
ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь 

у роботі XVII Міжнародної конференції з 

проблем використання інформаційних 

технологій в освіті, науці та промисловості. 

Конференція проходитиме 24-25 листопаду 

2022 року на кафедрі програмного 

забезпечення комп'ютерних систем НТУ 

«Дніпровська політехніка», м. Дніпро.  

 

 

НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Міжнародне співробітництво у сфері 

освіти, науки і виробництва 

2. Застосування інформаційних технологій у 

сфері освіти, науки і управління 

виробництвом.  

3. Програмні засоби управління, збору, 

обробки і передачі інформації.  

4. Математичне моделювання та оптимізація 

систем обробки інформації для вирішення 

завдань освіти, науки і управління 

виробництвом.  

5. Телекомунікації та зв'язок.  

6. Інформаційна безпека. 

7. Проблеми дистанційної освіти. 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

для виступів – українська, англійська, 

німецька, польська;  

для публікації – українська, англійська, 

польська. 

 

ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ 
 

До оргкомітету конференції авторам 

для публікації тез доповідей необхідно 

надіслати до 23.11.2022 за електронною 

адресою (е-mail) meshcheriakov.l.i@nmu.one 

текст тез доповідей, оформлений згідно з 

вимогами, наведеними у додатку 1. Разом з 

текстом тез доповідей також необхідно 

надіслати: 

– експертний висновок про можливість 

опублікування матеріалів у відкритій пресі;  

– виписку з протоколу кафедри (лабораторії, 

відділу), що відображає загальний характер 

статті (робота фундаментального або 

прикладного значення, експериментальна 

(результати моделювання, дані промислових 

випробувань...), теоретична (опис нового 

методу розрахунку...) і т.п.; відповідність 

матеріалів паспорту обраної спеціальності 

(шифр); особистий внесок автора; новизну 

отриманих результатів; рекомендації до 

публікації; 

– довідку про авторів:  

– прізвище, ім'я, по батькові;  

– місце роботи (повна назва організації 

та її поштова адреса);  

– посада;  

– науковий ступінь;  

– номери контактних телефонів, е-mail. 

Публікація тез доповідей XVII 

Міжнародної конференції з проблем 

використання інформаційних технологій в 

освіті, науці та промисловості безкоштовна. 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Прізвище 

____________________________________ 

Ім'я 

____________________________________ 

По батькові 

____________________________________ 

Науковий ступінь 

____________________________________ 

Вчений ступінь, звання 

____________________________________ 

Посада _____________________________ 

 

Місце роботи (повна і скорочена назва 

організації)__________________________ 

____________________________________ 

Адреса, телефон, е-mail 

____________________________________ 

Інформація про доповідь (автори і назва), 

секція, на якій бажано зробити доповідь      

(1, 2, ...), анотація доповіді (2-3 рядки в 

довільній формі) _____________________ 

_______________          ________________  

 

Дата    Підпис  

 



 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
      Голова:  

Азюковський Олександр Олександрович – 

ректор, професор. к.т.н., НТУ «Дніпровська 

політехніка»; 

 

    Члени оргкомітету:  

Півняк Геннадій Григорович – академік НАН 

України, голова Вченої ради, НТУ «Дніпровська 

політехніка»; 

Іванов Олексій Борисович – директор ІЕЕ, 

проф., к.т.н., НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Удовик Ірина Михайлівна – декан ФІТ, проф., 

к.т.н., НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Корнієнко Валерій Іванович – завідувач 

кафедри БІТ, проф., д.т.н., НТУ «Дніпровська 

політехніка»; 

Гнатушенко Володимир Володимирович – 

завідувач кафедри ІТКІ, проф., д.т.н., 

НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Алексєєв Михайло Олександрович – завідувач 

кафедри ПЗКС, професор, д.т.н., 

НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Бубліков Андрій Вікторович – завідувач 

кафедри АКС, проф., д.т.н., НТУ «Дніпровська 

політехніка»; 

Желдак Тімур Анатолійович – завідувач 

кафедри САУ, доцент, к.т.н., НТУ «Дніпровська 

політехніка»; 

Слєсарєв Володимир Вікторович – 

проф., д.т.н., кафедра САУ, НТУ «Дніпровська 

політехніка»;  

Ткачов Віктор Васильович – проф., д.т.н., 

кафедра АКС, НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Горбійчук Михайло Іванович – завідувач 

кафедри АКІТ, проф., д.т.н., Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і 

газу; 

Стаднік Микола Іванович – проф., д.т.н., 

кафедра ЕСТА, Віницький національний 

аграрний університет;  

Герхард Грюллер – доктор інженер, проф. 

Ройтлінгенського університету (Німеччина) ; 

Ніколаус Нойбергер – доктор інженер, проф. 

Еслінгенського університету (Німеччина); 

Алдона Дерен – проф. Вроцлавський технічний 

університет (Польща); 

Ян Сконечний – проф. Вроцлавський технічний 

університет (Польща); 

Мілих Михаїл Макарович – головний 

спеціаліст «КБ Дніпровське»; 

Мещеряков Леонід Іванович – проф., д.т.н., 

кафедра ПЗКС, НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Мороз Боріс Іванович – проф., д.т.н., кафедра 

ПЗКС, НТУ «Дніпровська політехніка». 

Куваев Володимир Миколайович – проф., 

д.т.н., кафедра ПЗКС, НТУ «Дніпровська 

політехніка»; 

Новицький Ігор Валерійович – проф., д.т.н., 

кафедра САУ, НТУ «Дніпровська політехніка»; 

Положаєнко Сергій Анатолійович – завідувач 

кафедри КСУ, проф., д.т.н., Одеський 

національний політехнічний університет; 

 

    Робоча група: 

Мещеряков Леонід Іванович – керівник 

робочої групи, проф., д.т.н., кафедра ПЗКС 

0950020687; 

Гуліна Ірина Григорівна – відповідальний 

секретар, доцент, к.т.н., кафедра ПЗКС, 

0667111016; 

Приходченко Сергій Дмитрович – технічний 

редактор, доцент, к.т.н., кафедра ПЗКС, 

0684054050; 

Шевцова Ольга Сергіївна – технічний 

редактор, аспірант, кафедра ПЗКС, 0509652555. 

е-mail ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ: 

Meshcheriakov.l.i@nmu.one 

 

Міністерство освіти і науки України 

НТУ «Дніпровська політехніка» 

Ройтлінгенський університет техніки та 

економіки (Німеччина) 

Еслінгенський університет прикладних 

наук (Німеччина) 

Технічний університет Фрайберзька 

гірнича академія (Німеччина) 

Університет Кобленц-Ландау 

(Німеччина) 

Краківська гірничо-металургійна 

академія (Польща) 

Вроцлавський технічний університет 

 (Польща) 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

ДКХ «Дніпровський машинобудівний 

завод» 

ДАТ «КБ Дніпровське» 

 

XVII МІЖНАРОДНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ З 

ПРОБЛЕМ 

ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ, 

НАУЦІ ТА 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

24-25 листопаду 2022 
 

Інформаційне повідомлення 

Дніпро, 2022 

mailto:Meshcheriakov.l.i@nmu.one

