
 
 

 
                                                                                                                           

 
                                                               УКРАЇНА 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” 
 

НАКАЗ № ________ 
 

м. Київ        «___»____________20     р. 
 

Про проведення міжнародної науково-технічної конференції “The 
International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence ” 

(ICSFTI2018) 
 

З 02 по 04 травня 2018 року на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського буде проводитись 
міжнародна науково-технічна конференція “The International Conference on 
Security, Fault Tolerance, Intelligence” (ICSFTI2018) за участю міжнародних 
учасників. Конференція організовується КПІ ім. Ігоря Сікорського і присвячена 
пам’яті видатного вченого, викладача кафедри обчислювальної техніки 
проф. В.П. Широчина. Від університету співорганізаторами конференції є 
факультет інформатики та обчислювальної техніки, факультет прикладної 
математики. Метою конференції є обговорення наукових результатів та обмін 
досвідом між науковцями, що проводять дослідження у галузі комп’ютерної 
інженерії, інженерії програмного забезпечення та технічної освіти. 

На забезпечення  проведення конференції 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити локальний комітет (додаток 1), доручивши йому вирішення всіх 
питань, пов’язаних із підготовкою та проведенням Конференції. 

2. Затвердити програму проведення міжнародної науково-технічної конференції 
“The International Conference on Security, Fault Tolerance, Intelligence” 
(ICSFTI2018) (додаток 2).  

3. Головному бухгалтеру Л.Г. Субботіній взяти до уваги, що кошти  
КПІ ім. Ігоря Сікорського на проведення заходу не передбачені. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора  
Ю.І. Якименка.  

Ректор       М.З. Згуровський 



Проект наказу вносить: 

 
Декан факультету інформатики та 
обчислювальної техніки 
  
_____________ О.А. Павлов 

 

 

Узгоджено: 

Перший проректор  
 
____________________ Ю.І. Якименко 
 
 
Проректор з наукової роботи 
 
____________________ М.Ю. Ільченко 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки) 
 
____________________ С.І. Сидоренко 
 
Начальник ДЕФ  

____________________ Л.Г.  Субботіна 

Начальник юридичного управління 

____________________ А.М. Бежевець 

Начальник ВМЗ та ПС   
____________________ Л.М. Шикалова 

 

 
Надруковано в 1 примірнику 
на 1 аркуші  
 
Друкував: А.М. Волокита 
тел. 204-94-50 

 

Розрахунок розсилки:  

1. Всі структурні підрозділи 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Додаток №1 

до наказу № _____від ________2018 р. 
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського 
__________________ 

М.З. Згуровський 
 

СКЛАД ЛОКАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
міжнародної науково-технічної конференції “The International Conference on 

Security, Fault Tolerance, Intelligence”  
(ICSFTI2018) 

Почесні голови: 
д.т.н., проф. Згуровський М.З. – ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського; 
д.т.н., проф. Якименко Ю.І. – перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
Голови: 
д.т.н., проф. Стіренко С.Г. – завідувач кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Луцький Г.М. – почесний науковий керівник кафедри 
обчислювальної техніки. 
Члени комітету: 
д.т.н., проф. Павлов О.А. – декан факультету інформатики та обчислювальної 
техніки; 
д.т.н., проф. Дичка І.А. – декан факультету прикладної математики; 
д.т.н., проф. Тарасенко В.П. – завідувач кафедри системного програмування та 
спеціалізованих комп’ютерних систем; 
д.т.н., проф. Кулаков Ю.О. - професор кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Бузовський О.В. - професор кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Жабін В.І. - професор кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Симоненко В.П. - професор кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Новотарський М.А. - професор кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Гордієнко Ю.Г. - професор кафедри обчислювальної техніки; 
д.т.н., проф. Мухін В.Є. – професор кафедри математичних методів системного 
аналізу. 
Організаційний комітет: 
Prof. Z.B.Hu - Central China Normal University (China); 
Dr. Vu Duc Thinh - Ho Chi Minh City University of Food Industry (Vietnam); 
ст. викл. Виноградов Ю.М. - заступник декана факультету інформатики та 
обчислювальної техніки по роботі з іноземними студентами; 
к.т.н., доц. Волокита А.М. – доцент кафедри обчислювальної техніки; 
к.т.н., доц. Корнага Я.І. – старший викладач кафедри технічної кібернетики; 
Шимкович В.М. – асистент кафедри автоматики та управління в технічних системах; 
Стешин В.В. – асистент кафедри обчислювальної техніки; 
Регіда П.Г. – асистент кафедри обчислювальної техніки. 

 
“ПОГОДЖЕНО” 
 

Перший проректор      Ю. І. Якименко



 
Додаток №2 

до наказу № _____від ________2018 р. 
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського 
__________________ 

М.З. Згуровський 
 

ПРОГРАМА 
міжнародної науково-технічної конференції “The International Conference on 

Security, Fault Tolerance, Intelligence”  
(ICSFTI2018) 

Дата прийому: з 02 по 04 травня 2018 року 
Підстава: доручення ректора  
Категорія заходу: п’ята 
Місце: корпус 18 КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Мета: обговорення наукових результатів та обмін досвідом між науковцями, що 
проводять дослідження у галузі комп’ютерних наук, інженерії та технічної освіти. 

Перший день – 02 травня 2018 року, середа 
(корпус 18 КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

09:00 – 10:00 Реєстрація учасників  
10:00 – 10:30 Відкриття конференції. Вітальні виступи. 
10:30 – 13:00 Пленарні секції 
13:00 – 13:15 Колективне фото 
13:15 – 14:30 Обідня перерва 
14:30 – 17:00 Паралельні секції, перерва на каву 

Другий день – 03 травня 2018 року, четвер 
(корпус 18 КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

10:00 – 13:00 Пленарні та паралельні секції, перерва на каву 
13:00 – 14:00 Обідня перерва 
14:00 – 15:30 Пленарні та паралельні секції. 
15:30 – 16:00 Підбиття підсумків. Закриття конференції. 

Третій день – 04 травня 2018 року, п’ятниця 
(Київ) 

10:00 – 18:00 Від’їзд учасників 
 

Витрати на перебування делегації: не передбачено.  
 

“ПОГОДЖЕНО” 
 
Перший проректор      Ю. І. Якименко 
 


