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На конференцію запрошуються викладачі, науковці, аспіранти, 
співробітники ВНЗ та наукових організацій. 
         Метою конференції є обмін досвідом науково-практичних 
досліджень в: удосконалені інформаційно-ресурсного забезпе-
чення освіти, науки, техніки та бізнесу; соціальної сфери, ком-
п'ютерних мережах, телекомунікаційних технологіях; управлін-
ня захистом інформаційних систем; інформаційних інтелекту-
альних технологіях для автоматизованих системах обробки 
даних і управління; інформаційних технологіях управління прое-
ктами; математичному моделюванні та оптимізації в інфор-
маційних управляючих системах. 
         Матеріали наукових праць конференції будуть видані ок-
ремим збірником, з присвоєнням йому ISBN, УДК та ББК та 
розсилкою в найбільші вузи і науково технічні бібліотеки Украї-
ни та зарубіжжя. 
        Розширені матеріали наукових доповідей, схвалені оргкомі-
тетом конференції, будуть видані у вигляді статей 
в науковому журналі «Вісник сучасних інформаційних техноло-
гій» ОНПУ, включеного до переліку наукових фахових видань 
України-  https://hait.opu.ua.   

Організатори 
Комітети конференції 
Програмний комітет: 

Антощук С.Г., д.т .н., проф., директ ор інст ит ут у комп'ют ер-
них систем, Одеський національний політехнічний університет 
(Україна); 

Вичужанін В.В., д.т .н., проф., зав. кафедрою «Інформаційні 
технології», Одеський національний політехнічний університет, 
(Україна); 

Кобозєва А.А., д.т .н., проф., зав. кафедрою «Інформатика і управ-
ління захистом інформаційних систем», Одеський національний 
політехнічний університет (Україна); 

Кондратенко Ю.П., д.т .н., проф. кафедри «Інтелектуальні інфор-
маційні системи», Чорноморський державний університет ім. Петра 
Могили (Україна); 

Корабльов Н.М., д.т .н., проф. кафедри «Електронні обчислю-
вальні машини», Харківський національний університет радіоелек-
троніки, (Україна); 

Любченко В.В., д.т .н., проф. кафедри " Сист емне програмне 
забезпечення", Одеський національний політехнічний університет, 
(Україна); 
          Малахов Є.В., д.т .н., проф., зав. кафедрою «Математичного за-
безпечення комп’ютерних систем», Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, (Україна);  

Мамедов Р.К., д.т .н., проф. кафедри " Інформаційно-
вимірювальна та комп'ютерна техніка", Азербайджанський державний 
університет нафти і промисловості (Азербайджан); 

Михайлов С.А. д.т .н., проф., зав. кафедрою " Морська елек-
троніка", Національний унмверсітет "Одеська морська акаде-
мія" (Україна); 

Постан М.Я., д.е.н., проф., зав. кафедрою «Менеджмент, марке-
тинг і логістика», ОНМУ (Україна); 

Рихлік А., к.т .н., ст арший викладач кафедри інформат ики 
Лодзинського технічного університету,  (Польща); 

Семенов Ю. М., д.т .н., проф., зав. кафедрою " Логіст ика і еко-
номіка транспорту", Технологічний університет Західної Померанії 
(Польща);   

Собчук Г., проф. дирекор представництва Польської академії наук 
у  Києві  (Польща); 

Тюрін А.В., д.т .н., проф., зав. кафедрою «Економічна кібернетика 
та інформаційні технології», Інститут післядипломної та інноваційної 
освіти, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Україна); 

Філатов В.А., д.т .н., проф., зав кафедрою «Штучний інтелект», 
Харківський національний університет радіоелектроніки (Україна); 

Царьов О.П., д.т .н., проф., кафедри «Комп'ютерні архітектури і 
телеінформатика», Західнопоморський технологічний університет, Ще-
цин (Польща). 

Організаційний комітет 
     Дмитришин Д.В.,  д.т .н., проф., проректор з наукової та науково-
педагогічної роботи, Одеський національний політехнічний університет 
      Антощук С.Г., д.т .н., проф., директ ор інст ит ут у комп'ют ерних 
систем, Одеський національний політехнічний університет  
      Вичужанiн В.В., д.т.н., проф., зав.  каф.  «Інформаційні технології», 
Одеський національний політехнічний університет 
Члени комітету: Гришин С.Н., к.т.н., доц., Козлов А.Ю., к.т.н., доц., 
Рудніченко М.Д., к.т .н., доц,, Шибаєва Н.О., к.т .н., доц., ОНПУ 

Технічний комітет 
Секретарі: к .т.н., доц. Грiшин С.М., к.т .н., доц. Руднiченко М.Д. 
Члени комітету:  Косенко Е.Д.Контактний телефон   з 1000 до 1400 в робочі дні
(048)705-85-69 – Бут Наталія Володимирівна 

Напрямки роботи конференції 
 

1. Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення 
освіти, науки, техніки, бізнесу, соціальної сфери. 
2. Комп’ютерні мережі, телекомунікаційні технології. 
3. Способи та методи захисту інформаційних систем. 
4. Інформаційні інтелектуальні технології в автоматизова-
них системах обробки даних і управління. 
5. Математичне моделювання та оптимізація в інформацій-
них управляючих системах. 
6.  Інформаційні технології управління проектами. 
 

Робочі мови конференції 
Українська, російська, англійська 

 
Важливі дати 

22. 06. 2019 р.    - завершення прийому заявок 
30. 06. 2019 р.    - завершення прийому тез доповідей 
22. 06. 2019 р.    - завершення прийому оплати 
30. 06. 2019 р.    - розсилка запрошень 

 
I. Необхідні документи для участі в конференції 

      Для участі в конференції необхідно зареєструватися  за адре-
сую Оргкомітету на сайті https://iсstodua.wordpress.com/, 
E-mail  icst.onpu@ukr.net 

відправити: 
- заявку на участь у конференції; 
- текст тез доповіді (назва файлу: № секції, прізвище пер-

шого автора); 
 - заявку на кількість примірників збірників тез доповідей 

конференції; 
- відскановану квитанцію про оплату публікації (назва фай-

лу за прізвищем першого автора). 
  

II. Вартість послуг 
 Організаційне забезпечення заходів конференції, комплект 

учасника конференції: 
Вартість для учасників з України при варіанті видання ма-

теріалів електронному - 100 грн.,  паперовому -  220 грн., для 
учасників з-за кордону - 30$.  

Вартість доставляння входить до вартості публікації збірни-
ка тез доповідей. Проїзд та проживання за рахунок учасників 
конференції. 

 
Банківські реквізити для сплати організаційних вне-

сків: розрахунковий рахунок 29244825509100  в КБ 
«ПриватБанк», МФО 305299 м. Одеса, код ОКПО 
14360570, получатель – Косенко Е.Д.,  IНН 2017227402, на 
счет №4149499124221415. 

Призначення платежу: конференція ОНПУ.  Прізви-
ще, місто,  «Без ПДВ». 

https://icstodua.wordpress.com/
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/abitur/math-comp-system
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/abitur/math-comp-system
https://iсstodua.wordpress.com/


Платіжні реквізити для оплати в доларах 

BENEFICIARY: Kosenko Elena 
IBAN: UA663052990004149499124247949 
ACCOUNT: 149499124247949 
BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D 
HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT 
CODE: PBANUA2X 
INTERMEDIARY BANK  JP MORGAN CHASE BANK 
SWIFT CODE: CHASUS33 
CORRESPONDENT ACCOUNT: 0011000080 
  Контактні адреси 

             Тези доповідей направляються в Організаційний комітет 
конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ  ТА  
ТЕХНОЛОГІЇ» (ІУСТ-ОДЕСА-2019), кафедра «Інформаційні 
технології», Одеський національний політехнічний університет, 
проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна, 65044 або  по E-mail: 
icst.onpu@ukr.net Козлову Анатолію Юхимовичу – члену орга-
нізаційного комітету конференції. 
            Щоб отримати додаткові       відомості просимо 
звертатися на адресу Організаційного комітету конференції 
https://icstodua.wordpress.com/ або  за тел: (048) 705-85-69,       
E-mail: icst.onpu@ukr.net 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у VIII Міжнародної науково-практичної конференції 

«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА  ТЕХНОЛОГІЇ» 
(ІУСТ- ОДЕСА -2019). 

Приклад заявки учасника конференції. 
Заявка оформляється окремим файлом (назва файлу за прі-

звищем першого автора) і складається з 2-х частин: 

1.Загальна частина заявки 
 

2. Індивідуальна частина заявки (на кожного 

співавтора відомості оформлюються окремо!)

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
      

 Тези доповідей (1-3 повні сторінки, включно з 

ілюстраціями, формулами, таблицями та списком літера-

тури) формату А4, набраного в текстовому редакторі MS 

Word (dok)  шрифтом Times New Roman, 14 кеглем з по-

луторним міжрядковим інтервалом. Анімація не викори-

стовується. Параметри сторінки: абзац - 5 мм; поля 30 мм 

з усіх сторін. 

 • Оформлення заголовка тез: 

УДК прописними буквами по лівому краю 

Прізвища, ініціали авторів друкувати через кому по цент-

ру сторінки жирним шрифтом, вказати науковий ступінь 

автора (наприклад, «К.т.н. Іванов А.А.») 

Нижче вказати місце роботи автора курсивом по центру, 

крапку в кінці заголовка не ставити. 

Назву доповіді друкувати під місцем роботи по центру 

жирним шрифтом прописними буквами, крапку в кінці 

заголовка не ставити. 

Прізвища авторів англійською мовою по центру сторінки 

жирним шрифтом. 

Назва доповіді англійською мовою по центру жирним 

шрифтом прописними буквами 

• Вирівнювання по ширині сторінки.  

• Переноси в словах відсутні. 

•Відступи від лівого та правого полів відсутні 

(дорівнюють нулю). Перший рядок - відступ 1 см.  

• Малюнки і таблиці набираються шрифтом Times New 

Roman 12 з одинарним міжрядковим інтервалом. Малюн-

ки, діаграми і таблиці створюються з використанням чор-

но-білої гами. Використання кольору і заливок, а також 

відсканованих малюнків не допускається! Всі малюнки і 

таблиці повинні мати назву. 

• Формули слід набирати за допомогою редактора формул 

MS Equation 3.0 і нумерувати в круглих дужках (1). 

• Список літератури подається в порядку посилання після 

тексту, оформлюється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, повинен 

містити не більше 5 найменувань. Список складається за 

чергою посилань у тексті. Для посилання на літературу 

вказується номер у квадратних дужках [1]. 

 • Назва файлу з тезами повинна відповідати прізвищу 

першого автора і номеру секції (наприклад, 

Іванов5.doc). 

         Автори несуть відповідальність за достовірність пода-

ної інформації. 

      Автори, відправляючи в Оргкомітет конференції Заяв-

ку на участь та тези доповіді, надають Оргкомітету на весь 

термін його дії такі виключні права  на тези: 

- Право на відтворення тез доповіді без обмеження 

тиражу примірників (кожен примірник містить ім'я автора 

тез доповіді); 

- Право на розповсюдження тез доповіді будь-яким 

способом; 

- Право на внесення до складеного твору; 

- Право на доведення до загального відома; 

 - Право на використання метаданих (назва, ім'я ав-

тора (правовласника), бібліографічні матеріали тощо) тез 

доповіді шляхом розповсюдження і доведення до загального 

відома, обробки та систематизації. 

 

Назва конференції 
  

«ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ 
СИСТЕМИ ТА  ТЕХНОЛОГІЇ» 

(ІУСТ-ОДЕСА -2019) 
Назва тези доповіді   

Номер і назва секції 
конференції 

  

Форма участі 
(очна, заочна) 

  

Поштова адреса для 
відправлення матеріа-

лів конференції 

  

П.І.Б. одержувача   

Варіант видання мате-
ріалів конференції 

(Паперовий, електрон-
ний) 

  

Кількість додаткових 
прим. збірника 

(вартість 220 грн /шт.) 

  

Прізвище, ім'я, по 
батькові автора 

  

Місце роботи (ВНЗ, 
без скорочення) 

  

Посада, кафедра (без 
скорочення). Вчена 

ступінь, вчене звання 

  

Контактний телефон   

E-mail   

Приклад оформлення «шапки» тез 
  
  
УДК 519.7 

Д.т.н. Іванов А.А,  к.т.н. Петров П.П. 
Одеський нацiональний  політехнічний унiверситет,  

Україна 
СТОХАСТИЧНІ МОДЕЛІ ПРОГРАМУВАННЯ 

  
Dr.Sci. Ivanov A.A.,  Ph.D. Petrov P.P. 

STOCHASTIC PROGRAMMING MODELS 

https://icstodua.wordpress.com/

