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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної 
групи

Найменування Найменування Науковий ступінь, Стаж Інформація про наукову Відомості про
посади закладу, який шифр і науково- діяльність (основні публікації за підвищення

(для сумісників закінчив найменування педагогіч напрямом, науково-дослідна кваліфікації
—  місце викладач наукової ної та/або робота, участь у конференціях і викладача

основної роботи, (рік спеціальності, тема наукової семінарах, робота з аспірантами (найменування
найменування закінчення, дисертації, вчене роботи та докторантами, керівництво закладу, вид

посади) спеціальність, звання, за якою науковою роботою студентів) документа, тема,
кваліфікація кафедрою дата видачі)

згідно 3 (спеціальністю)
документом присвоєно

про вищу
освіту)

Керівник проектної групи
Білощицький
Андрій
Олександрович

Заступник
декана
факультету
інформаційних
технологій

Київський
національний
університет
будівництва
і архітектури,
2001,
спеціальність

автоматизація
будівельного
виробництва,
кваліфікація -
інженер-
системотехнік

Доктор технічних 
наук,
05.13.06 
Інформаційні 
технології, тема 
дисертації: 
«Методологія 
проектно
векторного 
управління 
освітніми
середовищами», ДД 
001790 від 1 березня 
2013 року,
професор кафедри 
основ
інформатики, 12ПР 
010786 від 29 
вересня 2015________

14 років Навчальний посібник .
Теорія ймовірностей та 
математична статистика.
К.:КНУБА, 2007. 104с. З грифом 
МОН Україні.
Дискретна математика 4.1. 
Навчальний посібник з
дисципліни «Дискретна
математика» для студентів 
інженерно-технічних 
спеціальностей вищих
навчальних закладів з грифом 
КНУБА. К.: КНУБА, 2013 -102с. 
Монографія. Моделі та методи 
визначення нечітких збігів в 
контенті електронних документів 
// Монографія. - К.: КНУБА, 
2 0 1 5 ,-  150с.
Статті:

Українська
асоціація
управління
проектами.
20.12.2013,
адміністративна,
сучасні технології
управління
портфелями
проектів,
сертифікат
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Управление проблемами в 
методологи проектно-векторного 
управления образовательными 
середами / А. А. Белощицкий // 
Управління розвитком складних 
систем: зб. наук. пр. -  К.:
КНУБА, 2012. -  Вип. 9. -  С. 104
107.
Информационные технологии в 
управлениинаучно- 
образовательнымпроцессомвысш 
егоучебногозаведения / А. О. 
Білощицький, П. П. Лизунов, Л. 
Д. М исник, Ю. Н. Тесля // Вісник 
Східноукраїнського 
національного університету ім.
В. Даля: наук. журн. -  Луганськ: 
СНУ ім. В. Даля, 2008. -  № 8 
(126), ч. 1. - С .  287-293.
Модель расширяющейся
вселенной проектов в
управлении образовательными 
средами / А. А. Белощицкий // 
Восточно-Европейский журнал 
передовых технологий. 
Харьков, 2012. - №  1/11 (55). -  С. 
41—43.
Моделі та засоби формування 
комплексного інформаційно- 
освітнього середовища
навчального закладу / Збірник 
наукових праць. Системи 
обробки інформації. -X: ХУ ПС, 
2007. - Вип. 5(63). -С.2-8. 
Расширяющая ся________ вселення
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проектов / А. А. Белощицкий, Ю.
Н. Тесля // Вісник ЧДТУ. -  2011. 
-  № 3. -  С. 67-71.
Векторный метод целеполагания 
проектов в проектно-векторном 
пространстве / А. А. Белощицкий 
// Управління розвитком 
складних систем: зб. наук. пр. -  
К. : КНУБА, 2012. -  Вип. 11. -  С. 
110-114.
Понятийный базис методологии 
проектно-векторного управления 
высшими учебными заведениями 
/ A.A. Белощицкий // Управління 
проектами та розвиток 
виробництва: зб. наук. пр. -
Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 
2 0 1 1 .-В и п . 2 (3 8 ).- С .  129-134. 
Структура методологии
проектно-векторного управления 
образовательными средами / А. 
А. Белощицкий // Управління 
розвитком складних систем : зб. 
наук. пр. -  К. : КНУБА, 2011. -  
Вин. 7 . - С .  121-125.
Векторный метод
целедостижения в проектах 
образовательных сред / А. А. 
Белощицкий // Управління 
проектами та розвиток 
виробництва : зб. наук. пр. ' 
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. 
-В и п . 4 (40). - С .  20-30. 
Інформаційна технологія
управління проектами _на базі
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ERPP (enterpri seres ources 
planning in project) та APE 
(administrated projects o f the 
enterprise) систем / Ю. M. Тесля, 
А. О. Білощицький, H. Ю. Тесля 
// Управління розвитком 
складних систем: зб. наук. пр. -  
К.: КНУБА, 2010. -  Вип. 1. -  С. 
16 20.
Нечіткий пошук в документі з 
врахуванням морфологічних 
особливостей // Зб.наук. праць: 
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2014. -  
Вип. 17 .- С .  140-143. 
Определение близости векторов 
в проектно-векторном
пространстве образовательных 
сред // Зб.наук. праць: 
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2014. -  
Вип. 17 .- С .  132-139. 
Перетворення файлів різних 
типів до єдиного формату // 
Зб.наук. праць: Управління
розвитком складних систем. -  К.: 
КНУБА, 2014. -  Вип. 18. -  С. 
140-144.
Наукометричні бази:
характеристика, можливості і 
завдання // Зб.наук. праць: 
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2014. - 
Вип. 18 .- С .  145-152.
Оптимізація системи пошуку



збігів за допомогою
використання алгоритмів
локально-чутливого хешування 
наборів текстових даних // 
36.наук. праць: Управління
розвитком складних систем. -  К.: 
КНУБА, 2014. -  Вин. 19. -  С. 
113-115.
Способи пошуку неточних 
дублікатів зображень в наукових 
роботах // 36.наук. праць:
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2015. -  
Вин. 2 1 .- С .  149-153 
Метод вилучення помилкових 

збігів текстів в електронних 
документах // 36.наук, праць: 
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2015. - 
Вип. 2 2 .- С .  144-150 
Розробка математичної моделі 

представлення, управління та 
оцінки наукометричних суб’єктів 
// 36.наук, праць: Управління
розвитком складних систем. -  
К.:КНУБА, 2015. -  Вип. 23. -  С. 
147-152
Проблеми плагіату в дипломних 

роботах студентів будівельників 
та архітекторів // Інноваційне 
проектування в архітектурі і  
будівництві -  К.:КНУБА, 2014. -  
С. 86-88.
Scopus та інші наукометричні 
бази: прості питання та нечіткі
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відповіді // Вища школа. 
Науково-практичне видання -  
Вин. 4 ( 1 1 8 ) /2 0 1 4 - С. 27-40. 
Аналіз публікацій журналу 

«Управління розвитком складних 
систем» // «Моделирование в 
прикладних научных
исследованиях -  XXI». -  Одеса: 
ОНПУ, 2014. - С .  17-19.
Пошук статей у SCOPUS за 

назвою організації //
«М оделирование в прикладних 
научных исследованиях -  XXI».
-  Одеса: ОНПУ. 2014. -  С. 30-32. 
Пошук статей у SCOPUS за 
ключовими словами // 
«М оделирование в прикладних 
научных исследованиях -  XXI».
-  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 23-25. 
Наукометричні бази та
індикатори цитування наукових 
публікацій // Інформ. технології в 
освіті, науці та виробництві, -  К.: 
АО «Бахва», 2014. -  С. 198-203 
Пошук статей у SCOPUS за 
прізвищем авторів //
«М оделирование в прикладних 
научных исследованиях -  XXI».
-  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 26-29. 
Biloshchytskyi Andrii,
Dikhtiarenko Oleksandr,
Biloshchytska Svitlana&Vatskel' 
Volodymyr. Methodological
foundations o f an information 
management environment research
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in educational and research 
institutions o f Ukraine // 
Інформаційні технології та 
взаємодії - К.: «Київський
університет», 2015. -  С. 122-125. 
Development o f effective models 
and methods to detect plagiarismin 
electronic documents // 
Управління проектами: стан та 
перспективи. -  Миколаїв: НУК, 
2015. -  С .178-181 
Формалізація критеріїв
оптимізації контенту
представлення суб’єктів
наукометрії у Web-просторі //
Інформаційні технології та
взаємодії - К.: «Київський
університет», 2015. -  С. 190-193. 
Методи знаходження дублікатів 
текстів у наукових роботах // 
Тези доповідей першої
міжнародної науково-практичної 
конференції «Управління
розвитком технологій» (м. Київ, 
23-24 травня 2014р.) //
Відповідальний за випуск А.О. 
Білощицький. -  К.: КНУБА,
2 0 1 4 .- С .  28.
Проект системи моніторингу
публікацій науковців України в 
міжнародних наукометричних 
базах даних // Тези доповідей 
першої міжнародної науково-
практичної конференції
«Управління розвитком



технологій» // Відповідальний за 
випуск А.О. Білощицький. -  К.: 
КНУБА, 2014. - С .  35-36.
Scopus та інші наукометричні 
бази -  шість кроків до бар’єру // 
Матеріали міжнародної науково- 
практичної конференції
«Комп'ютерні науки: освіта,
наука, практика» -  Миколаїв: 
НУК 2 0 1 4 .-С . 43-45. 
Морфологічний розбір та 
нечіткій пошук в електронних 
документах // Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Комп'ютерні науки: 
освіта, наука, практика». -  
Миколаїв: НУК 2014. -  С. 60-62. 
Публікаційна активність авторів 
журналу «Управління розвитком 
складних систем» // Управление 
проектами: состояние и
перспективы X междунар. науч.- 
практ. конф. -  Николаев : НУК,
2014. - С. 39- 41
http://conference, nuos.ed u. ua/catal 
og/lectureDetail;jsessionid=4b6c52 
4d5b80553ef51 d09e0bc25?lecturel 
d=29603& conferenceld=26139&is 
ProjectorView=false 
Математична модель механізму 
оцінки наукової діяльності 
наукометричних суб’єктів // 
Управління проектами: стан та 
перспективи: матеріали 11
М іжнародної науково-практичної

http://conference.nuos.edu.ua/catal


конференції. -  Миколаїв: НУК.
2015. -  С .171-174 
Побудова комбінованих моделей 
прогнозування часових рядів // 
Тези доповідей першої 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Управління
розвитком технологій» - К.:
КНУБА, 2014. - С .  22-23. 
Досягнення і завдання проекту 
видання журналу «Управління 
розвитком складних систем» // 
Тези доповідей XII міжнародної 
конференції «Управління
проектами у розвитку
суспільства». Тема:
Компетентнісне управління 
проектами розвитку в умовах 
нестабільного оточення. -  К.: 
КНУБА, 2015. -  С. 296 
Methodology design and vector 
management the scientific
environment // Матеріали другої " 
науково-практичної конференції 
«Управління розвитком
технологій». Тема: Технологія
управління інформацією та 
знаннями в сучасному 
суспільстві - К.: КНУБА, 2015.-
С. 14-15.
Публікаційна активність як
головна складова показників 
реформування вищої освіти 
України // Тези доповідей першої 
міжнародної науково-практичної
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конференції «Управління 
розвитком технологій» - К.: 
КНУБА, 2015. -  С. 12-14. (режим 
доступу http://it.knuba.edu.ua/wp- 
content/uploads/2015/05/Т Р 4_G 
ogunskiy_2015.pdf)
M ethodology design and vector 
management the scientific 
environment // Тези доповідей 
другої міжнародної науково- 
практичної конференції 
«Управління розвитком 
технологій». - К.: КНУБА, 2015. 
-  С. 14-15. (режим доступу 
http://it.knuba.edu.ua/wp- 
content/uploads/2015/05/Т Р 5 Ві 
loshitskiy 2015.pdf)

Під керівництвом захищено:
3 кандидатських дисертацій.

Члени проектної групи
1. Тесля Юрій 

Миколайович
Декан факультету
інформаційних
технологій,
професор
кафедри
Технологій
управління

Київський
інженерно-
будівельний
інститут, 1980,
спеціальність -
автоматизовані
системи
управління,
кваліфікація -
інженер-
системотехнік

Доктор технічних
наук, 05.13.06 —
інформаційні
технології, професор
по кафедрі
інформатики,
«Теоретичні основи,
моделі і методи
матричних
інформаційних
технологій
управління
будівництвом
складних

36 років Монографії
1. Діалоги з Теслею. Теорія 

несилового світу: Монографія 
(у співавторстві). -  Черкаси: 
ТОВ «Маклаут», 2015. -  244 с. 
Наукові статті:

1 .Продуктові системи планування 
проектів/ Збірник наукових 
праць «Управління проектами та 
розвиток виробництва», 
Луганськ, № 1(41 ), 2012. - С. 13
19.

2 .Проектний погляд на питання 
покращення взаємодії бізнесу,
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енергетичних
об’єктів».
Диплом ДД 
№ 001787 від
16.05.2001 р.
Атестат професора 
ПР № 000440 від
26.06.2001 р.

науки та влади в економічних 
умовах України /Управління 
розвитком складних систем -  
№11 - 2012,- С .53-56.

3 . Модель декомпозиції 
інформаційної дії // Управління 
розвитком складних систем -  
2013 - № 1 5 - С. 51-55.

4. Концепція побудови та функції 
системи протиризикового 
управління проектами в 
програмах інформатизації // 
Збірник наукових праць: 
“Управління розвитком складних 
систем” , журнал № 18, КНУБА, 
м. Київ. -  2014.

5. Управління впливами на 
програми інформатизації вищих 
навчальних закладів // Вісник 
Національного технічного 
університету «ХПІ». Збірник 
наукових праць. Серія: 
Стратегічне управління, 
управління портфелями, 
програмами та проектами. -  X.: 
НТУ «Х П І»,-2 0 1 5 .-№ 2 (1 1 1 1 )
2 0 1 5 .- С .  61 - 6 9 .

Конференції:
1 .Матричні технології управління 
проектно-виробничою 
діяльністю інноваційних 
компаній // VIII Міжнародн 
науково-практична конференція 
«Управління проектами: стан та 
перспективи », 18-11 вересня



2012р., м. Миколаїв.
2. Управління майбутнім через 

проекти // X М іжнародна 
конференція « Управління 
проектами у розвитку 
суспільства», тема: Управління 
програмами та проектами в 
умовах глобальної фінансової 
кризи, 19-21 травня 2013 p., м. 
Київ.

3. Проектне управління 
інформатизацією вищих 
навчальних закладів // II 
М іжнародна науково-практична 
конференція “Інформаційні 
технології в освіті, науці і техніці 
(ІТОНТ). -м . К и їв .-2 0 1 4 .

4. TheNon-
ForcelnteractionTheoryforReflexSy 
stemCreationwithApplicationto TV 
Voice Control («Теорія несилової 
взаємодії для створення 
рефлекторних систем з 
застосуванням до голосового 
управління телевізором») // VI 
М іжнародна конференція: 
«International Conferenceon 
Agents and Artificial Intelligence 
(ICAART 2014)» («М іжнародна 
конференція по агентам та 
штучному інтелекту (ICAART 
2014)») , напрям: штучний 
інтелект, 6-8 травня 2014 p., м. 
Анже, Франція.

5ПТнформационное ___________
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взаимодействие в процессе 
вищих навчальних закладів// 
матеріали 6-тої Міжнародної 
конференції «Інтегроване 
стратегічне управління, 
управління проектами та 
програмами розвитку 
підприємств і територій», НТУ 
«ХПІ», 2015 р.

Захищено під керівництвом: 
докторських дисертацій -  1; 
кандидатських дисертацій -  20.

2. Лещенко
Ольга
Олександрівна

Доцент кафедри 
мережевих та 
інтернет 
технологій

Національний
авіаційний
університет,
2001 р.,
спеціальність -
Комп’ютерні
та
інтелектуальні 
системи та 
мережі,
кваліфікація -  
інженер- 
системотехнік. 
Диплом КВ №  
15478596 від 
30.06.2001 р.

Кандидат технічних
наук
05.12.02
«Телекомунікаційні 
системи та мережі», 
тема
«Удосконалення 
методів оптимізації 
системи управління 
інфокомунікаційною 
мережею на базі 
методів теорії 
катастроф».
Диплом КД №  
014767 від 
31.05.2013р.

Доцент кафедри 
комп’ютерних систем 
та мереж. Атестат 
доцента 12ДЦ №  
040594 від 
22.12.2014р.

9 років Навчальні посібники:
1. Лещенко О.О. Операційні 
системи. Навчальний посібник /
0 .0 .  Лещенко, С.В. Зибін, Н.В. 
Федорова // Методичні вказівки 
до виконання лабораторних 
р о б іт .-К .:Д У Т , 2 0 1 4 - 6 9  с.
2. Лещенко О.О. Архітектура 
комп’ютерів / О.О. Лещенко // 
Методичні вказівки для 
студентів інституту заочного та 
дистанційного навчання. -  К.: 
ТОВ “АНВА Прінт”, 2014. -  25 с. 
Наукові статті:
1. Лещенко О.О. Дослідження 
якості функціонування 
інфокомунікаційної мережі / О.О. 
Лещенко // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. -  К.: 
ДУТ, 2014. -№ 1 . - С .  93-98.
2. Kravchenko Y. V. Methods and 
construction management program- 
configured

Захист
кандидатської 
дисертації в 2013 
році.
Присвоєння 
вченого звання 
«Доцент» в 2014 
році.

V
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Network / Y. V. Kravchenko, O.O. 
Lecshenko // Economics,
management, law: problems o f
establishing and transformation: 
Collection o f  scientific articles. - 
Al-Ghurair Printing&Publishing 
LLC, Dubai, UAE, 2016. -  P. 105— 
1 1 1 .
3. Kravchenko Y. V. Functional 
stability o f information and 
telecommunication systems
/ Y. V. Kravchenko, O.O. 
Lecshenko, S. A. Mykus // East 
European Scientific Journal 
(Warsaw, Poland), N.2(6). -  2016. 
-  P.47-52.
4. Лещенко O.O. Особливості 
моделювання системи
управління інфокомунікаційної 
мережі / 0 .0 .  Лещенко //
Телекомунікаційні та
інформаційні технології. -  К.: 
ДУТ, 2014. -  №2. -  С.93-98. 
Конференції:
1. Кравченко Ю. В. 
Проектування інформаційної 
технології інфокомунікаційної 
Мережі / Ю.В. Кравченко, 0 .0 .  
Лещенко // Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні наукові 
дослідження та розробки: 
теоретична цінність та практичні 
результати», 15-18 березня 2016 
р. Братислава, Словаччина -  С .

18



66-67.
2. Легценко О.О. Сучасні 
технології інфокомунікаційних 
мереж / О.О. Лещенко // 
Матеріали III М іжнародної 
науково-практичної конференції 
«Інформаційні технології та 
взаємодії». 8 - 1 0  листопада 2016 
р. -  К.: КНУ імені Тараса 
Ш евченка, 2016. -  С. 263-264.

3. Оксіюк
Олександр
Глібович

Завідувач 
кафедри кі- 
бербезпеки та 
захисту 
інформації

Військова 
ордена Леніна 
Червонознамен 
на академія 
зв ’язку 
ім. С.М. 
Будьонного 
1987 p., 
інженер систем 
та ~ засобів 
зв’язку

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 - 
інформаційні 
технології; тема 
закрита. ДД № 
000918 від 17 травня 
2012 року.
Професор кафедри 
кібербезпеки та 
захисту інформації, 
12ПР № 011090 від 
15 грудня 2015 р.

28 років Має 112 публікацій, з яких 95 
наукового і 17 навчально- 
методичного характеру. 
Опубліковано у співавторстві 
-  4 навчальних посібників з 

грифом МОН, 1 монографія, 
патентів -  1.
Окрім викладання здійснює 
наукове керівництво студентами 
та аспірантами.
Основні роботи:
1. Оксіюк О.Г. Розподіл функцій 
між локальними системами 
підтримки прийняття рішень/ 
О.Г. Оксіюк, В.І. Вялкова 
//Збірник наукових праць 
Харківського університету 
Повітряних Сил. -  Харків., 2012. 
-№ 4(33), С,- 167-170.
2. Оксіюк О.Г. Перспективи 
розвитку застосування 
інтелектуальних систем./ О.Г. 
Оксіюк, В.І. Вялкова, // Збірник 
наукових праць. Інститут 
проблем моделювання в

1 .«Cisco
Networking
Academy»,
УКРТЕЛЕКОМ,
філія «Центр
післядипломної
освіти»,
28.02.2013,
CCNA
Exploration:
Network
Fundamentals,
Рертифікат.
2.«Cisco
Networking
Academy»,
УКРТЕЛЕКОМ.
філія «Центр
післядипломної
освіти»,
19.04.2013, CCNA 
Exploration: 
Routing Protocols 
and Concepts, 
сертифікат.
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-

енергетиціі. Г.Є. Пухова 
Національної академії наук 
України. - Київ., 2013. - №64. -  
С.25-32.
3. Оксиюк А.Г. Анализ сетевьіх 
технологий на базебеспроводньїх 
сетей/ А.Г. Оксиюк, Я.В. Шестак, 
//Науковий збірник 
«Інформаційна безпека», 
Східноукраїнський національний 
університет ім. 
ВолодимираДаля№ 2 (14), 2014, 
с.175-185.
4. Oksiuk A. Choice o f  Reasonable 
Variant o f  Sygnal and Code 
Constructions for Multirays Radio 
Channels/A. Oksiuk, S. Toliupa, N. 
Lukova-Chuiko//2015 Second 
International Scientific-Practical 
Conference Problems o f 
Infocommunications. Science and 
Technology. IEEE PIC S&T 2015, 
m . Харків., c.269-271.
5. Оксіюк О.Г. Методика 
розрахунку часу затримки 
інформації в інформаційно- 
комунікаційних мережах / О.Г. 
Оксіюк // Вісник Черкаського 
державного технологічного 
університету, м. Черкаси, №3, 
2015р., С. 34-42.

3. «Сі sco 
Networking 
Academy», 
УКРТЕЛЕКОМ, 
філія «Центр 
післядипломної 
освіти»,
19.07.2013, CCNA 
Exploration: LAN 
Switching and 
Wireless, 
сертифікат.
4 .«Cisco 
Networking 
Academy», 
УКРТЕЛЕКОМ, 
філія «Центр 
післядипломної 
освіти»,
04.10.2013,CCNA 
Exploration: 
Accessingthe 

kWAN, 
сертифікат.

4. Порєв Геннадій 
Володимирович

Доцент кафедри 
інтелектуальних 
та інформа
ційних систем

Національний
технічний
університет
України

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 
Інформаційні 
технології, «Методи

12 років Порєв Г., Порєв В., Маслов В. 
Інформаційні технології в 
екології. Навчальний посібник 
для студентів ВНЗ.— Київ: ВПК

Захист 
докторської 
дисертації в 2013
Р0^  . _
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«Київський
політехнічний
інститут»,
2003,
спеціальність 

наукові, 
аналітичні та 
екологічні 
прилади і 
системи, 
кваліфікація -  
магістр з 
прила
добудування

та засоби побудови
інформаційних
технологій на основі
територіально
розосереджених
сервіс-орієнтованих
однорангових
мереж», ДД 002579
від 10 жовтня 2013
року, старший
науковий
співробітник за 
спеціальністю 
05.13.05 
комп’ютерні 
системи та 
компоненти., АС 
007278 від 10 
березня 2010 р.

«Політехніка», 2015.— 308 с. 
Порєв Г., Порєв В. Перспективи 
розвитку архітектури 
комп’ютерних мереж 
екологічного моніторингу // 
Экология предприятия.— Харків: 
ООО «Медиа-Про», 2015.—  
№ 2.— С.36-43
Керівник держбюджетної теми 
15БП064-01 «Оптимізаційні 
технології підтримки 
прийняття рішень в задачах 
підвищення безпеки населення 
міст», бере участь у конферен
ціях з інформаційних технологій, 
керує роботою 3-х аспірантів в 
тому числі 2-х іноземних 
громадян, постійно працює з 
студентами над науковими 
проектами та дослідженнями.

5. Снитюк Віталій 
Євгенович

Завідувач 
кафедри 
інтелектуальних 
та інформаційних 
систем

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Ш евченка, 
1991, спеціаль
ність -М атем а
тика, кваліфі
кація -  М ате
матик. 
Викладач.

Доктор технічних 
наук, 122 
комп’ютерні науки 
(05.13.06 
Інформаційні 
технології, 
«Еволюційні 
технології прийняття 
рішень в умовах 
невизначеності», ДД 
№007792 від 18 
листопада 2009 р.) 
Професор кафедри 
інформаційних 
технологій

23 років 1. Снитюк В.Е., Ю рченко К.Н. 
Интеллектуальное управление 
оцениванием знаний. 
Черкассы, 2013. - 2 6 2  с.

2. Снитюк В.Е. Эволюционные 
технологии принятия реш е
ний в условиях неопреде
ленности. -  К.: «МП Леся», 
2 0 1 5 .-3 6 7  с.

Керівник держбюджетної теми 
16БП064-01 «Інтелектуальні 
технології прийняття рішень в 
задачах мінімізації наслідків 
техногенних та природних ка
тастроф та аварій», бере участь у

Університет мене
джменту освіти 
НАПН України, 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
12СП К 813385, 
«Вища освіта 
України на шляху 
реформ», 09.06. 
2012
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проектування, 12ПР 
№ 007384 від 10 
листопада 2011 р.

конференціях з штучного ін
телекту, є організатором М іж
народної конференції з обчис
лювального інтелекту, науковий 
керівник 5 аспірантів, які 
захистили кандидатські дисер
тації, керує роботою 3-х аспіра
нтів і одного докторанта, по
стійно працює з студентами над 
науковими проектами та дослі
дженнями

6. Толюпа
Сергій
Васильович

Професор
кафедри
кібербезпеки та
захисту
інформації

Київське вище 
інженерне 
радіотехнічне 
училище ППО 
ім.
Покришкіна,
1986р.,
спеціальність - 
автоматизовані 
СУ,
кваліфікація - 
інженер 
електронної 
техніки.

Доктор технічних 
наук
05.12.02 - 
Телекомунікаційні 
системи та мережі, 
«Дослідження 
функціонування 
інфокомунікаційних 
мереж нового 
покоління на основі 
інтелектуальних 
технологій», ДД 
000091 від 10 
листопада 2011 року 

Професор кафедри 
безпеки 
інформаційних 
технологій, 12ПР 
008351 від 25 січня 
2013 року.

34 роки Більше 100 наукових статей, 4 
монографії, 14 навчальних 
підручників та посібників (з них 
4 під грифом М ОН України). 
Здійснює керівництво науковою 
роботою студентів.
Основні роботи:
1. Пархомей В.А., Толюпа С.В., 
Дружинін В.А., Наконечний B.C. 
Резонансні методи отримання і 
використання інформації в 
радіотехнології // Монографія. К.
-  Логос -  2013. -  с. 146.
2. Толюпа С.В., Дружинін В.А., 
Наконечний B.C. Методи та 
алгоритми обробки та захисту 
радіолокаційної інформації у 
багатопозиційних системах зі 
змінною просторовою 
конфігурацією. // Монографія. К.
-  Логос -  2014. -  с. 251.
3. Толюпа С.В., Наконечний B.C. 
Методика використання 
багатошвідкісної адаптивної

1. Інститут 
підвищення 
кваліфікації 
керівних кадрів. 
Національна 
академія 
державного 
управління. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
12СПВ 142482
2.Міністерство 
освіти і науки 
України. 
Вінницький 
національний 
технічний 
університет. 
Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації СПК 
№ 301873
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-

обробки траєкторного сигналу в 
системах радіобачення. Вісник 
інженерної академії України. №3. 
-  2015. с. 5 0 -5 7 .
4. Толюпа С.В., Семко В.В., 
Бурячок B.J1., Складанний П.М. 
Ситуаційне управління доступом 
в інформаційно- 
телекомунікаційній системі. 
Проблеми телекомунікацій. 
Харьків. ХНУРЕ. № 3 - 2 0 1 5 .  с. 
56 -  64.
5. Толюпа С. В., Наконечный В. 
С., Якименко Ю. М. Оценка 
защищённости информации в 
автоматизированных 
информационных системах с 
помощью общих критериев. 
Наукові записки Українського 
науково-дослідного інституту 
зв’язку. -  2015. -  № 6(40) с. 27-31.
5. С. В. Толюпа, М. М. Ковбель, 
В. С. Наконечный. Управление 
защитой информации в 
информационных системах на 
основе системного анализа. 
Науково-технічний журнал 
“Сучасний захист інформації” ,-  
2016. - № 1 , -  C. 60-65.
6. Толюпа C.B., Папуша A.B. 
Автентифікація мобільного 
обладнання у мережі LTE. 
Вісник інженерної академії 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
« Інформаційні системи та технології »
« Information systems and technologies » 

зі спеціальності 126 « Інформаційні системи та технології »

1 -  Загальна інформація
Ступінь вищ ої освіти та назва 
кваліфікації

Ступінь вищої освіти -  доктор філософії/ Graduate degrc 
PhD

Спеціальність -  126 Інформаційні системи та технолс 
Specialty - 126 Information systems and technologies

Освітня програма -  Інформаційні системи та технолс 
Education program - Information systems and technologies

Кваліфікація -  доктор філософії в галузі інформаційі 
технологій за спеціальністю 126 Інформаційні системи 
технології/ Qualification - PhD in the field o f Informal 
Technologies in specialty 126 Information systems 
technologies.

Мова(и) навчання і оцінювання Англійська / English
Обсяг освітньої програми 40 кредитів ЄКТС, 4 роки
Тип програми Освітньо-наукова
Повна назва закладу вищої 
освіти, а також структурного 
підрозділу у якому здійснюється 
навчання

Київський національний університет імені Тараса 
Ш евченка, Україна
Taras Shevchenko National University o f  Kyiv, Ukraine
Факультет інформаційних технологій
Faculty o f  Information Technologies
Кафедра інформаційних технологій
Department o f  Information Systems and Technologies

Назва закладу вищої освіти 
який бере участь у забезпеченні 
програми

-

Офіційна назва освітньої 
програми,
ступінь вищ ої освіти та назва 
кваліфікації ВНЗ-партнера 
мовою оригіналу
Наявність акредитації —

Цикл/рівень програми EQ-EHEA -третій цикл, EQF LLL -  8 рівень, HPK -  9 ріве
Передумови Розпочати навчання мають право особи на базі другого рі 

вищої освіти магістр або другого рівня вищої освіти маї 
з іншої галузі за умови складання додаткового іспит; 
спеціальності.

Форма навчання Денна, заочна
Термін дії освітньої програми 5 років
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

http://fit. univ.kiev.ua 
https ://www. ist.knu.ua/

2 -  Мета освітньої програми
Мета програми (з врахуванням  
рівня кваліфікації)

Підготовка висококваліфікованого, конкуреї 
спроможного, інтегрованого в європейський та світе 
науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філос 
в галузі інформаційних технологій за спеціальністю

http://fit
http://www.ist.knu.ua/


«Інформаційні системи та технології», який успішно виконав 
та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій 
вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, 
науково-організаційної, педагогічно-організаційної та 
практичної діяльності в галузі інформаційних технологій, 
викладацької роботи у вищих навчальних закладах, 
аналітичної роботи в сфері ІТ-індустрії.

3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь 
знань / спеціальність / 
спеціалізація програми)

12 Інформаційні технології/126 Інформаційні системи та 
технології

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна
Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації

Здобуття третього рівня вищої освіти освітньо-наукового 
ступеню доктор філософії за спеціальністю «Інформаційні 
системи та технології»
Ключові слова: інформаційні управляючі системи, 
розподілені інформаційні системи, інтелектуальні системи і 
технології, інтернет речей.

Особливості програми Обов’язкова педагогічна практика у ВНЗ з викладанням 
профільних дисциплін.

4 -  Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Робота у ВНЗ на викладацьких посадах та у наукових 
установах в якості дослідника.
Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 
2310.1 Доцент; 2359.1 Науковий співробітник, науковий 
співробітник-консультант.

Подальше навчання Право продовження наукових досліджень та отримання 
ступеня доктор наук.

5 -  Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Теоретична підготовка (лекції, практичні заняття з 

обов'язкових дисциплін та дисциплін вибору факультету та 
аспіранта), проходження асистентської педагогічної 
практики, науково-дослідницька робота, опрацювання 
наукових публікацій зі спеціальності, консультації із 
викладачами, написання рефератів, підготовка дисертаційної 
роботи.

Оцінювання Письмові та усні екзамени, заліки.
Дві форми атестації: проміжна та підсумкова.
Проміжна включає три модулі:
• теоретичний -  складання іспитів з дисциплін відповідно 

до навчального плану;
• науково-дослідницький -  атестація раз на рік та 

звітування на засіданні кафедри двічі на рік;
• практичний модуль -  атестація на підставі висновків з 

проведення захисту асистентської педагогічної практики.
6 -  Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та професійної практики.

Загальні компетентності (ЗК) 1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
(ЗК-1).
2. Навички використання новітніх інформаційних і
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комунікаційних технологій (ЗК-2).
3. Здатність проведення самостійних досліджень на 
сучасному рівні (ЗК- 3).
4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з 
різних джерел (ЗК-4).
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5).
6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі

(ЗК-6). '
7. Здатність розробляти та управляти науковими проектами 
(ЗК-7).
8. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з 
експертами з інших галузей) (ЗК-8).
9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми в галузі 
інформаційних технологій (ЗК-9).
10. Здатність працювати в команді (ЗК-10)

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

1. Здатність розуміти предметну область (в межах 
професійної діяльності) і базові принципи інформаційних 
технологій, застосовувати і розвивати практичні навички та 
вміння (ФК-1).
2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі 
гіпотези досліджуваної проблеми на основі глибокого 
осмислення наявних і створення нових цілісних знань, а 
також професійної практики (ФК-2).
3. Здатність розробляти, реалізовувати і координувати 
процеси життєвого циклу інформаційних технологій, систем 
і програмних продуктів (ФК-3).
4. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати 
професійні знання в інформаційних технологіях і визнавати 
важливість навчання протягом всього життя. (ФК-4).
5. Здатність розвивати й реалізовувати нові 
конкурентоздатні ідеї в галузі інформаційних технологій 
(ФК-5). '
6. Здатність враховувати соціальні і етичні аспекти 
професійної діяльності (ФК-6).
7. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і 

міждисциплінарні знання, включаючи математичні і наукові 
принципи, чисельні методи, засоби та нотації для успішного 
розв’язання проблем (ФК-7).
8. Здатність аналізувати предметну область, ідентифікувати, 
класифікувати та описувати проблеми, знаходити методи й 
підходи до їх розв’язання, формулювати вимоги <ФК-8).
9. Здатність критично переосмислювати наявні інформаційні 
технології та відстежувати тенденції їх розвитку (ФК-9).
10. Здатність розробляти проекти та керувати ними (ФК-10).
11. Здатність до продукування нових та використання 
існуючих методів створення інформаційних технологій та 
розробки комп’ютерних систем (Ф К-11).
12. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні 
міждисциплінарні знання і ФК-12).
13. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових 
та складних ідей. (ФК-13).
14. Набуття універсальних навичок організації та 
проведення навчальних занять (ФК-14).

7 -  Програмні результати навчання
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Програмні результати навчання 1. Аналізувати сучасні передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-дослідницької та'або 
професійної діяльності і на межі предметних галузей знань 
(РН-1)
2. Знати праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи 
та фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати 
мету власного наукового дослідження як складову загально 
цивілізаційного процесу (РН-2).
3. Давати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 
складних ідей (РН-3).
4. Уміти з нових дослідницьких позицій формулювати 
загальну методологічну базу власного наукового
дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і 
значення для розвитку інших галузей науки, суспільно - 
політичного, економічного життя (РН-4).
5. Аналізувати наукові праці в галузі інформаційних 
технологій, виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання (РН-5).
6. Визначати методологічні принципи та методи наукового 
дослідження галузі інформаційних технологій в залежності 
від об’єкту і предмету, використовуючи міждисциплінарні 
підходи (РН-6).
7. Кваліфіковано відображати результати наукових 
досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз (РН-7).
8. Знати, розуміти і самостійно застосовувати методи аналізу 
предметної області, виявлення інформаційних потреб і збір 
даних для проектування (РН-8).
9. Аналізувати, оцінювати і вибирати сучасні інструмент 
альні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і 
програмні рішення для конкретної задачі в галузі 
інформаційних систем та технологій (РН-9).
10. Знати, розуміти і застосовувати концепції і методології 
моделювання інформаційних процесів (РН-10).
11. Розробляти засоби реалізації інформаційних технологій 
(методичні, інформаційні, математичні, алгоритмічні, 
технічні і програмні) (РН -11).
12. Здійснювати аналітичне дослідження робочих параметрів 
інформаційних технологій, а також здійснювати аналіз 
вибраних методів, засобів реалізації проектування і давати 
їм критичну оцінку (РН-12).
13. Формулювати, експериментально підтверджувати, 
обґрунтовувати і застосовувати на практиці нові 
конкурентоздатні ідеї, методи, технології розв’язання 
професійних, науково-технічних задач, в тому числі 
нестандартних (РН-13).
14. Знати, розуміти і застосовувати математичні концепції, 
методи системного аналізу і математичного моделювання 
(РН-14).
15. Розуміти сутність інформації, проводити критичну 
оцінку кількості і змісту інформації (РН-15).
16. Демонструвати результати наукової роботи, писати 
презентації, звіти за результатами виконаної роботи (РН -16)^
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17. Прогнозувати розвиток інформаційних систем і 
технологій (РН-17).
18. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати 
необхідні для рішення професійних наукових задач 
інформаційно - довідникові та науково - технічні ресурси і 
джерела знань з урахуванням сучасних досягнень науки і 
техніки (РН-18)
19. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 
дослідження в галузі науково - дослідницької та 
інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових 
знань (РН-19).
20. Ініціювання інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під час їх реалізації (РН-20).
21. Працювати зі студентською аудиторію в галузі 
інформаційних систем та технологій, вміти організовувати їх 
навчальний процес (РН-21).
22. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в навчальний 
процес інновації (РН-22).
23. Оформляти результати досліджень у вигляді доповідей 
на наукових конференціях (РН-23).
24. Демонструвати вміння спілкуватися в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в 
певній галузі наукової та/або професійної діяльності(РН-24).
25. Здатність професійно презентувати результати своїх до 
сліджень на міжнародних наукових конференціях, 
семінарах, практично використовувати іноземну мову (в 
першу чергу - англійську) у науковій, інноваційній 
діяльності та педагогічній діяльності (РН-25).
26. Здатність працювати в команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії (РН-26).
27. Знати, розуміти, розробляти і самостійно застосовувати 
методи розробки паралельних програм та критерії 
ефективності паралельних алгоритмів (РН-27).

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення

Усі викладачі мають ступінь кандидата або доктора наук, 
можлива участь закордонних фахівців.

Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення

В процесі реалізації програми використовуються професійні 
інформаційні технології провідних компаній світу.

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально- 
методичного забезпечення

В процесі реалізації програми використовуються електронні 
матеріали, зокрема Інтернет-відеолекції, з використанням 
системи електронного навчання з електронним навчально- 
методичним забезпеченням, системою оцінки знань тощо.

9 -  Академічна мобільність
Національна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Київським 
національним університетом ім. Т. Ш евченка та технічними 
університетами України.

Міжнародна кредитна 
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Київським 
національним університетом ім. Т. Ш евченка та вищими 
навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Для навчання іноземних громадян з 2019 року буде 
реалізовуватися програми англійською мовою.
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V

2. ПЕРЕЛІК КОМ ПОНЕНТ О СВІТНЬО-ПРОФ ЕСІЙНОЇ/НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМ И ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1 Перелік компонент ОП

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю
1 2 3 4

Обов’язкові компоненти ОП

ОНД.ОІ Академічне письмо англійською мовою (English 
academic writing)

3 екзамен

ОНД.02 Філософія науки та інновацій 7 екзамен
ОНД.ОЗ Асистентська педагогічна практика 10 залік
ПА.01 Комплексний іспит зі спеціальності підсумкова

атестація
ПА.02 Дисертаційна робота доктора філософії підсумкова

атестація
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 20

Вибіркові компоненти ОП *
2. Дисципліни вибору факультету

ДВФ/І.01 Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою 
наукового дослідження)

5 екзамен

ДВФ/І.02 Теорія і технології створення програмних систем 
(англ. мовою)

3 екзамен

Всього: 8
3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

ДВА.3.01 Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку)
і

4 екзамен

ДВА.3.01.01 Практична філософія та епістемологія науки X X
ДВА.3.01.02 Професійно-педагогічна компетентність викладача 

ВНЗ
X X

ДВА.3.01.03 Європейська грантова система підтримки наукових 
досліджень та академічних обмінів

X X

ДВА.3.01.04 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер 
технологій

X X

ДВА.3.01.05 Принципи організації науково-дослідницьких робіт X X
ДВА.3.01.06 Наукова бібліографія: практикум X X
ДВА.3.01.07 Наукова комунікація: методи оприлюднення 

результатів дослідження
X X

ДВА.3.01.08 Професійне проектне управління науковими 
дослідженнями

X X

ДВА.3.01.09 Інтелектуальні обчислення та аналіз даних X X
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ДВА.3.01.10 Мінерально-сировинна база України X X
ДВА.3.01.11 Основи системної біології X X
ДВА.3.01.12 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних X X
ДВА.3.01.13 Сучасні проблеми і тенденції розвитку 

інформаційних технологій
X X

ДВА.3.01.14 Наноструктуровані полімерні матеріали для 
біотехнологій, медицини, інформаційних 
технологій та сонячної енергетики

X X

ДВА.3.01.15 ЯМР-спектроскопія для природничих наук X X
ДВА.3.01.16 Теорія хаосу X X
ДВА.3.01.17 Математичні основи захисту інформації X X
ДВА.3.01.18 Математична теорія фінансових ринків X X
ДВА.3.01.19 Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні 

процеси в Європі
X X

ДВА.3.01.20 Глобалізаційні процеси в сучасному світі X X
ДВА.3.01.21 Актуальні проблеми сучасного суспільства: 

Україна у глобальних та регіональних порівняннях
X X

ДВА.3.01.22 Українська наукова мова X X
ДВА.3.01.23 Практична риторика X X
ДВА.3.01.24 Технології впливу в діловій комунікації X X
ДВА.3.01.25 Психологія спілкування X X
ДВА.3.01.26 Актуальні проблеми зовнішньої політики України X X
ДВА.3.01.27 Право інтелектуальної власності X X
ДВА.3.01.28 Ринок цінних паперів X X
ДВА.3.01.29 Лінгвістичне програмування поведінки людини X X
ДВА.3.01.30 Література у глобальному естетичному просторі 

XXI ст.
X X

ДВА.3.01.31 Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди X X
ДВА.3.01.32 Глобальні проблеми людства та сталий розвиток X X
ДВА.3.01.33 Інноваційні технології в сфері воєнної та 

інформаційної безпеки
X X

ДВА.3.01.34 Методологія проведення наукових досліджень у 
сфері інформаційних технологій спеціального 
призначення

X X

ДВА.3.01.3 5 IT Essentials ("Основи інформаційних технологій") X X
ДВА.3.01.36 N D G  Linux Essentials X X
ДВА.3.01.37 Soft skills(aHnimcbKOK) мовою) X X

ДВА.3.02 Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку) 8 екзамен

ДВА.3.02.01 Філософія інтернет речей X X
ДВА. 3.02.02 Наукові проблеми глобальних інформаційних 

систем
X X

ДВА.3.02.03 Методологія побудови систем інтернет речей X X
ДВА.3.02.04 Наукові проблеми штучного інтелекту X X
ДВА.3.02.05 Сучасні технології систем комп’ютерного зору X X
ДВА.3.02.06 Технології мультисервісних мереж майбутнього X X
ДВА.3.02.07 Сучасні технології сенсорних мереж X X
ДВА.3.02.08 Теоретичні та прикладні засади побудови 

інформаційних технологій
X X

ДВА.3.02.09 Математичні основи систем підтримки прийняття X X
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рішень
ДВА.3.02.10 Надійність та безпека критичних систем (англ. 

мовою)
X X

ДВА.3.02.11 Логіко-алгебраїчні методи специфікації 
програмних систем

X X

Всього: 12

Загальний обсяг обов’язкових компонент 20
Загальний обсяг по вибору ВНЗ 8
Загальний обсяг вибіркових компонент: 20
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 40
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2.2 Структурно-логічна схема

М іс я ц і

Р ік
н а в ч а н н і

Жовтень Листопад

......... .........

Г рудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень

І р ік

Філософія науки 
та інновацій (О Н Д 2) 
(8 кредитів -  іспит)

Атестація  
за І рік 
навчання

Блок дисциплін за вибором факультету:
1. Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою наукового дослідження) (ДВФ/1.01) 

(5 кредитів -  іспит)
2. Теорія і технології створення програмних систем (ДВФ/1.02)

(3 кредити -  іспит)

II р ік

Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) (ОНД 1) 
(3 кредити -  іспит)

Атестація 
за II рік 
навчання

Блок дисциплін за вибором аспіранта:

Перелік МІ (1 дисципліна з перелію)(ДВА.3.01) (4 кредити -  іспит):

1. Практична філософія та епістемологія науки
2. Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ

3. Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів
4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій
5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
6. Наукова бібліографія: практикум

34



7. Наукова комунікація:методи оприлюднення результатів дослідження
8. Професійне проектне управління науковими дослідженнями
9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
10. М інерально-сировинна база України
11. Основи системної біології
12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних

13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій
14. Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних 

технологій та сонячної енергетики
15. ЯМ Р-спектроскопія для природничих наук
16. Теорія хаосу
17. Математичні основи захисту інформації
18. Математична теорія фінансових ринків
19. Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні процеси в Європі
20. Глобалізаційні процеси в сучасному світі
21. Актуальні проблеми сучасного суспільства: Україна у глобальних та регіональних 

порівняннях -
22. Українська наукова мова
23. Практична риторика
24. Технології впливу в діловій комунікації
25. Психологія спілкування
26. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
27. Право інтелектуальної власності
28. Ринок цінних паперів
29. Лінгвістичне програмування поведінки людини
30. Література у глобальному естетичному просторі XXI ст.
31. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
32. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
33. Інноваційні технології в сфері воєнної та інформаційної безпеки

34. Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій  
спеціального^ призначення ____  __
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If

35. IT Essentials ("Основи інформаційних технологій")
36. NDG Linux Essentials
37. Soft skills (англійською мовою)

Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку)(ЛВА.3.02) (8 кредитів -  іспит):

1. Філософія інтернет речей
2. Наукові проблеми глобальних інформаційних систем
3. Методологія побудови систем інтернет речей
4. Наукові проблеми штучного інтелекту
5. Сучасні технології систем комп’ютерного зору
6. Технології мультисервісних мереж майбутнього
7. Сучасні технології сенсорних мереж
8. Теоретичні та прикладні засади побудови інформаційних технологій

9. Математичні основи систем підтримки прийняття рішень
10. Надійність та безпека критичних систем (англ. мовою)
11. Логіко-алгебраїчні методи специфікації програмних систем

Асистентська педагогічна практика (ОНД.ОЗ)

111 рій
Асистентська педагогічна практика (ОНД.ОЗ) 
(10 кредитів-диференційований залік)

Атестаця 
за III рік 
навчання

т  pi®

П ідсумкова атестація
Складання 

комплексного 
іспиту зі 

спеціальності

Захист дисертації доктора філософії
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3. Ф ОРМ А АТЕСТАЦ ІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИ Щ О Ї ОСВІТИ:
Атестація випускників освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в аспірантурі за спеціальністю 126 «Інформаційні 

системи та технології» здійснюється шляхом складання комплексного підсумкового іспиту за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та 
технології» та прилюдного захисту результатів науково-дослідницької роботи, які представлені у вигляді дисертації і завершується 
присудженням наукового ступеня доктор філософії в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та 
технології» з врученням диплому встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.
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М атриця відповідності програмних компетентностей  
компонентам освітньої програми
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Рецензія

на проект опису освітньо-наукової програми «Інформаційні системи та

рівень вищої освіти: третій 
освітній ступінь: доктор філософі’
спеціальність: 126 « Інформаційні системи та технології» 
галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Проект опису освітньо-наукової програми програми «Інформаційні 

системи та технології» на здобуття освітнього ступеня доктор філософії 

розроблений проектною групою, яка за складом учасників складається з 

кваліфікованих фахівців, що відповідає вимогам, які ставляться до проектних

Інтегральна компетентність, загальні та фахові компетентності 

узгоджені з програмними результатами навчання підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Компетентності, 

описані в програмі забезпечені відповідними компонентами освітньої 

програми.

Проте до проекту є окремі зауваження: в розділі 1 дещо порушена 

послідовність наведення відомостей, не зазначена кафедра; в розділі 4 варто 

було б конкретніше зазначити робочі місця; в описі атестації здобувачів 

деталізувати та конкретизувати результати навчання, що досягнені 

здобувачем.

За змістом, структурою пробкт опису освітньо-наукової програми 

«Інформаційні системи та технології» відповідає вимогам Університету та 

МОН України і може бути рекомендований до затвердження на Вченій раді 

Університету.

технології» факультету інформаційних технологій

груп.

1

Голова науково-методичної комісії 
економічного факультету А Г.М. Литвиненко



РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо -  наукову програму 

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
Education program - Information systems and technologies 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 
здобуття освітньо-наукового ступеню: ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ за 

спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології'»

На сьогодні в нашій державі IT галузь виходить на передній край 
економіки, що зумовлює суттєві перетворення в усіх сферах нашого 
суспільства. Фахівців з Інтернет речей в Україні не готували. Кожен день 
зростають мережі, що складається із взаємозв'язаних фізичних пристроїв, 
які мають вбудовані давачі, а також програмне забезпечення. Для 
забезпечення передачі і обміну даними між фізичним світом і 
комп'ютерними системами потрібні не тільки стандартні протоколи зв'язку 
а й фахівці. Освітньо-наукова програма доктора філософії націлена в 
першу чергу на надання освіти в області «Інтернет речей», розробку та 
впровадження прогресивних інформаційних технологій на підприємствах 
України. Випускники будуть працевлаштовані у провідних IT компаніях, а 
також підготовлені для подальшого навчання.

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 
інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця 
ступеня доктора філософії в галузі інформаційних технологій за 
спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології», який успішно 
виконав та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій 
раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, науково- 
організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності в 
галузі інформаційних технологій, викладацької роботи у вищих 
навчальних закладах, аналітичної роботи в сфері ІТ-індустрії.

Зміст програми включає обов’язкові дисципліни, дисципліни обрані 
факультетом та дисципліни вільного вибору аспірантом. Такі обов’язкові 
дисципліни як Академічне письмсі англійською мовою (English academic 
writing), Філософія науки та інновацій, Асистентська педагогічна практика, 
забезпечують необхідні знання для становлення фахівців, які готуються за 
освітньою програмою -  Інформаційні системи та технології/ Education 
program - Information systems and technologies. Окрім цього, у зміст 
програми включено низку дисциплін вільного вибору аспірантом, які, на 
нашу думку, вдало розподілені Філософія інтернет речей, Наукові 
проблеми глобальних інформаційних систем, Методологія побудови 
систем інтернет речей, Наукові проблеми штучного інтелекту, Сучасні 
технології систем комп’ютерного зору, Технології мультисервісних мереж 
майбутнього, Сучасні технології сенсорних мереж, Теоретичні та 
прикладні засади побудови інформаційних технологій, Математичні 
основи систем підтримки прийняття рішень, Надійність та безпека



критичних систем (англ. мовою), Логіко-алгебраїчні методи специфікації, 
програмних систем.

Вказаний в програмі обсяг навчального навантаження на аспіранта 
гармонійно розподілений по курсам а види учбової робіт по годинам 
оптимально розподілені між дисциплінами.

Цією програмою передбачено обов’язкову виробничу практику з 
фахом на підприємстві та переддипломну виробничу практику 
(комплексну з фаху). Метою останньої є формування закріплення умінь та 
фахових навичок у професійній роботі.

Матеріально-технічне забезпечення та науково-методичний 
потенціал факультету інформаційних технологій Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка в повній мірі відповідає проведенню 
усіх видів навчальних робіт, які зустрічаються у програмі.

Особливістю структурно-логічної схеми є те, що за будь-яким 
ланцюгом вивчення дисциплін формується цільне знання предметної 
області певного науковця. Таким чином, представлена на освітній програмі 
-  Інформаційні системи та технології характеризується логічністю, 
послідовністю та розмаїттям цікавих дисциплін.

Висновок. Загалом є підстави вважати, що освітньо-наукова 
програма доктора філософії у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка є актуальною, відповідає освітньо-професійній 
програмі підготовці фахівця даної спеціальності. Як результат, за цією 
програмою буде здійснюватися якісна підготовка докторів філософії за 
спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології».

Рецензент,
Доктор технічних наук,
Професор кафедри автоматизованих 
Систем обробки інформації та управління^ __ _ 
Національного технічного університету У раїни 
«Київський політехнічний інститут 
Імені Ігоря Сікорського» \̂В. С теценко

С В ІД ЧУЮ
у.ідріві архівної справ



РЕЦЕНЗІЯ
НА ОСВІТНЬО -  НА УКОВУ ПРОГРАМУ 

«ІНФОРМАНІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА НА 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-НА УКОВОГО СТУПЕНЮ: ПОКТОР ФІЛОСОФІЇ ЗА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Фахівців з Інтернет речей не вистачає не тільки в Україні а й у світі. Концепція 
комп’ютерних мереж фізичних об’єктів, що містять вмонтовані технології для 
взаємодії один з одним і зовнішнім середовищем розглядають як явище інтернет 
речей. Воно спроможне перебудувати економічні і суспільні процеси вилучаючи 
втручання людини. Освітньо-наукова програма доктора філософії націлена на 
надання освіти в області «Інтернет речей», розробки та впровадження прогресивних 
інформаційних технологій на підприємствах України. Випускники будуть 
працевлаштовані у провідних IT компаніях, а також підготовлені для подальшого 
навчання. Поява освітньо-професійної програми «Програмні технології інтернет 
речей» давно назріла. Ця прогалина у підготовці фахівців заповнить запропонований 
документ.

У зміст програми включені обов’язкові дисципліни, дисципліни обрані 
факультетом та дисципліни вільного вибору аспірантом. Обов’язкові дисципліни 
забезпечують необхідні знання для становлення фахівців, які готуються за третім 
освітнім рівнем за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» Освітня 
програма -  Інформаційні системи та технології/ Education program - Information 
systems and technologies. Окрім цього, у зміст програми включено низку дисциплін 
вільного вибору аспірантом, які досить вдало розподілені за можливістю Філософія 
інтернет речей, Наукові проблеми глобальних інформаційних систем, Методологія 
побудови систем інтернет речей, Наукові проблеми штучного інтелекту, Сучасні 
технології систем комп’ютерного зору, Технології мультисервісних мереж 
майбутнього, Сучасні технології сенсорних мереж, Теоретичні та прикладні засади 
побудови інформаційних технологій, Математичні основи систем підтримки 
прийняття рішень, Надійність та безпека критичних систем (англ. мовою), Логіко- 
алгебраїчні методи специфікації програмних систем. Таким чином поєднується 
навчання ІТ-дисциплін з вивченням економічних дисциплін, психології, права і 
управління персоналом та екології. ' Зазначена можливість забезпечує фахову 
підготовку і надає можливість аспірату піднімати свій рівень до подальшої наукової 
роботи.

Обсяг навчального навантаження відносно рівномірно розподілений по курсам 
а види учбової робіт по годинам оптимально розподілені між дисциплінами.

Програмою передбачено обов’язкову виробничу практику з фахом на 
підприємстві та переддипломну виробничу практику з фаху. Метою переддипломної 
практики є формування закріплення умінь та фахових навичок у професійній роботі.

Науково-методичний потенціал факультету інформаційних технологій 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка та матеріально- 
технічне забезпечення в повній мірі відповідає проведенню усіх видів навчальних 
робіт, які зустрічаються у програмі.



Від вибору аспіранта навчальних дисциплін залежить досить велике розмаїття 
варіантів. Проте, за будь-яким ланцюгом вивчення дисциплін формується цільне 
знання предметної області певного фахівця. Таким чином, представлена на освітній 
програмі -  Інформаційні системи та технології/ Education program - Information 
systems and technologies характеризується логічністю, послідовністю та розмаїттям 
цікавих дисциплін.

Висновок. Загалом є усі підстави вважати, що Освітньо-наукова програма 
доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є 
актуальною, відповідає освітньо-професійній програмі підготовці фахівця даної 
спеціальності. Ця освітньо-наукова програма доктора філософії «Інформаційні 
системи та технології» може слугувати як базовий зразок для розробки інших 
програм іншими ВНЗ України. Навчання за цією програмою забезпечить якісну 
підготовка докторів філософії за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та 
технології».

Професор кафедри «Інформаційних систем» 
Одеського національного політехнічного 
Університету, доктор технічних наук, професор 

21.03.2018
К.В. Колеснікова
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