
 
 

Міжнародна науково-технічна конференція 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В  

МЕТАЛУРГІЇ ТА МАШИНОБУДУВАННІ 

Міністерство освіти і науки 

Український державний університет науки і технологій 

Дніпровський державний технічний університет 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

Криворізький національний університет 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

Херсонський національний технічний університет 

Чорноморський державний університет імені П. Могили 

Aalto University (Університет Аалто, Фінляндія) 

American University of Central Asia (Бішкек, Киргизстан) 

Tallinna Tehnikaülikool (Таллінн, Естонія) 

AGH University of Science and Technology (Краків, Польща) 

Politechnika Rzeszowska (Жешув, Польща) 

Ariel University (Аріель, Ізраїль) 

Michigan State University (Іст-Лансінґ, США) 

Leibniz Universitat Hannover, Institute of Photogrammetry and Geoinformation (Лейпциг, Німеччина) 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 

ІТММ’2023», відбудеться 22 березня 2023 року на базі Навчально-наукового інституту промислових і 

бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ). 
Офіційний сайт конференцій https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about_conference 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні. 

2. Інформаційні технології в процесах одержання матеріалів із заданими властивостями. 
3. Математичне моделювання складних систем. 

4. Інформаційне та програмне забезпечення процесів проектування. 

5. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи. 
6. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва. 

7. Інформаційно-ресурсне забезпечення дистанційної освіти на засадах компетентнісного підходу. 

8. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антіплагіату. 
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Голова: Величко О.Г. – член-кореспондент НАНУ, д.т.н., професор, в.о. ректора УДУНТ (Дніпро, Україна) 
 

Заступник голови: Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 
 

Члени оргкомітету: 

Радкевич А.В. – д.т.н., професор, перший проректор УДУНТ(Дніпро, Україна) 

Пройдак Ю.С. – д.т.н., професор, проректор з наукової роботи УДУНТ (Дніпро, Україна) 

Камкіна Л.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 
 

Програмний комітет: 
Алпатов А.П. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 

Архипов О.Є. – д.т.н., професор (Київ, Україна) 

Бахрушин В.Є. – д.ф.-м.н., професор (Запоріжжя, Україна) 
Бодянський Є.В. – д.т.н., професор (Харків, Україна) 

Бородянський К. – Ph.D. (Ariel University, Israel) 
Гасик М.М. – д.т.н., професор  

                   (Aalto University, Espoo, Finland) 
Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 

Гожий О.П. – д.т.н., доцент (Миколаїв, Україна) 
Зеленцов Д.Г. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 

Зубов Д.А. – Ph.D.  
                   (American University of Central Asia, Kyrgyzstan) 

Корсун В.І. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 
Heipke Christian – Prof. Dr.-Ing. Habil.  

                               (Leibniz Universitat Hannover, Institute of 
Photogrammetry and Geoinformation Лейпциг, Німеччина) 

Купін А.І. – д.т.н., професор (Кривий Ріг, Україна) 

Малайчук В.П. – д.т.н, професор (Дніпро, Україна) 

Петленков Э. – Ph.D. (Tallinna Tehnikaülikool, Tallinn, Estonia) 
Рудакова Г.В. – д.т.н., професор (Херсон, Україна) 

Светличний Д.С. – д.т.н., професор  
(AGH University of Science and Technology, Krakow MP, Poland) 

Селівьорстов В.Ю. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 
Сетлак Г. – д.т.н., професор  

                    (Politechnika Rzeszowska, Rzeszow, Poland) 
Скалозуб В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 

Сладковський О.В. – д.т.н., професор  
                        (Silesian University of Technology, Gliwice, Poland)  

Тарабара В.В. – Ph.D., Professor (Michigan State University, USA) 
Тогобицька Д.М. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 

Шинкаренко В.І. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 

 

Секретар оргкомітету: Селівьорстова Т.В. – к.т.н., доцент (Дніпро, Україна) 
    Островська К.Ю. – к.т.н., доцент (Дніпро, Україна) 
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ВАЖЛИВІ ДАТИ 

15 березня 2023 р. – Кінцевий термін прийняття заявок, тез доповідей, статей. 

17 березня 2023 р. – Повідомлення про прийняття/відхилення матеріалів. Кінцевий термін оплати. 
 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі в конференції необхідно подати: 

1) текст доповіді, оформлений згідно з вимогами; 

2) заявку на участь у конференції по наданій формі; 

3) копію документу про сплату організаційного внеску; 

4) надіслати тези доповідей та заповнити он-лайн форму реєстрації за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYhCdR0jGa82qtNi_Iwk9wAovvrk2FV-

OLRfhzUyVqwQKuw/viewform?usp=sharing 

 

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ІТММ’2023 випускаються в форматі 

електронного видання «Міжнародна науково-технічна конференція Інформаційні технології 

в металургії та машинобудуванні» ISSN-online 2708-0102, з присвоєнням унікального 

цифрового ідентифікатору DOI.  
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ 

Організаційний внесок стягується з кожної тези доповіді незалежно від кількості авторів.  

Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників. 

Матеріали конференції в електронному вигляді + присвоєння DOI 150 грн. 

Сертифікат учасника в електронному вигляді із зазначенням загальної кількості 

академічних годин: 6 год (0,2 кредита ECTS) 

50 грн. 

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ 

Для поповнення карти 5168745109824497, Островська Катерина Юріївна. 

ПАТ «ПриватБанк». МФО банку: 305299. IBAN - UA253052990000026208687718220. 

Рахунок отримувача: 26208687718220. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 
 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 
 

Текст тез доповіді повинен містити обов’язкові структурні елементи: назва доповіді, прізвища 

авторів, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, країна, ключові слова, анотація, вступ, 

основний матеріал, висновки, список літератури та reference. 
 

Для призначення DOI потрібно додатково вказати на англійській мові: назву доповіді, прізвища 

та ім’я авторів, місце роботи авторів, ключові слова, анотацію, reference. 
 

Роботи студентів приймаються у співавторстві із науковим керівником. 
 

До друку приймаються матеріали обсягом одна-три повні сторінки тексту формату А4, 

набраного в текстовому редакторі Microsoft Word  (*.doc) (файли у форматі *.docx не 

приймаються).  
 

Поля: 25 мм з усіх боків. 
 

Основний текст: шрифт Times New Roman, 12 кегль, одинарний міжстроковий інтервал, абзац 

10 мм. 
 

Назва доповіді: вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12 кегль, напівжирний. 
 

Прізвища авторів: вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman, 12 кегль, курсивний, 

вказати науковий ступінь та вчене звання авторів, нижче вказати місце роботи авторів, країну. 
 

Ключові слова: 5-10 найменувань. 
 

Анотація англійською мовою обсягом 100 – 150 слів. 
 

Рисунок, назва рисунку:  розміщуються по центру без абзацного відступу. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYhCdR0jGa82qtNi_Iwk9wAovvrk2FV-OLRfhzUyVqwQKuw/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGYhCdR0jGa82qtNi_Iwk9wAovvrk2FV-OLRfhzUyVqwQKuw/viewform?usp=sharing


Назва таблиці: розміщується по правому краю.  
 

Підрядкові примітки не допускаються. 

Формули оформлюються за допомогою редактора формул MS Equation або MathType і 

нумеруються в круглих дужках (2). 
 

Список літератури має бути оформлений згідно діючих вимог. Посилання в тексті на літературу 

подаються в прямих дужках [12]. 
 

Reference містить переклад «Список літератури» англійською мовою. 

Тези з великою кількістю помилок, що не відповідають позначеним вище вимогам до збірника, не 

включаються й не повертаються. За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших 

відомостей відповідають автори доповідей. 

 

За бажанням учасників розширені та доповнені тексти доповідей можуть бути опубліковані у 

вигляді наукових статей у періодичних виданнях що входять до переліку фахових наукових 

видань МОНУ, всі статті отримують індекс DOI: 

– «Системні технології» ISSN 1562-9945 (Print), ISSN 2707-7977 (Online); 

– «Сучасні проблеми металургії» ISSN 1991-7848 (Print), ISSN 2707-9457 (Online). 

Наукові видання індексуються у міжнародних базах даних, в тому числі Crossref, Index Copernicus, 

Ulrichsweb. Публікуються в «Українському реферативному журналі «Джерело», на сайті 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 
 

Для цього необхідно до 15 березня 2023 року надати до оргкомітету конференції текст статті 

оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті», що розміщені на сайтах видань: 

– «Системні технології» https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about,  

– «Сучасні проблеми металургії» https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/mpm/about. 
 
 

Вартість публікації 1 сторінки Електронний носій Друкований примірник 

«Системні технології» 100 грн. / сторінка 500 грн. / примірник 

«Сучасні проблеми металургії» 100 грн. / сторінка 500 грн. / примірник 
 
 

 
 

 

Адреса організаційного комітету: ІТММ, кафедра Інформаційних технологій і систем,  
Навчально-науковий інститут промислових і бізнес технологій, Український державний університет науки і 

технологій, пр. Гагаріна 4, м. Дніпро, 49005, Україна. 

Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення цієї інформації серед колег та інших 

зацікавлених осіб. 
 
 
 

Із всіх питань звертатися в секретаріат конференції: 

Островська Катерина Юріївна тел. +38 067 302 36 56 

 

Web-сторінка: https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about_conference 
 
 

https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about
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