
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у VIІI Міжнародній 

науково-технічній Internet-конференції, присвяченій 

актуальним проблемам керування складними 

об’єктами та підготовки фахівців з автоматизації 

виробництва і використання інформаційних 

технологій, яка буде проводитись 25-26 листопада 

2021 р. у Національному університеті харчових 

технологій 

До участі у конференції запрошуються вчені, 

інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти, 

студенти. 
Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви ознайомите з 

цією інформацією своїх колег. 
 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА. 
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі 

автоматизації різних об’єктів (технологічних, 

організаційно-технічних тощо), принципами 

побудови інформаційних систем керування, 

розробки ефективних структур ієрархічних 

інтегрованих систем. 

 Аналіз методів та способів керування різними 

об’єктами на основі комп’ютерних систем та 

технологій, а також створення автоматизованих 

виробництв на основі технологій Індустрії 4.0. 

 Аналіз можливостей використання методів 

сучасної теорії керування та комп’ютерних 

технологій в навчальному процесі. 

 Апробація результатів досліджень. 

 Вільний обмін думками через публікацію 

відповідних наукових матеріалів. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

1. Автоматизація процесів керування технологічними 

процесами та комплексами.  

2. Інтелектуальні системи керування та аналізу даних.  

3. Інтегроване автоматизоване керування 

організаційно-технічними системами. 

4. Використання технологій Індустрії 4.0 в системах 

управління. 

5. Інформаційні системи керування у виробництві та 

освіті. 

6. Використання технологій Індустрії 4.0 в системах 

управління. 
 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Голова 
 

Токарчук С.В. доц., проректор з наукової роботи 

НУХТ (Україна, Київ) 
 

 

 

Заступники голови 
 

 

Ладанюк А.П. проф., професор кафедри 

автоматизації та комп’ютерних 

технологій систем управління 

НУХТ (Україна, Київ) 

 
  

Смітюх Я.В. доц., в.о. завідувача кафедри 

автоматизації та комп’ютерних 

технологій систем управління 

НУХТ (Україна, Київ) 

 

 

Чумаченко С.М. с.н.с., завідувач кафедри 

інформаційних систем НУХТ 

(Україна, Київ) 

 
 

 

 

Члени комітету 

 

Chochowski А. проф., (Польща, Варшава) 

Оbstawski P. проф., (Польща, Варшава) 

Witaszek К. проф.,(Польща,Познань) 

Лисенко В.П. проф., (Україна, Київ) 

Ельперін І.В. проф., (Україна, Київ) 

Форсюк А.В. доц., (Україна, Київ) 

Решетюк В.М. доц., (Україна, Київ) 

Коробійчук І.В. доц. (Польща, Варшава)  

Штепа В.В. доц., (Білорусь, Пінськ)  

Костіков М.П. доц., (Україна, Київ) 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Голова 
Токарчук С.В., доц., проректор з наукової роботи 

НУХТ 

Заступники голови 
Ладанюк А.П., професор кафедри автоматизації та 

комп’ютерних технологій систем управління НУХТ 

Смітюх Я.В., доц., в.о. завідувача кафедри 

автоматизації та комп’ютерних технологій систем 

управління НУХТ 

Чумаченко С.М., с.н.с., завідувач кафедри 

інформаційних систем НУХТ 

Секретаріат 
Герасименко Т.М., ст.викл., Романов М.С.,доц., 

Костіков М.П., доц. 

Члени оргкомітету 
Форсюк А.В., доц., Ельперін І.В., проф.,Грибков С.В., 

доц., Лисенко В.П., проф., Решетюк В.М., доц. 

Відповідальна за конференцію 

Герасименко Тетяна Михайлівна  (А-418А) 

тел.(044)287-94-58, e-mail: konf_aks@ukr.net 

 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

 

 

Подача заявок та тез доповідей 

для опублікування            до 15.11.2021 р. 

Робота конференції            25-26.11.2021 р. 

 

 

 

Адреса оргкомітету конференції: 

 

01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68, 

Національний університет харчових технологій, 

тел./факс (044) 289-52-83, тел. (044)287-94-58 або       

 е-mail: konf_aks@ukr.net 

 

Додаткова інформація про конференцію 

розміщена на сайті університету за адресою: 

www.nuft.edu.ua 



МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Тези доповідей, що включені у програму 

конференції, будуть опубліковані у pdf форматі в 

мережі Інтернет на сайті www.nuft.edu.ua до початку 

її роботи. 

 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Робочі мови конференції: українська, англійська 

(без синхронного перекладу). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ 
Доповідь надається українською або англійською 

мовами. 

Автори повинні дотримуватися законодавчих 

вимог з опублікування матеріалів у відкритому друку.  

Тези конференції публікуватимуться без 

редагування тексту - з поданих оригіналів. 

Тези відправляються на e-mail konf_aks@ukr.net 

в електронній версії файлу формату Word-2003 (шрифт 

Тіmes New Roman Суr, кегль 14, інтервал 1,0) обсягом 

1,0 або 2,0 повні сторінки формату А4. Список 

літератури оформлюється Гарвардським стилем. 

 

 До участі допускається не більше двох тез від одного 

автора. 

 Порядок розміщення матеріалу: 

УДК – праворуч без абзацу у верхньому рядку. 

Назву, інформацію про авторів, додаткові відомості 

подають, як показано в додатку. 

 

Текст доповіді виконується згідно з вимогами, 

зазначеними в додатку. 

 Перелік літературних джерел – як вказано в додатку. 

 Таблиці друкуються згідно з вимогами в додатку.  

 Формули виконуються з використанням 

вмонтованого редактора середовища MS Office Microsoft 

Equation 3.0 або MathType 7.0 згідно з вимогами в 

додатку. 

 Рисунки вставляються в текст і повинні мати 

підписи, а також позначені осі координат. 

 Додаткові вимоги та шаблон для оформлення тез 

доповідей подано в додатку. 
УВАГА! 

 Не допускається автоматичних переносів слів та 

використання макросів.  

 Абзаци позначати тільки клавішею “Enter”, не 

застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша 

“Tab”).  

 Не допускається використання ущільненого або 

розрідженого шрифту. 

 

Тези, що не відповідають вказаним вимогам, 

розглядатися не будуть. 

 

 

 

Заявки на участь у роботі конференції та доповіді 

надсилаються електронною поштою за адресою: 

 

konf_aks@ukr.net 

 

Термін подання заявок і тез доповідей до 15.11.2021 р. 

 

 

 

 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

подається в електронному вигляді для кожного 

учасника 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Науковий ступінь  

Вчений ступінь  

Посада  

Місце роботи  

Службова адреса  

Телефон  

E-mail  

Домашня адреса, телефон  

Назва доповіді  

Автори доповіді (з зазначенням 

форми участі: доповідь online або 

секційна, співавторство, участь в 

обговоренні) 

 

Номер і назва секції   

 

 

Електронний лист має містити зворотну 

електронну адресу авторів; файл ПІБ.doc з доповіддю, 

у який вставлено рисунки.  

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет харчових технологій 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Poznań University of Life Sciences 

 
VІII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ТЕХНІЧНА INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИ, 

ІНФОРМАЦІЙНЕ, ПРОГРАМНЕ 

ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИМИ 

ТА ТЕХНОЛОГІЧНИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 
 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЛИСТ 

 
 

КИЇВ 

25-26 листопада, 2021 
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