
Шановні колеги ! 

Відповідно до рішення вченої ради ІПММС від 15.09.2022 р. додатково до повідомлення 

Національного університету “Чернігівська політехніка” від 01.09.2022 р (MODS'2022 

Organizing Committee ) продовжено збір тез українською мовою на міжнародну 

науково-практичну конференцію "Математичне та імітаційне моделювання систем. 

МОДС 2022", яка відбудеться в Національному університеті “Чернігівська політехніка” 

та ІПММС НАН України в листопаді 2022 р.. 

1.  Призначити термін проведення конференції на 15-17 листопада 2022 року в 

змішаному форматі – онлайн та офлайн режимі з електронним зв’язком між 

нашими інститутами. 

2. Тези доповідей українською подавати на електронні адреси наших інститутів 

(mods.ipmms@gmail.com) до 31.10.22. Тези будуть представлені як електронне 

видання. 

3. Оргвнесок у випадку тільки електронної публікації має бути 200 грн для науковців 

з України, студентам та аспірантам – безкоштовно.   

Авторам пропонується подати тези доповідей, з врахуванням переліку пріоритетних 

наукових досліджень і науково-технічних розробок спрямованих на створення новітньої 

конкурентоспроможної науково- технічної продукції, необхідної в умовах воєнного 

стану, що наведені у РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 358 ПРЕЗИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ від  20.07.2022 р. у таких сферах: 

• Методи математичного та імітаційного моделювання 

• Інструменти математичного та імітаційного моделювання 

• Математичне та імітаційне моделювання систем в екології, виробництві, 

інформаційних технологіях 

• Математичне та імітаційне моделювання зразків обладнання спеціального 

призначення 

• Математичне та імітаційне моделювання кіберфізичних систем 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ. Тези 

доповідей будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції до початку її 

проведення. Статті за матеріалами доповідей, подані окремо під час проведення 

конференції, будуть опубліковані в журналі ІПММС «Математичні машини і системи» 

або у журналі ЧНТУ «Технічні науки та технології», які включені до переліку ВАК 

України. Офіційними мовами конференції є українська, та англійська. 

Статті, які прийняті для публікації в  "Lecture Notes in Networks and Systems” (Electronic 

ISSN 2367-3389, Print ISSN 2367-3370) будуть представлені в збірнику тез анотацією 

українською мовою.   

 Прийняті доповіді повинні бути представлені на усній сесії. 

Контактна особа в ІПММС: Патрик Сеспедес Гарсія, т. 093 579 0383, E-mail: 

namepcg@gmail.com  
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