасників, ауд. 02.210 
10:00 відкриття конференції, ауд. 02.207 
10:30 – 12:30 робота в секціях, ауд. 02.207 
12:30 – 14:00 обідня перерва 
14:00 – 17:00 робота в секціях, ауд. 02.207 

19 жовтня 2017 року 
10:00 – 12:30 робота в секціях, ауд. 02.207 
12:30 – 14:00 обідня перерва 
14:00 – 17:00 робота в секціях, ауд. 02.207 

20 жовтня 2017 року 
10:00 – 12:00 робота в секціях, ауд. 02.207 
12:00 підведення підсумків і закриття конфе-

ренції 

Організаційний комітет 

Голова оргкомітету 
Будак Валерій Дмитрович – академік НАПН України, д-р 
техн. наук, професор, ректор Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського 

Заступники голови 
Устенко Сергій Анатолійович – д-р техн. наук, доцент, заві-
дувач кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївського наці-
онального університету імені В.О. Сухомлинського 
Борисенко Валерій Дмитрович – д-р техн. наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерної інженерії Миколаївського 
національного університету імені В.О. Сухомлинського 

Секретар конференції 
Пилявська Ганна Вячеславівна – завідувач лабораторій кафе-
дри комп’ютерної інженерії Миколаївського національного 
університету імені В.О. Сухомлинського 
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Члени організаційного комітету 
Мельник В.А. – канд. техн. наук, доцент (кафедра 

комп’ютерної інженерії) 
Кузьма К.Т. – канд. техн. наук (кафедра комп’ютерної 

інженерії) 
Мельник О.В. – канд. техн. наук (комп’ютерної інженерії) 
Булгакова О.С. – канд. техн. наук, доцент (кафедра 

комп’ютерних наук та прикладної матема-
тики) 

Зосімов В.В. – канд. техн. наук (кафедра комп’ютерних 
наук та прикладної математики) 

Програмний комітет 
Ванін В.В. – д-р техн. наук, професор (м. Київ) 
Гнатушенко В.В. – д-р техн. наук, професор (м. Дніпро) 
Коваленко І.І. – д-р техн. наук, професор (м. Миколаїв) 
Корчинський В.М. – д-р техн. наук, професор (м. Дніпро) 
Кошкін К.В. – д-р техн. наук, професор (м. Миколаїв) 
Куценко Л.М. – д-р техн. наук, професор (м. Харків) 
Михайленко В.Є. – д-р техн. наук, професор (м. Київ) 
Плоский В.О. – д-р техн. наук, професор (м. Київ) 
Поздєєв В.О. – д-р фіз.-мат. наук, професор 

(м. Миколаїв) 
Приходько С.Б. – д-р техн. наук, професор (м. Миколаїв) 
Шоман О.В. – д-р техн. наук, професор (м. Харків) 

Пленарне засідання 
Вітальне слово голови організаційного комітету конфе-

ренції, ректора Миколаївського національного університету 
імені В.О. Сухомлинського, професора Будака Валерія 
Дмитровича. 

Привітання декана механіко-математичного факультету, 
доцента Овчаренка Анатолія Володимировича. 
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Секція 1 
Геометричне, математичне та комп’ютерне 

моделювання об’єктів, явищ і процесів 

Керівники секції: 
Кузьма К.Т. – канд. техн. наук (кафедра комп’ютерної інженерії) 
Секретарі секції: 
Глухно Алла – студентка групи 282 

Доповіді 

Бідніченко О.Г., Бєлозьорова О.М. 
Графічні методи складання векторів 

Борисенко В.Д., Устенко А.С., Гилко М.В. 
Подання батоксів теоретичного креслення корпусу судна 
кривими з лінійною залежністю кривини від довжини їх дуги 

Борисенко В.Д., Друзь Є.І. 
Моделювання середньої лінії профілю лопатки осьового ком-
пресора кривими у натуральній параметризації 

Шоман О.В. 
Реалізація розрахунків геометричних факторів передачі про-
меневої енергії 

Даниленко В.Я. 
Визначення оглядовості транспортних засобів з допомогою 
панорамних рельєфів 

Борисенко В.Д., Устенко С.А., Мартиненко В.С. 
Побудова перехідної кривої для існуючих ділянок залізнич-
ного шляху 

Борисенко В.Д., Устенко С.А. 
Моделювання кривих ліній з кубічною залежністю кривини 
від довжини дуги 

Борисенко В.Д., Устенко І.В. 
Моделювання кривих у натуральній параметризації з синусо-
їдальною залежністю їх кривини від довжини дуги 

Комяк В.М., Данілін О.М. 
Алгоритм побудови умов неперитинання еліпсів 

Басік О.В. 
Денне світло: світлові люки, шахти та тунелі 

Борисенко В.Д., Корчагіна О.О., Рябова А.С. 
До побудови перехідних кривих залізничного шляху 
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Приходько С.Б., Приходько Н.В., Кудін О.О., Кошовий Д.В. 
Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за 
даними тривалості робіт з розробки 3D-моделей секцій кор-
пусів суден 

Холковський Ю.Р. 
Дискретно-інтерполяційний метод моделювання стану бага-
топараметричних середовищ 

Коробко І.В., Драчук О.О. 
Дослідження впливу параметрів потоку на вимірювальні пе-
ретворювачі витрати газу 

Зеленський O.В., Дармосюк В.М., Семенів О.Г. 
Сума елементів мінімальної матриці показників 

Куценко Л.М., Шевченко С.М. 
Дослідження математичного більярду у полі тяжіння між 
двома півплощинами 

Чайковська Є.Є., Андрієнко А.В. 
Математичне моделювання конденсатора теплового насосу  

Зубенко В.М. 
Удосконалення математичної моделі для розпізнавання фра-
гментів музичних творів та розробка програмного забезпе-
чення для її реалізації 

Поздєєв В.О., Мельник О.В. 
Математичне моделювання інформаційно-вимірювальної си-
стеми імпульсного тиску в рідких середовищах 

Мельник О.В. 
Математичне моделювання впливу електророзрядного мето-
ду на продуктивність водозабірних свердловин 

Мельник О.В. 
Математичне моделювання способу передачі гідроакустич-
них сигналів підводним апаратам 

Мельник О.В. 
Математичне моделювання електророзрядної технології по-
ліпшення якості литого металу 

Смірнов О.П., Мельник О.В. 
Математичне моделювання розповсюдження хвилі тиску в 
рідині при електричному розряді 

Ісмаілова H.П. 
Графічний спосіб профілювання евольвентного арочного за-
чеплення, що виключає інтерференцію 
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Колосова О.П., Сідоров Д.Е., Колосов О.Є., Ванін В.В. 
Аналіз процесу формування гофри з різними геометричними 
параметрами 

Колосова О.П., Сокольський О.Л., Колосов О.Є., Ванін В.В. 
Особливості проектування профільних виробів складної гео-
метричної форми з термопластичних композиційних матеріа-
лів 
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Секція 2 
Інформаційні технології моделювання 

об’єктів, явищ і процесів 

Керівник секції: 
Мельник В.А. – канд. техн. наук, доцент (кафедра комп’ютерної 

інженерії) 
Секретар секції: 
Рябова Анжеліка – студентка групи 382 

Доповіді 

Антипова Е.А. 
СППР для выбора оптимальных организационных структур 

Коробко І.В., Писарець А.В. 
Комп’ютерне моделювання роботи вимірювальних перетво-
рювачів витрати рідини та газу із використанням CFD-
технологій 

Гнатушенко В.В., Сердюк В.В. 
Методика розпізнавання напівтонових цифрових зображень 
тексту 

Chuiko G. P., Dvornik O.V., Shyian I.A. 
Information technology in medicine: an example of a computer 
analysis of self-monitoring of blood glucose 

Тимофієва Н.К. 
Про утворення геометричних форм у живій природі  

Приходько С.Б., Макарова Л.М., Смикодуб Т.Г., Ульянов К.К. 
Побудова рівняння трансформованого еліпсу передбачення за 
даними трудомісткості програмних проектів 

Любкевич К.О. 
Метод одночасної навігації і побудови карти 

Березький О.М., Березька К.М., Ляшук С.В. 
Аналіз результатів вступу абітурієнтів на основі методів про-
сторової економетрики 

Ємельянов С.І., Погромська Г.С. 
Візуалізація особливостей алгоритму визначення морфологі-
чного типу скупчень галактик 
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Секція 3 
Комп’ютерна та програмна інженерія 

в сучасних умовах 

Керівник секції: 
Лукьянчіков С.Д. – старший викладач (кафедра комп’ютерної інжене-

рії) 
Секретар секції: 
Менчій Софія – студентка групи 282 

Доповіді 
Погромська Г.С., Махровська Н.А. 

Програмна система для синтаксичного аналізу SQL-запитів 
Левчук В.В., Гунченко Ю.О., Ємельянов П.С. 

Пристрій для побудови трійкових унарних функцій 
Устенко І.В., Вітіннік Д.С. 

Деякі проблеми візуалізації графових структур 
Видойник Л.М., Кузьма К.Т. 

Технологія GPON – переваги та перспективи 
Клюшніченко В.В., Кузьма К.Т. 

Огляд обладнання для визначення технічного стану літій-
іонних акумуляторів мобільних телефонів 

Рябова А.С., Кузьма К.Т. 
Дослідження технологій побудови рекомендаційних систем 

Шилов І.А., Кузьма К.Т. 
"Інтернет речей": визначення концепції та перспективи роз-
витку 

Мартиненко В.С., Кузьма К.Т. 
Застосування метамоделей під час проектування структур баз 
даних 

Лукьянчіков С.Д., Євдокимов С.О. 
Методи зберігання звукової інформації з втратами та без 
втрат 

Лукьянчіков С.Д., Геленко Ю.В. 
Дослідження розвитку методів комп'ютерної іридодіагности-
ки 
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Мельник В.А. 
Моделювання роботи сферичного випромінювача для систе-
ми цифрового гідроакустичного зв'язку 

Мельник В.А., Хіврич Д.В. 
Розробка програмного забезпечення системи реєстрації пара-
метрів швидкоплинних процесів 

Мельник В.А., Євдокимов С.О. 
Універсальний лабораторний стенд для цифрової обробки си-
гналів датчиків 

Мельник В.А. 
Чисельне моделювання дифракції акустичної хвилі на неод-
норідному циліндрі 

Мельник В.А. 
Чисельне моделювання роботи вузькоспрямованного елект-
рогідравлічного випромінювача 

Лукьянчіков С.Д., Некрилов Д.І. 
Підсистема аналізу паливно-енергетичних ресурсів для по-
треб опалення та гарячого водопостачання 

Устенко С.А. 
Виклик у керованому коді C# методів нащадків абстрактних 
класів із некерованого коду C++ 
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Секція 4 
Системний аналіз та комп’ютерні науки 

в сучасних умовах 

Керівник секції: 
Мельник О.В. – канд. техн. наук (кафедра комп’ютерної інженерії) 
Секретар секції: 
Корчагіна Оксана – студентка групи 382 

Доповіді 
Тулученко Г.Я., Шульженко М.А., Титаренко Ю.В. 

Дослідження явища типу Гіббса при інтерполяції за схемою 
Ерміта сигмоїдальних кривих  

Kovalenko A.E. 
System state space complexity of typical diagnosis structures for 
PMC-model 

Махровська Н.А., Броніцька Т.О. 
Комбінаторні алгоритми у програмуванні 

Лахижа Р.М. 
Аналіз ефективності існуючих методів та моделей розпізна-
вання об’єктів 
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Для нотаток 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В МОДЕЛЮВАННІ 
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Миколаїв 2018 
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Кафедра комп’ютерної інженерії 

 

Шановні колеги! 
 

17-19 жовтня 2018 року 
 

 
в Миколаївському національному університеті 
імені В.О. Сухомлинського на базі кафедри 
комп’ютерної інженерії механіко-
математичного факультету відбудеться ІIІ 
Всеукраїнська науково-практична конференція 
"Прикладна геометрія та інформаційні техно-
логії в моделюванні об’єктів, явищ і проце-
сів". 

Метою конференції є представлення ма-
теріалів досліджень присвячених геометрич-
ному, математичному та комп’ютерному моде-
люванню об’єктів, явищ і процесів у вироб-
ництві та експериментальних дослідженнях, а 
також матеріалів теоретичних та експеримен-
тальних досліджень в галузі створення і 
впровадження інформаційних технологій в 
напрямку автоматизації, системного аналізу, 
комп’ютерної та програмної інженерії. 

Основні питання (секції), що пропону-
ються для обговорення: 

1. Геометричне, математичне та комп’ю-
терне моделювання об’єктів, явищ і процесів. 

2. Інформаційні технології моделювання 
об’єктів, явищ і процесів. 

3. Комп’ютерна та програмна інженерія 
в сучасних умовах. 

4. Системний аналіз та комп’ютерні на-
уки в сучасних умовах. 

Робочі мови конференції: 
1. Українська. 
2. Англійська. 
3. Російська. 

Форма участі: 
– очна; 
– заочна. 

Адреса організаційного комітету: 

кафедра комп’ютерної інженерії, 
Миколаївський національний університет 
імені В.О. Сухомлинського, 
вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030 
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Шановні колеги! 
 

22-23 березня 2018 року 
 

 
в Миколаївському національному універси-
теті імені В.О. Сухомлинського на базі 
кафедри комп’ютерної інженерії механіко-
математичного факультету відбудеться ІІІ 
Всеукраїнська науково-практична конфере-
нція студентів, аспірантів та молодих 
вчених "Інформаційні технології в моде-
люванні". 

Темою конференції є моделювання рі-
зноманітних 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 та програмна інжене-
рія 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. 

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

Редакційна колегія наукового журналу "Геометричне моделювання та інформаційні 
технології" (gmit.sj@gmail.com, publish.mnu@i.ua) запрошує до публікації статей в номері 
1 (5) (строк подачі до 1 квітня 2018 року): 

– свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 
КВ №22102-12002Р; 

– ISSN 2524-0978 (print), ISSN 2520-2820 (online); 
– Google Scholar https://goo.gl/rj2bht. 

 


