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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та 

машинобудуванні – ІТММ’2022», відбудеться 15 – 17 березня 2022 року на базі Навчально-наукового 

інституту промислових і бізнес технологій Українського державного університету науки і технологій. 
 

Офіційний сайт конференцій https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/itmm/about 
 

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. Інтелектуальні інформаційно-управляючі системи та технології. 

5. Прогресивні інформаційні технології та організація сучасного виробництва. 

6. Системні технології обробки інформації та кібербезпека. 

7. Інноваційні підходи підвищення якості навчального процесу та питання антиплагіату. 
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Члени оргкомітету: 
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Бородянський К. – Ph.D. (Ariel University, Israel) 

Гасик М.М. – д.т.н., професор  
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Гнатушенко В.В. – д.т.н., професор (Дніпро, Україна) 
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ВАЖЛИВІ ДАТИ 

28 лютого 2022 р. – кінцевий термін прийняття заявок, тез доповідей, статей; 

1 – 4 березня 2022 р. – повідомлення про прийняття/відхилення матеріалів; 

5 березня 2022 р. – 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. 
 

Матеріали міжнародної науково-технічної конференції ІТММ’2022 випускаються в 

форматі електронного видання «Міжнародна науково-технічна конференція 

Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» ISSN-online 2708-0102. 

За бажанням авторів, тезам може бути присвоєний унікальний цифровий  

ідентифікатор 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 100 грн. 

Матеріали конференції в електронному вигляді + присвоєння DOI 200 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.  
 

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. 
 

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. 

 

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

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

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. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В  

ІТММ’2022 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Учений ступінь, звання 

Тематичний напрямок 

Формат участі 

Місце роботи 

Посада 

Службова адреса, індекс 

Телефон, e-mail 

Необхідно забезпечити  

проживання так / ні 
 

В заявці необхідно 

вказувати інформацію про 

всіх співавторів. 

ФОРМАТ УЧАСТІ у міжнародній науково-технічної 

конференції ІТММ’2022 
 

В умовах карантину захід відбудеться online. 
 

Пленарна доповідь: оргкомітетом запрошуються провідні 

фахівці в галузі застосування інформаційних технологій в 

металургії та машинобудуванні.  
 

Секційна доповідь: представляються результати закінчених 

наукових досліджень аспірантів, докторантів, молодих вчених, 

науковців. 
 

Стендова доповідь: представляються поточні результати 

досліджень молодих науковців та студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих вчених, науковців. Паперовий постер 

або презентація на персональному ноутбуці або планшеті. 

 

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 28 лютого 2022 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 Паперовий та електронний носій Електронний носій 

«Системні технології» 100 грн / сторінка 70 грн / сторінка 

«Сучасні проблеми металургії» 100 грн / сторінка 70 грн / сторінка 

 

Для учасників конференції та осіб, що їх супроводжують передбачено ознайомлення з 

історичними та культурними пам’ятками міста. 

 

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. 

 

 

https://journals.nmetau.edu.ua/index.php/st/about
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Із всіх питань звертатися в секретаріат конференції: 

Селівьорстова Тетяна Віталіївна тел. +38 097 685 45 25 

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

e-mail: itmm@nmetau.edu.ua 

При відправленні листа в графі «Тема» обов’язково вказати ІТММ_2022 
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