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Шановні колеги, запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській конференції молодих 

вчених «Актуальні питання розвитку інформаційних технологій». (АПРІТ-2019).  

 

Метою конференції є стимулювання наукових і прикладних досліджень у галузі 

інформаційних технологій (ІТ), визначення перспективних напрямів застосування ІТ в науці, 

вищій освіті, медицині, промисловості й техніці, обмін науковими і практичними здобутками в 

цій галузі, встановлення більш тісних зв’язків між науковцями вищих навчальних закладів і 

представників ІТ бізнесу, заохочення молоді до наукового пошуку. 

 
Організаційний комітет конференції запрошує Вас взяти участь у роботі конференції,  

виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, 

електронні та інформаційні ресурси. 

 

До участі у конференції запрошуються молоді вчені, викладачі, студенти, аспіратни, 

докторанти, співробітники органів державної влади та місцевого самоврядування, працівники 

приватного сектору.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ АПРІТ-2019: 

Волошин В.С. – ректор ДВНЗ «ПДТУ», д.т.н., професор, академік Міжнародної академії 

екології і безпеки життєдіяльності, академік Міжнародної кадрової академії, 

дйсний член Нью-Йоркскої академії наук, заслужений діяч науки і техніки 

України. 

Ленцов І.А. – голова, к.т.н., доцент, проректор з наукової роботи ДВНЗ «ПДТУ». 

Верескун М.В. – заступник голови, д.е.н., доцент, декан факультету інформаційних технологій 

ДВНЗ «ПДТУ». 

Азархов О.Ю. – член комітету, д.м.н., професор, завідувач кафедри «Біомедичної інженерії» 

ДВНЗ «ПДТУ» (Маріуполь). 

Десятський С.П.. – член комітету, к.ф.-м.н., доцент кафедри «Вищої та прикладної 

математики» ДВНЗ «ПДТУ». 

Добровольська Л.О. – член комітету, к.т.н., доцент кафедри «Автоматизації і комп’ютерних 

технологій» ДВНЗ «ПДТУ». 

Міроненко Д.С.. – член комітету, к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Інформатики» ДВНЗ 

«ПДТУ». 

Сергієнко А.В. – член комітету, старший викладач кафедри «Інформатики» ДВНЗ «ПДТУ». 

Сімкін О.І. – член комітету, к.т.н., доцент, завідувач кафедри «Автоматизації і комп’ютерних 

технологій» ДВНЗ «ПДТУ». 

Федосова І.В.. – член комітету, д.пед.н., професор, завідувач кафедри «Комп’ютерні науки» 

ДВНЗ «ПДТУ». 

Холькін О.М. – член комітету, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри «Вищої та прикладної 

математики» ДВНЗ «ПДТУ». 

 

 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Інтелектуальні IT технології та моделювання 

2. Системи та методи штучного інтелекту  

3. Біомедичні технології 

4. Автоматизація і комп’ютерні технології 

5. Прикладна математика та комп’ютерне моделювання  

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 українська, англійська. 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: ЗАОЧНА.  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

− подання матеріалів до програмного комітету  до 15 листопада 2019 року; 

− повідомлення оргкомітету про прийняття доповіді до 18 листопада 2019 року; 

− сплата оргвнеску до 18 листопада 2019 року; 

− початок конференції 18 листопада 2019 року. 

 

Планується видання збірника праць конференції (в електронному вигляді) та спеціального 

випуску фахового журналу «Наука та виробництво», де можуть публікуватися результати 

дисертаційних робіт. 

− Учасники додатково оплачують витрати на поштове відправлення сертифікату учасника 

конференції у розмірі 50 грн. або замовляють доставку за власний рахунок; 

− Сертифікат учасника буде надіслано протягом 10 днів після закінчення роботи 

конференції на поштову адресу, вказану учасником; 

− Усі надіслані матеріали перевіряються на наявність плагіату; 

− Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають 

встановленим вимогам. 

 

 

Для участі у конференції, будь ласка, до 15 листопада 2019 року надішліть за адресою 

invitery@i.ua наступне: 

 

1) ТЕЗИ  (Тез_Автор,_Співавтор.doc). Збірник праць конференції з тезами буде виданий у 

електронному вигляді. До трьох сторінок фомату А4;  

2) СТАТТЮ (Ст_Автор,_Співавтор.doc), підготовлену згідно вимог Постанови Президії 

ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. і  оформлену згідно «Правил  оформлення  

статті»  (див. наступну сторінку).  Текст статті -   5-6 повних сторінок;  

3) сканкопію РЕЦЕНЗІЇ (Рец_Автор,_Співавтор.*) провідного фахівця відносно наукового 

рівня статті; 

4) сканкопію КВІТАНЦІЇ (Кв_Автор,_Співавтор.*) про оплату організаційного внеску на 

видання збірника праць конференції та інше; 

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Організаційний внесок – 100 грн. (сертифікат учасника, програма, збірник тез 

доповідей у електронному форматі PDF). Рішення про безкоштовну публікацію для докторів 

наук залишається за редакційною колегією. 

Публікація статті у фаховому виданні ДВНЗ «ПДТУ»: «Наука та виробництво» ISSN: 

2522-9990, вартість – 300 грн. за статтю на всіх авторів. 

 

 

 

mailto:invitery@i.ua


РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 

Одержувач: БО БФ «Освіта Маріуполя» 

ПАТ ПБ «ПриватБанк» 

Р/Р: 26004054010614 

ЕДРПОУ: 39764127 

МФО: 335429 

Призначення платежу: Благодійна допомога на конференцію АПРІТ-2019 Прізвище 

Ініціали. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Тези доповідей подати окремими файлами в електронному форматі. 

 

Текст в редакторі WORD; обсяг не більше 3-х сторінок, з них анотації українською та 

англійською мовами по 5-7 речень кожна; формат аркуша А4; шрифт Times New Roman; кегль 

14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 0,7; поля: ліве 2,5 см, праве 1 см, верхнє та 

нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. У першому рядку: назва доповіді (по центру прописними 

літерами), нижче – ПІБ авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання, назва установи, 

електронна адреса. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках. Список літератури 

друкується з нового рядку, кегль 13.  

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту! Електронний формат: 

назва файлу прізвище автора українськими літерами (до 8 символів), *.doc або *.rtf. Вартість 

публікації тез доповіді включена у організаційний внесок.  

 

Приклад оформлення тез доповідей: 

 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Іваненко Оксана Іванівна, 

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи Університету «Україна» 

ivanova@ukr.net 

 

Податки є одним із основних джерел наповнення бюджету будь-якого регіону [1, с. 450]. 

Список використаних джерел: 

1. Петров П. П. Податкова система України / П. П. Петров // Економіка України. – 2016. – 

№1. – С.105-129. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aдреса Оргкомітету: вул. Університетська, 7, IІІ корпус, к. 506, м. Маріуполь, 87555 
(098) 317-45-02 

(097) 729-13-81 

Сергієнко Анастасія Валентинівна 

Міроненко Дмитро Сергійович 

e-mail:  invitery@i.ua   

e-mail:  mironenko_ds@ukr.net 
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ВИМОГИ ДО СТАТТІ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ 
Статті подаються в електронному форматі (MS Word *.doc, *.docx або формат 

*.rtf). 

До статті необхідно додати: 

− рецензію доктора технічних наук – файл recenz.doc; 

− відомості про авторів – файл sved_avt.doc; 

− реферат українською, англійською та російською мовою – файл ref.doc; 

− текст статті – файл article.doc. 

Ініціали і прізвища авторів, вчені ступені, назва організації, місто, країна, назва, 

анотація статті та ключові слова наводяться українською, англійською та російською 

мовами. 

Текст статті набирається на комп’ютері в текстовому редакторі Microsoft Word 

(шрифт 12-й Times New Roman, міжрядковий інтервал  1,0; поля: верхнє  і нижнє по 20 

мм, бічні по 20 мм). 

Ілюстративний матеріал монтується в текст. Креслення і графіки виконуються в 

будь-якому графічному редакторі. Ілюстративний матеріал повинен бути придатний для 

безпосереднього відтворення розмножувальними пристроями. Під рисункові підписи і 

перелік посилань оформлюються відповідно до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

На першій сторінці статті напівжирним шрифтом набираються:  

− код УДК у лівому верхньому куті; 

− прізвища та ініціали авторів на один рядок нижче, у правому верхньому куті; 

− назва статті посередині сторінки (великими літерами); 

− анотація мовою статті з ключовими словами розташовується одразу після назви 

статті. Анотації, що надруковані іншими мовами розташовуються у наприкінці статті. 

На останній сторінці статті після переліку посилань у правому нижньому куті 

курсивом друкується «Стаття надійшла...» і проставляється дата подання статті у 

редколегію. У лівому нижньому куті друкується «Рецензент: д.т.н. ...» і П.І.Б. 

рецензента. 

Редакція звертається до авторів з проханням при підготовці статей враховувати 

вимоги, у відповідності з якими стаття повинна містити такі необхідні елементи, як: 

− постановка проблеми в узагальненому вигляді і її зв'язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

− аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної 

проблеми і на які спираються автори, виділення невирішених раніше частин загальної 

проблеми, котрій присвячена означена стаття; 

− формулювання цілей статті (постановка завдання); 

− виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

− висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку даного 

напрямку. 

УВАГА! Зазначені  елементи  статті  повинні  бути  виділені  відповідними 

заголовками: 

Постановка проблеми; Аналіз останніх досліджень і публікацій; Мета 

(завдання) дослідження; Основний матеріал дослідження; Висновки. 

 
Aдреса Оргкомітету: вул. Університетська, 7, IІІ корпус, к. 506, м. Маріуполь, 87555 

(098) 317-45-02 

(097) 729-13-81 

Сергієнко Анастасія Валентинівна 

Міроненко Дмитро Сергійович 

e-mail:  invitery@i.ua 
e-mail:  mironenko_ds@ukr.net 
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