
УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

НАКАЗ № ____

м. Київ «___»____________2021 р.

Про проведення VIII Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих учених, аспірантів і студентів «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології - 2021» на базі кафедри технічних та програмних 
засобів автоматизації Інженерного-хімічного факультету

З метою підвищення якості навчання, розширення освітнього та наукового 
рівня студентів, аспірантів та молодих вчених, а також розвитку і реалізації їх 
творчого потенціалу та зміцнення і розширення зв’язків між вітчизняними 
навчальним та закордонними науковими закладами,

НАКАЗУЮ:
1. Провести VIII Міжнародну науково-практичну конференцію молодих 

учених, аспірантів і студентів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології - 2021», (далі - Конференція), 21 квітня 2021 року.

2. VIII Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених, 
аспірантів і студентів «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології – 2021» провести на базі кафедри технічних та програмних 
засобів автоматизації, інженерно-хімічного факультету (завідувач кафедри 
проф. Жученко А.І.).

3. Затвердити склад організаційного комітету по проведенню Конференції 
(додаток № 1).

4. Затвердити склад програмного комітету по проведенню Конференції 
(додаток № 2).

5. Затвердити План підготовки і проведення Конференції (додаток 3).
6. Призначити відповідальним за проведення Конференції Ковалюка Д.О., 

доцента кафедри ТПЗА.
7. Головному бухгалтеру Суботіній Л.Г. взяти до уваги, що кошти 

КПІ ім. Ігоря Сікорського на проведення заходу не передбачені.
8. Начальнику відділу технічних засобів навчання Лазаренку В.В. 

забезпечити необхідним технічним обладнанням проведення засідань 
конференції.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчально-
виховної роботи Семінську Н.В.

Проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК 
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Проект наказу вносить:
Зав.кафедри технічних та програмних 
засобів автоматизації   

_____________ Анатолій ЖУЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчально-виховної роботи Наталія СЕМІНСЬКА

Головний бухгалтер Людмила СУББОТІНА

Юрисконсульт

Надруковано в 2 примірниках
на 4 аркушах кожний

               
Друкував: Медова Ірина

Список розсилки:
  1. Загальний відділ
  2. Першому проректору
  3. Декан ІХФ
  4. ВОВР
  5. Факультети/інститути

Електронна копія
  1. Факультети/інститути
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Додаток № 1
до наказу № ______
від «__»________ 2021 р.

Склад організаційного комітету з проведення 
VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2021»

Жученко А.І. д.т.н., професор,  завідувач кафедри ТПЗА
голова організаційного комітету конференції АКІТ-2021

Ковалюк Д.О. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА,
заступник голови організаційного комітету

Полюшкін Д. к.т.н., провідний дослідник, Віденський технічний 
університет (Австрія)

Радоніс В. к.т.н., професор кафедри автоматизації, Каунаський 
технологічний університет (Литва)

Черепанська І.Ю. д.т.н., професор кафедри комп’ютерних технологій і 
моделювання систем, Поліський національний 
університет

Сазонов А.Ю. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА
Коротинський А.П. к.т.н., старший викладач кафедри ТПЗА
Ладієва Л.Р. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА
Лукінюк М.В. старший викладач кафедри ТПЗА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
технічних та програмних 
засобів автоматизації Анатолій ЖУЧЕНКО
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Додаток № 2
до наказу № ______
від «__»________ 2021 р.

Склад програмного комітету з проведення 
VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2021»

Цапар В.С. доцент кафедри ТПЗА,
голова програмного комітету конференції АКІТ-2021

Ярощук Л.Д. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА
заступник голови програмного комітету конференції

Хібеба М.Г. к.т.н., старший викладач кафедри ТПЗА
Коржик М.В. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА
Складанний Д.М. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА
Ковалевський В.М. к.т.н., доцент кафедри ТПЗА

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
технічних та програмних 
засобів автоматизації Анатолій ЖУЧЕНКО
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Додаток № 3
до наказу № ______
від «__»________ 2021 р.

План підготовки і проведення 
VIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 

аспірантів і студентів 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології - 2021»

Назва заходів, етапів 
проведення

Терміни виконання Відповідальні

1. Підготовчі заходи
1.1. Підготовка 
інформаційних листів

11.01.2021 – 22.01.2021 Сазонов А.Ю.

1.2. Розсилка 
інформаційних листів

25.01.2021 – 29.01.2021 Ковалюк Д.О., відповідальні 
за секції

1.3. Підготовка та 
відправлення запрошень 
учасникам конференції

22.03.2021 – 29.03.2021 Ковалюк Д.О., Сазонов А.Ю., 
відповідальні за секції

1.4. Укладання та 
підготовка до друку 
матеріалів конференції

28.03.2021 – 12.04.2021 Лукінюк М.В.

1.5. Забезпечення роботи 
інфраструктури (технічне 
обладнання)

20.04.2021 – 21.04.2021 Оніщенко В.О.

2. Проведення конференції
2.1. Реєстрація учасників 
конференції, вручення 
матеріалів конференції, 
організація поселення 
учасників

21.04.2021 Відповідальні за секції

2.2. Відкриття конференції 
(організація і проведення 
пленарного засідання)

21.04.2021 Жученко А.І.

2.3. Робота конференції 
(організація виступів, 
доповідей)

21.04.2021 Ковалюк Д.О., Сазонов А.Ю., 
відповідальні за секції

3. Заключні етапи
3.1. Розсилка матеріалів 
конференції

23.04.2021– 30.04.2021 Відповідальні за секції

3.2. Складання звіту про 
проведення конференції

23.04.2021– 30.04.2021 Ковалюк Д.О., Сазонов А.Ю.

3.3. Заслуховування 
підсумків конференції та 
звіту про проведення на 
засіданні кафедри

05.05.2021 Ковалюк Д.О., Сазонов А.Ю.

3.4. Подання на заохочення 
організаторів конференції

05.05.2021 Ковалюк Д.О.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ
технічних та програмних 
засобів автоматизації Анатолій ЖУЧЕНКО


