
XXVI АВТОМАТИКА 2020 

XXVI Міжнародна конференція з автоматичного 

керування присвячена пам'яті Лева Понтрягіна, 

Миколи Красовського та Бориса Пшеничного 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

13-15 жовтня 2020 року 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XXVI Міжнародної конференції АВТОМАТИКА 2020. До 

участі у конференції запрошуються вчені, інженери, фахівці, експерти, бізнесмени, аспіранти та 

студенти 
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Програмний комітет 
Співголови: 

 акад. Всеволод Кунцевич, Україна 
 акад. Михайло Згуровський, Україна 
 acad. Janusz Kacprzyk, Polska 

Члени: 

 prof. Christian Berger-Vachon, France 

 проф. Юрій Бобало, Україна 
 prof. Theodor Borangiu, România 
 prof. Anna Maria Gil-Lafuente, España 
 член-кор. Володимир Гриценко, Україна 
 член-кор. Вячеслав Губарев, Україна 

 проф. Леонід Заміховський, Україна 
 prof. Vladimir Jotsov, България 
 prof. Oscar Castillo, Mexico 
 проф. Роман Квєтний, Україна 
 проф. Юрій Кондратенко, Україна 
 prof. Zbigniew Koruba, Polska 

 prof. Alexandre Kruger, Australia 
 член-кор. Микола Кузнєцов, Україна 
 проф. Олександр Куценко, Україна 
 проф. Анатолій Ладанюк, Україна 
 д-р. Дмитро Лебедєв, Україна 
 проф. Віталій Лисенко, Україна 

 prof. Sauro Longhi, Italia 
 проф. Леонід Любчик, Україна 
 проф. Максим Максимов, Україна 
 prof. Boris Mordukhovich, USA 
 проф. Адріан Наконечний, Україна 
 проф. Олександр Наконечний, Україна 

 prof. Chris Phillips, United Kingdom 
 проф. Сергій Положаєнко, Україна 
 проф. Олександр Ролік, Україна 
 prof. Joachim Rudolph, Deutschland 
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 член-кор. Михайло Савчук, Україна 

 проф. Володимир Самотий, Україна-Польща 
 prof. Bruno Siciliano, Italia 
 prof. Dan Simon, USA 
 prof. Marina Solesvik, Norge 
 проф. Сергій Теленик, Україна 

 prof. Zhengbing Hu, 中国香港 (Гонконг, Китай) 

 член-кор. Александр Ченцов, РФ 
 акад. Аркадій Чикрій, Україна 

2 

Загальна інформація 
Секції: 

1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії динамічних ігор 

2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності 

3. Керування технічними, технологічними та біотехнічними об’єктами 

4. Керування аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами 

5. Прикладний нелінійний аналіз, багатозначне відображення та їх застосування 

6. Робототехніка та мехатроніка 

7. Інтернет речей та вбудовані системи 

8. Інформаційні системи та технології 

9. Розподілені та паралельні обчислення 

10. Проблеми надійності та захисту інформації в складних технічних системах 

11. Інтелектуальне управління та обробка інформації 

Важливі дати 

Приймання заявок: до 10 вересня 2020р. 

Оплата: до 15 вересня 2020р. 

Відкриття конференції: 13 жовтня 2020р. 

Розсилка збірників: з 1 листопада 2020р. 
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Матеріали конференції 
Матеріали, що включені у програму конференції, будуть опубліковані окремим збірником з 

наданням ISBN коду, а також будуть викладені на порталі конференції і будуть доступні для 

обговорення (коментування) усіма учасниками 

Матеріали подаються українською, російською або англійською мовами 

 

Автори мають дотримуватись законодавчих вимог щодо опублікування матеріалів у відкритому 

друці 

 

Усі подані матеріали перевіряються на відсутність плагіату 

 

Форматування матеріалів учасники виконують самостійно за наданим шаблоном. Форматування 

матеріалів може бути виконане редакцією конференції за додаткову оплату (за бажанням авторів)  
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Обрані доповіді будуть рекомендовані до опублікування у вигляді розширених розділів у книзі 

Springer, серія "Studies in Systems, Decision and Control" (Scopus). 

Обсяг матеріалів: 
 

  2 повні сторінки (без урахування англомовного блоку), оформлені згідно шаблону 

Для аспірантів та студентів обов'язкова рецензія від наукового керівника кандидата або 

доктора наук 

 

 

Вимоги до файлу: 

 

Файл у текстовому редакторі MS Word з форматуванням згідно шаблону 

 Назва (мовою тексту) 

 ПІБ авторів, посада, місце роботи (мовою тексту) 

 Країна, місто (мовою тексту) 

 Анотація (мовою тексту не більше 500 знаків ) 

 Ключові слова (мовою тексту не більше 7 слів або словосполучень) 

 Обов'язково подані матеріали мають містити перелік посилань відповідно до вимог ВАК 

(наприклад генератор http://vak.in.ua/) 

 

 

На 3 сторінці файлу має бути зазначено: 

 Назва (англійською мовою) 

 ПІБ авторів, посада, місце роботи (англійською мовою) 

 Країна, місто (англійською мовою) 

 Анотація (англійською мовою не більше 500 знаків ) 

 Ключові слова (англійською мовою не більше 7 слів або словосполучень) 

Якщо матеріали подаються англійською, переклад на російську або українську мови не потрібен 

Формули допускаються виключно у MathType або TeX форматі 
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Організатори 
Міністерство освіти і науки України 

Національна академія наук України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Українська асоціація з автоматичного керування 

Інститут космічних досліджень НАН і ДКА України 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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Участь 
Оргвнесок: 500 грн. 

Вартість форматування (за бажанням авторів) - 100 грн/стор. 
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Організаційний комітет 
Співголови: 
 

 член-кор. Сергій Сидоренко 
 проф. Віталій Пасічник 

Члени: 
 

  проф. Сергій Теленик 

  проф. Ірина Клименко 

  доц. Андрій Писаренко 

  доц. Майя Сперкач 

  доц. Олег Лісовиченко 

  Тетяна Щербак 

  Тетяна Мазур 

  Тетяна Рибачук 
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Найменування статті

ПІБ авторів 1-ої організації 

Найменування 1-ої організації 

місто, країна 

адреса електронної пошти (за бажанням) 

ПІБ авторів 2-ої організації 

Найменування 2-ої організації 

місто, країна 

адреса електронної пошти (за бажанням) 

Анотація. Авторська анотація (резюме) є коротким 

викладом більшою за обсягом роботи. Вона може 

публікуватися самостійно, у відриві від основного тексту, і, 

отже, має бути зрозумілою без звернення до самої публікації. 

Анотація відображує науковий зміст статті, містить відомості 

щодо розв'язуваної задачі, методів вирішення, результати і 

висновки. Анотація не повинна містити малюнки, формули, 

літературу, джерела фінансування і посилання на них. Обсяг 

не більше 500 знаків.    

Ключові слова: не більше 7 слів або словосполучень, кожне 

ключове слово або словосполучення відокремлюється від 

іншого комою. 

ВСТУП 

Текст статті набирається в цьому шаблоні з 

використанням запропонованих стилів. Зміна полів, 
відступів, інтервалів, ширини стовпців, розміру шрифтів 

неприпустимо. 

У тексті статті рекомендується використовувати 

«французькі» лапки. Дефіс (-) ставиться у складених 

словах, наприклад: як-то, Кам’янець-Подільський. Тире – 

використовується для позначення меж діапазону, 

наприклад, 1–10, XІIX–XІX ст. В цьому випадку тире 

пробілами не відокремлюється. Тире використовується 

також в якості знаку «мінус» в арифметичних виразах, для 

позначення тире в тексті воно виділяється пробілами по 

обидва боки.  
Десяткові цифри набираються тільки через кому, а не 

через крапку (0,25 замість 0.25). 

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАГРАФУ 

Формули у статті набираються з використанням 

редактора формул MathType. Використання вбудованих 

редакторів MS Word не допускається. Не рекомендується 

використання у формулах літер кирилиці. Розшифровка 

позначень, прийнятих у формулі, проводиться у порядку їх 

використання у формулі. 

Усі формули бажано нумерувати, але дозволено 

нумерувати лише ті, які згадуються у тексті. Формула 

розташовується посеред рядка, а її номер по правому краю 
основного тексту у круглих дужках:  

 ab 

Необхідно використовувати наскрізну нумерацію 

формул, теорем, лем, наслідків, визначень тощо. 

НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАГРАФУ 

Рисунки й таблиці бажано приводити у верхній або 

нижній частині колонок, після їх згадування у тексті. Якщо 

рисунки або таблиці великого розміру, то ними можна 

зайняти обидві колонки.   

Над таблицею зверху (вирівнювання за правим краєм) 

друкується слово «Таблиця» із зазначенням, по 

необхідності, номеру. Далі без абзацного відступу 

(вирівнювання по центру) ставиться назва таблиці, нижче 

сама таблиця. Крапка у кінці назви таблиці не ставиться. 

Підпис під рисунком вирівнюється по центру колонки. 
Крапка у кінці підпису не ставиться. 

Шрифт тексту у таблицях і підписах до рисунків 8 

пунктів Times New Roman. 

  

Таблиця 1 

Приклад заголовку таблиці 

Заголовок 
Заголовок 

Підзаголовок Підзаголовок Підзаголовок 

Текст Текст 
Текст Текст 

Текст Текст 
Текст Текст 

Текст Текст 
Текст Текст 

 

При посиланнях на рисунки і таблиці у тексті статті 

необхідно вказувати абревіатуру рис. 1 або табл. 1, навіть у 

разі, якщо з цього посилання починається речення. 

ВИСНОВКИ 

Приводяться висновки по роботі, рекомендації щодо 

використання отриманих результатів. 

ЛІТЕРАТУРА 

У списку бібліографічних посилань наводяться тільки 

джерела, на які автор посилається у тексті. Список 

літератури складається у порядку цитування у роботі, всі 

зазначені джерела нумеруються. Посилання на цитовані 

джерела у тексті статті наводяться у вигляді цифр, що 

відповідають номеру роботи у списку літератури та 

вкладені у квадратні дужки. Приклад оформлення 

посилань на цитовані джерела: [1], [1, 2], [1, 2-4]. 
Неприпустимо посилання на неопубліковані роботи. 

Посилання на джерело необхідно наводити на мові 

публікації джерела. Список літератури оформлюється у 

відповідності з ДСТУ 7.05-2008 (генератор http://vak.in.ua).  

Рисунки слід вставляти у таке текстове поле. 

 
Рис. 1. Приклад підпису до рисунка 

 



Приклад оформлення списку літератури наведений 

нижче. 

1. Статті з журналів (у тому числі електронних): 

Перший А.А. Назва статті / А.А. Перший, Б.Б. Другий // 

Назва журналу. – рік. – Т. том, №номер. – С. стор. 

First A.A. Article Title / A.A. First, B.B. Second // Title of 

Journal. – year. – vol. 1, is. 5(4). – P. 5-7. 

2. Статті із збірників статей: 

Перший А.А. Назва статті / А.А. Перший, Б.Б. Другий // 
Назва збірки: Зб. наук. пр. – Місто: Видавництво, рік. – Т. 

том (або Вип. випуск, або №номер). – С. стор. -стор. 

3. Статті, депоновані: 

Перший А.А. Назва статті / А.А. Перший, Б.Б. Другий // 

Деп. в ВІНІТІ. – дд.мм.рік. (вказується дата депонування) – 

№номер. – стор. с. 

4. Матеріали конференцій: 

Перший А.А. Назва статті / А.А. Перший, Б.Б. Другий // 

Назва конференції: тезіси докл. (або Міжнародної) конф. 

(Місто, день-день місяць рік р.). – Місто, рік. – С. стор. -

стор. 
5. Книги: 

Перший А.А. Назва книги. / А.А. Перший, Б.Б. Другий. 

– Місто: Видавництво, рік. – стор. с. 

Перший А.А. Назва книги: Навч. посібник. – 2-е вид. 

перероб. і доп. / А.А. Перший, Б.Б. Другий. – Місто: 

Видавництво, рік. – стор. с. 

Перший А.А. Назва книги: монографія. / А.А. Перший, 

Б.Б. Другий. – Місто: Видавництво, рік. – стор. с. 

6. Автореферати і дисертації: 

Прізвище І.П. Назва дисертації: автореф. дис. канд. (або 

доктора) техн. (або ін.) наук. – Місто, рік. – стор. с. 
7. Патенти: 

Перший А.А., Другий Б.Б. Назва патенту // Патент 

України №номер. рік. Бюл. №номер. 

8. Посилання на інтернет-ресурси: 

http://iconfs.net (дата звернення 01.09.2020). 
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