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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ХVІI Міжнародної 

науково-практичної конференції 

 

“МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ 

СИСТЕМ” 
Організаторами конференції є: 

- Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара;  

- Інститут кібернетики НАН України імені 

В.М. Глушкова; 

- Інститут прикладного системного аналізу  

НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського»; 

- Київський національний університет 

ім.Т.Шевченка. 

Конференція відбудеться 20-22 листопада 

2019 року в Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара. 

Відкриття 20 листопада о 10
00 

в Палаці сту-

дентів ДНУ. 

До участі у конференції запрошуються 

молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з інтеле-

ктуальних систем, студенти. 

На конференції будуть працювати такі секції: 
1. Нейронечіткі технології  

2. Експертні системи та системи, що навчають 

3. Математичне і програмне забезпечення систем 

штучного інтелекту 

4. Інтелектуальні системи прийняття рішень і систе-

ми підтримки прийняття рішень у технічних і еко-

номічних системах управління та у бізнесі 

5. Інженерія знань 

6. Кластерізація і розпізнавання образів 

7. Використання інтелектуальних систем у навчаль-

ному процесі. 

8. Інформаційні технології обробки даних для прийн-

яття рішень 

9. Системний аналіз складних систем різної природи 

10. Інформаційні технології в органах державної вла-

ди  та місцевого самоврядування 

Бажаючим взяти участь у роботі конфере-

нції необхідно до 1 листопада 2019 року на-

діслати електронною поштою на адресу 

mpzis@i.ua:  
 електронний варіант тез;  

 реєстраційну картку (бланк додається);  

 скановану квитанцію про оплату;  

 скрін перевірки матеріалів на антіплагіат.    

 

Добровільний внесок (оргвнесок) 

складає:   

 для учасників з країн дальнього зару-

біжжя – $ 100 (США);  

 очна участь для учасників з України та 

країн СНД – 400 грн.;  

 заочна участь – 250 грн.   

 

Внесок охоплює організаційні витрати, 

витрати на корегування і видання програми та 

збірника матеріалів конференції, послуги 

зв’язку, оренду техніки та ін. Поштові ви-

трати на розсилку збірника праць конферен-

ції та збірника статей в оргвнесок не вклю-

чені. 
При потребі можливе бронювання 

місць у готелі або гуртожитку. Вартість про-

живання та броні учасники сплачують 

самостійно. Просимо потурбуватися про 

квитки на зворотну дорогу.  

Запрошення надсилається за вимогою 

на електронну адресу, яка зазначена у реєст-

раційній картці. 

 

Організаційний внесок необхідно сплатити 

до 1.11.2019 р.  

 

Мова конференції: українська, російська, 

англійська. 

 

20-22 листопада 

2019 

Дніпро 

mailto:mpzis@i.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

Приймаються до друку тези доповіді обсягом 

1-2 сторінки формату А4, набрані у редакто-

рі Word for Windows.  

 

Шрифт Times New Roman 

Розмір 14 

Міжрядковий інтервал  1,5 

Параметри сторінки 

верхнє, нижнє, праве  2 см 

ліве 2,5 см 

 

НАЗВА ТЕЗИ  

Іванов І.І., e-mail, ЗВО 

 

Назва файлу повинна відповідати прізви-

щам співавторів.  
 

Статті за результатами доповіді мож-

на надіслати пізніше або передати до оргко-

мітету безпосередньо під час конференції. 

Кращі статті будуть опубліковані  після за-

кінчення роботи конференції у черговому ви-

пуску збірника наукових праць  

“ПИТАННЯ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ 

І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ”, 

що входить до затвердженого МОН України 

Переліку наукових фахових видань.  

До статті необхідно додати рецензію 

доктора наук, експертний висновок про 

можливість опублікування та довідку про 

оригінальність  твору.  Плата  за  публікацію 

1 сторінки статті – 80 грн.+ 30 грн. за прис-

воєння doi. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
дивіться на сайті http://mpzis.dnu.dp.ua 

ОПЛАТА за видання збірників тез та ста-

тей проводиться грошовим переказом на: 

 

АТ “Райффайзен Банк Аваль”, м. Дніпро, 

IBAN UA733808050000000262021736547 

ІПН 2543405187 

Одержувач - Гарт Людмила Лаврентіївна 

 

Призначення платежу: поповнення рахунку  

UA733808050000000262021736547 від ПІБ 

автора. 

 

Адреса оргкомітету: 

Кафедра обчислювальної математики та ма-

тематичної кібернетики 

Факультет прикладної математики, ДНУ  

пр.Д.Яворницького б.35, корпус 3, кімн.35 

м. Дніпро 

49044,  Україна 

e-mail:  mpzis@i.ua 

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

До 1 листопада 2019 року – прийом заявок на 

участь у конференції. 

 

19-20 листопада 2019 року – прибуття до 

Дніпра. 

 

20-22 листопада 2019 року – робота конфере-

нції. 

Контактний телефон: 

(+38056) 766-49-50 

 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 

З повагою, оргкомітет 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

Прізвище  

Ім`я  

По-батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи: 

установа  

кафедра  

посада  

Місто  

Країна  

Моб. телефон  

Тип доповіді (пле-

нарна, секційна, 

заочна) 

 

Обрана секція №  

Відділення Нової 

пошти № 

 

 

Ви бажаєте зарезервувати (підкреслити): 

готель                    гуртожиток 

 

Якщо Ви плануєте заочну участь, то вка-

жіть номер відділення НОВОЇ ПОШТИ, на 

який ми вишлемо Ваш примірник матеріалів 

конференції. 

http://mpzis.dnu.dp.ua/

