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Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Посада, 

науковий 

ступінь, 

вчене звання 

e-mail 
Назва вищого наукового 

закладу, який закінчив 

Номер 

спеціально-

сті, за якою 

може бути 

науковим 

керівником 

PhD 

/науковим 

консуль-

тантом 

Тематика виконуваних досліджень 

(коротко) 

Кількість 

публікацій у 

Scopus / 

кількість 

цитувань у 

Scopus / h-

індекс Scopus 

Кількі

сть 

патент

ів 

Участь/ 

керівництво у 

наукових 

проєктах/ 

грантах 

Досвід наукового 

керівництва 

аспірантами/доктор

антами (кількість 

захищених 

кандидатів/докторів 

наук, поточна 

кількість 

аспірантів/ 

докторантів) 

1 
Снитюк Віталій 

Євгенович 

декан, д.т.н., 

професор 

dekan.fit.knu@gm

ail.com 

Київський державний університет 

ім. Т.Г. Шевченка 
122, 126 

Прийняття рішень в умовах 

невизначеності, штучний інтелект 
17/32/3 2 

Участь в 
держбюджетних 

темах 

кандидатів - 9, 
докторів - 2, 

аспірантів - 1 

2 
Іларіонов Олег 

Євгенович 

завідувач 

кафедри, 
к.т.н., доцент 

oilarionov@gmail.

com 

Чернівецький національний 

університет імені Ю.Федьковича 

Харьківський національний 

університет радіоелектроніки 

122, 126 
Адаптивні інтелектуальні навчальні 

системи 
6/21/2   УНТЦ №2369 аспірант - 1 

3 
Гайна Георгій 

Анатолійович 

професор, 
к.т.н., 

професор 

ggaaltf@gmail.co

m 
Київський політехнічний інститут 122, 126 

Інтелектуальні методи обробки даних, 

побудова знаннє-орієнтованих систем  
1/1/1     кандидатів - 2 

4 
Кудін 

Володимир 

Іванович 

професор, 
д.т.н., 

професор 

vol.kudin@gmail.

com 

Київський державний університет 

ім. Т.Г. Шевченка 
122 

Прийняття рішень в умовах конфлікту, 

методи аналізу та оптимізації 
13/5/2       

5 
Самохвалов 

Юрій Якович 

професор, 
д.т.н., 

професор 

yu1953@ukr.net 

Київський державний університет 

ім. Т.Г. Шевченка 
122, 126 

Нечіткі системи та процеси, когнетивне 

моделювання 
16/32/4   

Участь в 
держбюджетних 

темах 

кандидатів - 5, 

докторантів - 1 

6 

Лукова-Чуйко 

Наталія 

Вікторівна 

завідувач 

кафедри, 

д.т.н., 

професор 

lukova@ukr.net 

Київський національний 

університет ім. Тараса Шевченка 
126,125 

Інформаційні технології, інформаційна та 

кібербезпека, національна безпека, освітня 

політика 

14/71/6 - 

Участь в 

держбюджетних 

темах 

аспірантів - 1, 

докторантів -1 

7 
Бабенко Тетяна 

Василівна 

професор, 
д.т.н., 

професор 

babenkot@ua.fm 
Дніпропетровський хіміко-

технологічний інститут 
125, 122 

Підтримка прийняття рішень в системах 

захисту інформації 
15/21/2   USAID, TEMPUS 

кандидатів - 1 

аспірантів -1 

8 
Бучик Сергій 
Степанович 

професор, 

д.т.н., 

професор 

s_stbu@ukr.net; 
buchyk@knu.ua 

Житомирське вище училище 

радіоелектроніки ППО 
Національна академія оборони 

України 

125 Захист інформаційних ресурсів 8/44/4 
4 авт. 
свід. 

USAID аспірантів - 1 

9 
Лаптєв 

Олександр 

Анатолійович 

професор, 

д.т.н., с.н.с. 

Alaptev64@ukr.n

et  

Київське вище військове авіаційне 

інженерне училище 
122, 125, 176 

Захист інформації, комп'ютерні науки, 

телекомунікації, соціальна інженерія 
17/88/6 1 USAID доктор - 1 

10 

Наконечний 

Володимир 

Сергійович 

професор, 

д.т.н., 

професор 

nvc2006@i.ua 

Київське вище інженерне 

радіотехнічне училище ППО ім. 

Покришкіна А.І. 

126, 125, 172 
Кібербезпека, інтелектуальні технології, 

раділокація 
19/40/4 18 

Наукове 

керівництво НДР 
  

11 
Толюпа Сергій 

Васильович 

професор, 

д.т.н., 
професор 

tolupa@i.ua 

Київське вище інженерне 

радіотехнічне училище ППО ім. 
Покришкіна А.І. 

126, 125, 172 
Кібербезпека, інтелектуальні технології, 

управління мережами 
35/86/6   

Участь у науковій 

темі 

кандидатів - 4 

докторів - 1 
аспірантів - 2 

12 
Бичков Олексій 

Сергійович 

завідувач 
кафедри, 

д.т.н., 
професор 

oleksiibychkov@k

nu.ua 

Київський державний університет 

ім. Т.Г. Шевченка 
121, 122, 126 

Дослідження нечітких процесів, 
математичне моделювання, розпізнавання 

образів 

37/93/5   

Наук.керівництво 

держбюджетною 
темою, керівник 

грант.програми 

Єразмус 

кандидатів -1  

аспірантів -1 

13 
Порєв Геннадій 

Володимирович 

доцент, д.т.н., 

с.н.с. 

vecanoi@gmail.co

m 

НТУУ “Київський політехнічний 

інститут” 
121, 122, 126 

Моделі і методи телекомунікацій, 

захищені системи зв'язку 
1|1|1 4 

Участь у 
держбюджетних 

темах 

  

14 
Шевченко Віктор 

Леонідович 

професор, 
д.т.н., 

професор 

gii2014@ukr.net 
Київське вище військове авіаційне 

інженерне училище 

121, 122, 125, 

126 

Математичне моделювання, Інформаційні 
технології, Інженерія ПЗ, Кібербезпека, 

Аналітика даних 

19/23/3 13 
Участь у науковій 

темі 

кандидатів -5, 
аспірантів - 2, 

здобувач - 1 
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15 

Меркулова 

Катерина 
Володимирівна 

доцент, к.т.н., 

доцент 

kate.don11@gmai

l.com 

Донецький державний технічний 

університет 
121, 122, 126 

Математичне моделювання, розпізнавання 

образів 
6/5/1   

Участь у 

держбюджетних 
темах 

  

16 

Поперешняк 

Світлана 

Володимирівна 

доцент, к.т.н., 
доцент 

spopereshnyak@k
nu.ua 

Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

121, 122, 126 
Математичне моделювання, розпізнавання 

образів 
27/34/3   

Участь у 

держбюджетних 

темах 

кандидат -1  

17 
Морозов Віктор 

Володимирович 

завідувач 

кафедри, 

професор, 
к.т.н. 

knumvv@gmail.c

om 

Київський національний 
університет будівництва та 

архітектури 

122 
Управління ІТ проєктами, інформаціні 
технології, системи прийняття рішень, 

управління командами та персоналом 

30/114/8     
кандидатів - 5, 

аспірантів - 2 

18 

Єгорченков 

Олексій 
Володимирович 

професор, 

д.т.н., доцент 
alexee@ukr.net 

Донбаська державна академія 

будівництва та архітектури 

Київський національний 
університет будівництва і 

архітектури 

122, 073 

Аналітика та візуалізація даних, 

управління проєктами, інформаційні 
технології 

18/20/3 
2 авт. 

свід.  

Участь у проєкті 
Erasmus+ 

dComFra; участь 

у наукових темах 

- 

19 

Колеснікова 

Катерина 

Вікторівна 

професор, 

д.т.н., 

професор 

amberk4@gmail.c

om 

Одеський національний 

політехнічний інститут 
122 

Моделювання складних об'єктів та систем, 

управління проєктами, інформаційні 

технології 

20/123/6   

Участь у 
держбюдж.темах, 

проектах Tempus, 

керівництво НДР 

кандидатів - 5, 

докторів - 2, 

аспірантів - 1 

20 
Хлевна Юлія 

Леонідівна 

професор, 

д.т.н., доцент 

yuliya.khlevna@g

mail.com 

Вінницький національний 

технічний університет 
122 

Управління ІТ проєктами, впровадження 
методологій управління проєктами, 

виявлення аномалій у великих наборах 

даних  

9/22/2 
2 авт. 

свід. 

Наукове 

керівництво НДР  
аспірантів - 1 

21 
Онищенко 

Андрій 

Михайлович 

в.о.завідувача 

кафедри, 

д.е.н., 
професор 

andriy.onyshchen

ko@ukr.net 

Полтавський державний 
педагогічний університет імені 

Короленко В.Г. 

122 
Сталий розвиток еколого-економічних 

систем 
3/4/2     аспірантів - 4 

22 

Кучанський 

Олександр 
Юрійович 

професор, 

д.т.н., доцент 

kuchansky@knu.u

a 

ДЗВО "Ужгородський 

національний університет" 
122, 126 

Наукометрія, інформаційні системи та 

технології аналізу даних 
23/237/13 - 

Наукове 

керівництво НДР 
викон.проєктів 

ERASMUS+KA2, 

викон.закордонни

х наук.проєктів 

аспірантів - 4 

23 
Степанов 
Михайло 

Миколайович 

д.т.н., с.н.с. 
mstepanov@fit.nt

u.ua 

Київське вище зенітно-ракетне 

інженерне училище ім.С.М.Кірова 

Державниу університет 
телекомунікацій 

122, 123, 125, 

126, 172 

Створення систем збору, зберігання та 

обробки даних 
8/17/3   

Наукове 

керівництво НДР 

кандидатів - 1 

аспірантів - 2 

24 
Кравченко Юрій 

Васильович 

завідувач 

кафедри, 
д.т.н., 

професор 

kr34@ukr.net 

Київське вище військове авіаційне 

інженерне училище 
Національна академія оборони 

України 

122, 123, 126, 
172 

Телекомунікаційні системи, 

функціональна стійкість складних систем, 

штучний інтелект. 

22/181/10 6 
Наукове 

керівництво НДР 

кандидатів - 7,  

PhD -1, докторів - 5, 

аспірантів - 1 

25 
Дуднік Андрій 

Сергійович 
професор, 

д.т.н., доцент 
a.s.dudnik@gmail.

com 
Національний авіаційний 

університет 
123, 152, 172 

Бездротові (та/або сенсорні) мережі, 

мережевий трафік, системи ІоТ, 
бездротові мережеві засоби контролю 

безпеки об'єктів 

7/17/3 

5 

патент 
10 авт. 

свід. 

Участь у науковій 
темі  

26 

Миколайчук 

Роман 

Антонович 

професор, 

д.т.н., 

професор 

mykroman@ukr.n

et  

Національний університет 

оборони України імені Івана 

Черняховського 

122, 172, 255 
Нейронні мережі, системи моніторингу, 

сенсорні мережі 
4/26/3       

27 
Плескач 

Валентина 

Леонідівна 

завідувач 

кафедри, 

д.е.н., 
професор 

v_pleskach@ukr.n

et  

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка 

121, 122 

Інформаційно-аналітичні системи, 

інтелектуальні системи, системи 
економіко-математичного моделювання,  і 

прогнозування, цифрова економіка, 
електронний бізнес, електронна комерція 

10/8/2   24 3 кандидати 

28 
Сайко 

Володимир 

Григорович 

професор, 
д.т.н., 

професор 

vgsaiko@gmail.co

m 

Київське вище військове 

інженерне училище зв'язку 
126, 172 

Мобільне мережі 4G/5G. Мережі 

ІоТ/М2М: технології, архітектура і 

додатки. Телекомунікаційні системи 
терагерцового діапазону.   

14/31/3 22 1 2 кандидати 
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