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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШ НЮ  АПРОБАЦІЮ (за наявності)

A. Рецензії (представників академічної спільноти (ЗВО, національної та 
галузевої академій наук, тощо):

Декан факультету інформатики Національного університету «Києво- 
Могилянська академія», д.ф.-м.н., професор Глибовець М.М.

B. Відгуки представників ринку праці:
1. Директор з досліджень та розробок 8атзип§ Я&О ІпзІіШІе 

Ібкгаіпе, кандидат фізико-математичних наук Фісуненко А.Л.
2. Президент ІТ-компанії НШРІ (Україна-Польща) Лапко О.В.

Ш ЕОКМ АТКЖ  АВОІГГ ЕХТЕІШ АЬ АРРКОВАТКЖ  (ікауаіІаЬІе)

A. Я є у і є ш з  (гергезепіаііуез ок біе асабетіс соттипііу (Іпзбіиііопз окЬі§Ьег 
ебисаііоп, паїіопаї апб ЬгапсЬ асабетіез ок зсіепсез, еіс.):

Оеап ок ІЬе Расиїїу окіпкогтаїісз, Каїіопаї Шіуегзіїу "КуІУ-МоЬуІа 
Асабету", Иосіог окРЬіІозорЬу, Ргокеззог ОІуЬоуеІз Мукоіа

B .  Я є у і є \у з  ок ІЬе гергезепіаііуез ок ІЬе ІаЬог тагкеї:
1. Оігесіог окЯезеагсЬ апб ОеуеІортеМ 8атзип§ К.&0 Іпзбіиіе 

ІЛсгаіпе, Аззосіаіе Ргокеззог окРЬузісаІ апб МаїЬетабсаІ 8сіепсез, 
Різипепко Апбгіі

2. Ргезібепі ок ІЬе ІТ сотрапу НШРІ (Цкгаіпе-Роіапб) Ьарко О.

5



ПЕРЕДМОВА/РОКЕУУОКО

Розроблено робочою групою у складі:/ Оеуеіореб Ьу а \Уогкіп§ §гоир сопзізііп^ ок:

Прізвище, Найменуванн Найменуван Науковий ступінь, шифр і Стаж Інформація про наукову діяльність ВІДОМОСТІ про
ім’я, по я посади (для ня закладу, найменування наукової науково- (основні публікації за напрямом, підвищення
батькові сумісників — який спеціальності, тема педагогі науково-дослідна робота, участь у кваліфікації викладача
керівника та місце закінчив дисертації, вчене звання, чної конференціях і семінарах, робота з (найменування
членів основної викладач за якою кафедрою та/або аспірантами та докторантами, закладу, вид
проектної роботи, (рік (спеціальністю) наукової керівництво науковою роботою документа, тема, дата
групи/ найменування закінчення, присвоєно/ роботи/ студентів)/ видачі)/ Іпґогтайоп
8 ш пате, посади )/И ате спеціальніст 8сІЄПІІЙС бЄ£ГЄЄ, Іке собе Ехрегіеп Іпґогтайоп аЬоиі гезеагск асііуіііез аЬоиі ґигікег 1гаіпіп§
пате оґ Іке оґ Іке розійоп ь, апб Іке пате оґ Іке се оґ (таіп  риЬІісайопз іп Іке агеа, (пате оґ Іке іпзіііиііоп,
Ьеасі апсі (ґог Іке рагі- кваліфікація зсіепіійс зресіаку, ІЬе Іоріс зсіепіійс гезеагск \уогк, рагіісірайоп іп Іуре оґ боситепі,
тетЬ егз оґ Ііте згідно 3 оґ ІЬе біззегіайоп, Іке апб сопґегепсез апб зетіпагз, у/огк \уі1к 5иЬ)есІ, баїе оґ іззие)
Іке рпдесі етріоуеез - документом асабетіс гапк, Ьу \уЬісЬ реба§о§і розІ@габиаІе зіибепіз апб босіогаї
Іеат Іке ріасе оґ Іке про вищу берагітепі (зресіаку) \уаз саі апб / зіибепіз, Іеабегзкір оґ зіибепіз'

та іп  шогк, ІЬе світу )/Л ате аззі§пеб ог зсіепіійс шогк)
Гіііе оґ Іке оґ Іке зсіепіійс
розіііоп) іпзіііиііоп ~ 

Ікаї Іке 
ІеасЬег 
§габиа1еб 
(уеаг оґ 
§габиайоп, 
зресіаку, 
циаіійсаііоп 
ассогбіп§ Іо 
Іке сегіійсаіе 
оґкфкег 
ебисаііоп)

\уогк

1 2 3 4 5 6 7

б



Керівник Декан Київський Чл.-кор. НАНУ, д. ф.-м. н.,
проектної факультету державний 122 -  комп’ютерні науки
групи комп’ютер університет (01.01.09- теоретична
Анісімов них наук та ім. Т. кібернетика), «Рекурсивні
Анатолій кібернетики Шевченка перетворювачі
Васильович/ Київського (1970, інформації», ФМ
Ркуесі іеат національ математик, №002396 від 20.07.1984р.,
Іеасіег ного інженер професор кафедри
Апізітоу університету математик)/ математичної
Апаїоііі імені Тараса Тагаз інформатики, ПР №

Шевченка/ ЗЬеусЬепко 012119 від 22.02.1985 р./
Оеап оґ ІЬе Куіу Соггезропс1іп£ МетЬег оґ
Еасиїїу оґ Маїіопаї ІЬе Иаііопаї А сабету оґ
Сотриіег Шіуегзіїу 8сіепсез, Оосіог оґ
Зсіепсе апсі (1970, 8сіепсез (РЬузісз апсі
СуЬетеїісз оґ таїЬетаїісіа МаїЬетаїісз), 122 -
Тагаз п, Сотриіег 8сіепсе (01.01.09
ЗЬеусЬепко ЄП£ІПЄЄГ - ТЬеогеїісаІ СуЬетеїісз),
Куіу №ііопа1 таїЬетаїісіа "Кесигзіуе Іпґогтаїіоп
Ііпіуегзіїу п) Тгапзґогтегз", ЕМ 

N0. 002396 сіаіесі Дііу 20, 
1984, Ргоґеззог оґ іЬе 
Оерагітепі оґ 
МаїЬетаїісаІ Іпґогтаїісз, 
РК. N0 . 012119 баїесі 
ЕеЬгиагу 22, 1985.



45 За науковим напрямом Стажування:
років/45 «Інформаційні технології» запрошений лектор
уеагз опубліковано 225 праць, з яких: СРЕА-8Т2016/10002

220 наукових статей, 5 «Мог\уе§іапЕГкгаіпіап
монографій. Основні публікації: 1. 8ш птег ЗсЬооІ оп
Анісімов А.В., Дорошенко УиІпегаЬіІіїу
А.Ю.,Погорілий С.Д., Дорогий Аззеззтепі оР Сгійсаі
Я.Ю. Програмування числових ІпРгазІгисІигез іп іЬе
методів мовою РуїЬоп. // В ПІТ Розі-8оуієі ега: Сазе
"Київський університет", 2015. - Икгаіпе» 20-
315 с. 2. Анісімов А.В., Завадський 31.08.2017 р./
І.О. УагіаЬ1е-Ьеп§ІЇі Ргейх Сосіез ІпІетзЬір: §иезІ
\\йіЬ Миіііріе Оеіітііегз // ІЕЕЕ зреакег СРЕА-8Т2016
Тгапзасйопз оп ІпРогтайоп ТЬеогу, / 10002
Іззие 5, 2017. - рр. 2885-2895. Під ІЧогу/ещап ЕІкгаіпіап
науковим керівництвом захищені 8 и т т е г  8сЬоо1 оп
2 докторські, 35 кандидатських УиІпегаЬіІіїу
дисертацій та більше 40 Аззеззтепі: оР Сгійсаі
магістерських робіт./ ІпРгазІгисІигез іп іЬе
Іп іЬе зсіепййс сіігесйоп Розі-8оуієі Регіой:
"ІпРогтайоп ТесЬпо1о§іез" Сазе ІІкгаіпе »20-31
риЬІізЬесІ 225 чуогкз, оРлуЬісЬ: 220 
зсієпййс агйсіез, 5 топо§гарЬз. 
Маіп риЬІісайопз:
1. Апізітоу АУ, ОогозЬепко А.Уи., 
Ро§огі1у 8 0 , Беаг Уа.Уи. 
Рго§гаттіп§ оР питегісаі теїЬосіз 
іп РуїЬоп 1ап§иа§е. // УРО "Куіу 
Шіуегзіїу", 2015 - 315 рр.
2. Апізітоу АУ, 2ауайзку І.О. 
УагіаЬ1е-Ееп§іЬ Ргейх Сосіез луііЬ 
Микіріе Оеіітіїегз // ІЕЕЕ 
Тгапзасйопз оп ІпРогтайоп ТЬеогу, 
Іззие 5, 2017 - рр. 2885-2895.

Аи§изІ 2017
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Іґпсіег ІЬе зсіепііГіс §иісіапсе, 2 
сіосіогаї \Уогкз, 35 сапсіісіаіе'з 
\уогкз апсі тоге іЬап 40 тазіег'з 
\уогкз аге сіопе.

Члени 
проектної 
групи/Ргсуесі 
Іеат  тетЬ егз
Нікітченко
Микола
Степанович/
ІМікіІсЬепко
Мукоіа

Професор 
кафедри 
теорії та 
технології 
програмуванн 
я факультету 
комп’ютерних 
наук та 
кібернетики/Р 
гоґеззог оґ ІЬе 
Оерагітепі оґ 
ТЬеогу апсі 
Рго§гашшіп§ 
ТесЬпо1о§у оґ 
іЬе Еасиїїу оґ 
Сотприіег 
Зсіепсе апсі 
СуЬетеїісз

К и ївськи й

державний
університет
ім.
Т. Шевченка
,(1973,
математика,
теоретична
кібернетика)
/ Тагаз
8ЬеусЬепко
Куіу
№ііопа1
Шіуегзіїу
(1973,
таїЬетаїісз,
іЬеогеїісаІ
суЬетеіісз)

Д . ф.-м. н., 122 -  
комп’ютерні науки 
(01.05.03 —  математичне 
та програмне 
забезпечення 
обчислювальних машин і 
систем), «Теорія 
інтегрованих
композиційнономінативни 
х моделей програм», 
диплом ДД №002060 від 
12.12.2001р., професор 
кафедри теорії та 
технології програмування, 
диплом ПР №002855 від 
17.02.2005р/, Посіогоґ 
8сіепсез (РЬузісз апсі 
МаїЬетаїісз), 122 - 
Сотриіег 8сіепсе (01.05.03 
- таїЬетаїісаІ апсі зоґісуаге 
оґ сотриІіп§ тасЬіпез апсі 
зузіетз), "ТЬе іЬеогу оґ 
Іп1е§га1ес1 сотрозіїіопаї 
потіпаїіуе тобеїз оґ 
рго§гатз", біріота ОО 
№002060 ґгот 12.12.2001.,

42
роки/42
уеагз

За науковим напрямом 
«Інформаційні технології» 
опубліковано понад 200 праць, з 

яких: 2 монографії, 5 навчальних 
посібників, 2 підручники з грифом 
МОН України. Основні публікації:
1. Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. 
Математична логіка та теорія 
алгоритмів, підручник // К ,- 

Київський університет. - 2008. - 
528 с. (авторський внесок 50%);
2. «Оп а ОесісІаЬІе Рогтаї ТЬеогу 
ґог АЬзігасі Сопііпиоиз-Тіте 
ОупатісаІ Зузіетз», ССІ8 469, 
рр.78-99, 8ргіп§ег, (2014)
Участь у роботі більше як 50 
міжнародних та більше 10 
всеукраїнських конференцій. Під 
науковим керівництвом захищено 
1 докторську, 7 кандидатських та 
30 магістерських робіт. Керівник 
наукових тем. /О уєг 200 суогкз 
Ьауе Ьееп риЬІізЬеб іп іЬе зсіепііііс 
сіігесііоп "Іпґогтаїіоп 
ТесЬпо1о§іез", о ґ чуЬісЬ: 2 
топо§гарЬз, 5 ЬапбЬоокз, 2

Стажування за 
програмою 
100+100+100. 
«Логіко-алгебраїчна 
формалізація мов 
специфікації 
гібридних систем», 
Місце стажування: 
Університет Тулуза 3 
-  Поль Сабат’є, м. 
Тулуза, Франція. 
Період стажування: 23 
жовтня —  23 грудня 
2013 р. Наказ ректора 
№704-32 від 21 червня 
2013 року Наказ МОН 
№965 від 12.07.13./ 
ІпІетзЬір рго§гат 
100+ 100+ 100. 
"То§іса1-а1§еЬгаіс 
ґогтаїігаїіоп оґ 
1ап§иа§ез оґІЬе 
зресійсаііоп оґЬуЬгісІ 
зузіетз," Ріасе оґ 
ІпІетзЬір: Ипіуегзіїу 
оґТоиІоизе 3 - Раиі



РгоРеззог оР іЬе Оерагітепі 
оРТЬеогу апсі ТесЬпо1о§у 
оР рго§гаттіп§, кіріота оР 
РК. питЬег 002855 Ргот 
РеЬгиагу 17, 2005

ІехіЬоокз \уііЬ а зіатр  оР іЬе 
Міпізігу оР Ебисаііоп апсі Зсіепсе оР 
ІЛсгаіпе.Маіп риЬ1ісаІіопз:1. 
МкіїсЬепко М.8., 8Ькі1пуак 8.С. 
МаїЬетаїісаІ Ьо§іс апсі ТЬеогу оР 
А1§огііЬтз, ТехіЬоок // Куіу-Куіу 
Шіуегзку. - 2008. - 528 р. (аиіког'з 
сопІгіЬийоп 50%); 2. "Оп а 
ВесікаЬІе Рогтаї ТЬеогу Рог 
АЬзігасІ Сопііпиоиз-Тіте 
Оупатісаі 8узіетз", ССІ8 469, 
рр.78-99, 8ргіп§ег, 
(2014)Раі1ісіраІіоп іп іЬе чуогк оР 
тоге іЬап 50 іпіетаїіопаї апсі тоге 
ікап 10 Іікгаіпіап сопРегепсез.
Упсіег іЬе зсіепбРіс §иісіапсе, 1 
сіосіогаї, 7 сапсіісіаіе’з апсі 30 
тазіег'з \уогкз аге копе. Неасі оР 
зсіепііґіс іорісз.

8аЬа1)е, Тоиіоизе, 
Ргапсе. Регіосі оР 
іпІегпзЬір: ОсІоЬег 23 - 
ОесетЬег 23, 2013 
Огбег оР іЬе Кесіог 
№704-32 сіаіесі Іипе 
21, 2013 Огсіег оР іЬе 
Міпізігу оРЕкисаІіоп 
апсі 8сіепсе # 965 сіаІесЗ 
12.07.13.

Крак Юрій 
Васильович/ 
Кгак Уигіі

Завідувач
кафедри
теоретичної
кібернетики
факультету
комп’ютерних
наук та
кібернетики/
Неаб оР іЬе
Оерагітепі оР
ТЬеогеїісаІ
СуЬегпеїісз,
Расиїїу оР
Сотриіег

Київський
державний
університет
ім. Т.
Шевченка
(1980,
прикладна
математика,
математик)/
Тагаз
ЗЬеусЬепко
Куіу
N360031
ЕІпіуегзку

Чл.-кор. НАНУ, д. ф.-м. н., 
124 -  системний аналіз 
(01.05.04 -  системний 
аналіз і теорія прийняття 
рішень), «Розробка 
оптимізаційних методів 
дослідження складних 
маніпуляційних 
систем»,диплом ДД № 
000986 від 12.01.2000р., 
професор кафедри 
моделювання складних 
систем, диплом ПР № 
001184, 26.02.2002р. (за

38 років/
38 уеагз

За науковим напрямом 
«Інформаційні технології» 
опубліковано понад 530 праць, з 
яких: 19 монографії, 10 
навчальних посібників. Основні 
публікації: 1. Кривонос Ю.Г., Крак 
Ю.В., Кириченко М.Ф. 
Моделювання, аналіз та синтез 
маніпуляційних систем. -  К.:
Наук, думка, 2006. -  207 с.
2. Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., 
Бармак О.В., Романишин С.О. 
Системи жестової комунікації: 
трансформація тексту в жести. -

Сертифікат 
РоїіІесЬпіка 
ЕиЬе1зка(Люблінськи 
й Університет 
Технологій, м.Люблін, 
Польща), який 
засвідчує, що Крак 
Ю.В. був запрошеним 
професором на 
факультеті
електричної інженерії 
та комп’ютерних 
наук, червень— 
липень 2015 р./
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Зсіепсе апсі 
СуЬетеїісз

(1980,
аррііесі
таїЬетайсз,
таїЬетаїісіа
п)

наказом МОН №  1151 від 
06.11.2015р.- доктор наук 
з інформаційних 
технологій зі
спеціальності «Системний 
аналіз Соггезропбіп§ 
МетЬег оґ ІЬе N3001131 
Асасіету оґ Зсіепсез, 
Оосіог оґ Зсіепсез (РЬузісз 
апсі МаїЬетаїісз), 124 - 
зузіет апаїузіз (01.05.04 - 
зузіет апаїузіз апсі 
бесізіоп-такіп§ іЬеогу), 
"Оеуеіортепі оґ 
оріітігайоп теїЬосІз ґог 
ІЬе зіибу оґ сотріех 
тапіриіаііоп зузіетз", 
сііріота ОО N0 . 000986 
сіаіесі 12.01.2000, ргоґеззог 
оґ ІЬе сотріех зузіетз 
тобе1іп§ берагітепі, 
біріота оґ РК питЬег 
001184 , РеЬгиагу 26, 2002 
(Ьу огсіег оґ ІЬе Міпізігу оґ 
Есіисаііоп апсі 8сіепсе № 
1151 сіаіесі 11.6.2015 - 
Босіог оґ Зсіепсе іп 
Іпґогтаїіоп ТесЬпоІо^у іп 
ІЬе зресіаку "Зузіет 
Апаїузіз") /

Київ: Наук, думка, 2016. -  231 с. 
Участь у роботі більше 40 
міжнародних та 20 всеукраїнських 
конференцій. Під науковим 
керівництвом захищено 1 
докторську, 9 кандидатських 
дисертацій та більше 30 
магістерських робіт. Керівник 
наукових т є м ./О уєг 530 \уогкз Ьауе 
Ьееп риЬІізЬесІ іп ІЬе зсіепіійс 
(Зігесііоп "Іпґогтаїіоп 
ТесЬпоІодіез", оґ \уЬісЬ: 19 
топощарЬз, 10 ІехіЬоокз. Маіп 
риЬІісаІіопз: 1. Кгууопоз Уи.О., 
Кгак Уи.У., КугусЬепко М.Р. 
Мобе1іп§, апаїузіз апб зупіЬезіз оґ 
тапіриіаііоп зузіетз. - К .:
Маикоуа Нитка, 2006. - 207 рр.2. 
Кгууопоз Уи.О., Кгак Уи.У., 
Вагтак О.У., КотапузЬуп 8.0 . 
8і§па1 Соттипісаііоп Зузіетз:
Техі Тгапзґогтаїіоп іп Оезіигез. - 
Куіу/№икоуа Оитка, 2016.-231 
рр. Рагіісіраііоп іп ІЬе у/огк оґтоге  
іЬап 40 іпіетаїіопаї апб 20 
Іґкгаіпіап сопґегепсез. Ркібег ІЬе 
зсіепіійс §иібапсе: 1 босіогаї чуогк, 
9 сапбібаїе'з чуогкз апб тоге іЬап 
30 тазіег'з \уогкз Ьауе Ьееп бопе. 
Неаб оґ зсіепіійс Іорісз.

Сегіійсаіе оґ 
РоїіІесЬпіка РиЬеІзка 
(РиЬІіп Ібпіуегзіїу оґ 
ТесЬпо1о§у, ЬиЬІіп, 
Роїапб), \уЬісЬ сегіійез 
іЬаІ Кгак Уи \уаз 
іпуііеб іо Ье а §иезІ 
ргоґеззог аі ІЬе Расику 
оґРІесігісаІ 
Рп§іпеегіп§ апб 
Сотриіег Зсіепсе, 
.Іипе-Іиіу 2015.

Провотар
Олександр
Іванович/

Завідувач
кафедри
інформаційни

Київський
державний
університет

Д. ф.-м. н., 113 — 
прикладна математика 
(01.05.01 -  теоретичні

31 рік/ 
31 уеаг

За науковим напрямом 
«Інформаційні технології» 
опубліковано понад 130 праць, з

Східноєвропейський 
національний 
університет імені Лесі
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Ргоуоіаг
Оіекзапсіг

х систем ім. Т.
факультет у Шевченка
комп’ютерних (1981,
наук та прикладна
кібернетики/ математика,
Неаб оР іЬе математик)/
Оерагітепі оР Тагаз
ІпРогтаІіоп ЗЬеусЬепко
Зузіетз аі іЬе Куіу
Расиїїу оР Иаііопаї
Сотриіег Шіуегзіїу
Зсіепсе апсі (1981,
СуЬегпеїісз аррііесі

таїЬетаїісз,
таїЬетаїісіа
п)

основи інформатики та 
кібернетики), «Категорні 
методи в теорії 
метаматематичних 
моделей рекурсїї», диплом 
ДН №  003263 від 
28.03.1997р., Професор 
кафедри інформаційних 
технологій, диплом 
ПР№001617 від 
20.06.2002р. / Оосіог оР 
8сіепсез (РЬузісз апсі 
МаїЬетаїісз), 113- 
Аррііесі МаїЬетаїісз 
(01.05.01 - ТЬеогеїісаІ 
Роипсіаііопз оР ІпРогтаїісз 
апсі СуЬегпеїісз), 
"СаІе§огіса1 МеіЬосіз іп іЬе 
ТЬеогу оР
МеІатаїЬетаїісаІ Мосіеіз 
оРКесигзіоп", О іріота ОИ 
N0 . 003263 сіаіесі МагсЬ 28, 
1997, РгоРеззог оР іЬе 
Оерагітепі оР ІпРогтаІіоп 
ТесЬпо1о§іез, Оіріота РК 
N0 . 001617 даіесі Іипе 20, 
2002 .



яких: 5 монографій та 2 навчальні 
посібники. Основні публікації:
І.Провотар А.И., Василик П.В., 
Модельньїе волньї и 
взаимодействие: теоретические и 
прикладньїе аспектьі / Київ: 
Наукова думка, 2014, 296 с.; 2. А. 
И. Провотар, А.В. Лапко, А.А. 
Провотар, Нечеткие системьі 
логического вьівода и их 
применение //Кибернетика и 
системньїй анализ, 2013, №4, с. 
37-46. Участь у роботі 15 
міжнародних та 11 всеукраїнських 
конференцій. Під науковим 
керівництвом захищено 13 
кандидатських та більше 30 
магістерських робіт. Керівник 
наукових тем./
О уєг ІЬе зсіепііґіс сіігесііоп 
"Іпґогтаїіоп Тесітоіо^іез" 
риЬІізЬесі тоге іЬап 130 \Уогкз, оґ 
\уНісЬ: 5 топо£гарЬз апсі 2 зіисіу 
диісіез.
Маіп риЬІісаІіопз: 1 .Ргоуосіаг АІ, 
Уазіїік РУ, Мобеї \уауез апсі 
іпіегасііоп: Іііеогеїісаі апсі аррііесі 
азресїз / Куіу: Иаикоуа Оитка, 
2014, 296 р .; 2. А.І. Ргоуоіаг, А.У. 
Ьарко, А.А. Ргоуоіаг, Риггу 
іпґегепсе зузіетз апсі іЬеіг 
арріісаііоп // СуЬетеїісз апсі 
Зузіетз Апаїузіз, 2013, №4, р. 37- 
46. Рагіісіраііоп іп ІЬе шогк оґ 15

Українки, 
«ІННОВАЦІЙНІ 
МЕТОДИКИ 
НАВЧАННЯ З 
ВИКОРИСТАННЯ М 
КОМІГЮТЕРНООРІ 
ЄНТОВАНОГО 
СЕРЕДОВИЩА», 
2016 рік. Сертифікат 
№127/16 (наказ № 22 
К/А від 30.05.2016 р.)/ 
Еазі-Еигореап Иаііопаї 
Ііпіуегзіїу, "Іппоуаііуе 
1еасЬіп§ теїЬосІз изіп§ 
а сотриіег-огіепіесі 
епуігоптепі", 2016. 
СегІіГісаІе N0 . 127/16 
(Огбег N0. 22 К / А 
сіаіесі Мау 30, 2016)
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іпїетаїіопаї апсі 11 ІЛсгаіпіап 
сопРегепсез. Шсіег іЬе зсіепїіГіс 
§иісіапсе 13 сапсіісіаїе’з апсі тоге 
їЬап 30 тазїег'з сіе^геез аге Оопе. 
Неасі оР зсіепїіГіс їорісз.

Терещенко
Василь
Миколайович
/
ТегезЬсЬепко
Уазуі

Завідувач
кафедри
математичної
інформатики
факультету
комп’ютерних
наук та
кібернетики,
професор/
Неасі оР їЬе
Оерагїтепї оР
МаїЬетаїісаІ
ІпГогтаїісз,
Расиїїу оР
Сотриїег
Зсіепсе апсі
СуЬетеїісз,
Ргоґеззог

К и ївськ и й

державний
університет
ім. Т.
Шевченка
(1986,
механіка,
механік),
МВ-І №
019127, від
26.06.86/
Тагаз
8ЬеусЬепко 
Куіу 
N360431 
ЕІпіуегзііу 
(1986, 
тесЬапіс, 
тесЬапіс), 
МВ-І N0 . 
019127, 
сіаїесі 
26.06.86

Д . ф.-м. н., 113 — 
прикладна математика 
(01.05.01 -  теоретичні 
основи інформатики та 
кібернетики), «Побудова 
єдиного алгоритмічного 
середовища для 
розв’язування комплексу 
задач обчислювальної 
геометрії», диплом Д Д  № 
000444, від 22.12.2011р„ 
професор кафедри 
математичної 
інформатики, диплом 
12ПР № 011092 від 
15.12.2015р/
Оосїог оР8сіепсез (РНузісз 
апсі МаїЬетаїісз), 113- 
Аррііесі МаїЬетаїісз 
(01.05.01 - ТЬеогеїісаІ 
Роипсіаїіопз оГ ІпГогтаїісз 
апсі СуЬетеїісз), 
"Сопзїгисїіоп оР а РІпіцие 
А1§огіїЬтіс Епуігоптепї 
Рог 8о1уіп£ а Сотріех оР 
РгоЬІетз оР Сотриїаїіопаї 
Оеотеїгу", О іріота ПП 
N0 . 000444, сіаїесі 
22.12.2011, РгоРеззог оР їНе

24
роки/24
уеагз

За науковим напрямом 
«Інформаційні технології» 
опубліковано понад 125 праць, з 
яких: 4 навчальних посібники, 1 
підручник. Основні публікації: 1. 
ТегезЬсЬепко V., ТегезЬсЬепко У., 
Коїзиг, Б. Роіпї Тгіап§и1аїіоп изіп§ 
ОгаЬаш’з 8сап // 5-їЬ Іпїетаїіопаї 
СопГегепсе оп Іппоуаїіуе 
Сотриїіп§ (ШТЕСН), ІЕЕЕ, 
Оаіісіа, 8раіп, Мау 20- 22. 
Ргосеесііп§з: - 2015. - ІІтуегзіїу оР 
Уі§о.- рр. 148-151.; 2. Оіекзапсіг V. 
Когіикаїоу апсі Уазуі М. 
ТегезЬсЬепко . Сопїоиг зтооїЬіп§ 
а1§огіїЬт ЬазеО оп сопїоиг ехїгетез 
(8041) // іп ргосеес1іп§5 ЮїЬ 
Іпїетаїіопаї СопГегепсе оп 
Сотриїег ОгарЬісз, Уізиаіігаїіоп, 
Сотриїег Уізіоп апсі Іта§е 
Ргосеззіп§, 2 - 4  .Іиіу 2016, РипсЬаІ, 
МаОеіга, Рогїіщаі, Р. 283-286. 
Участь у роботі 37 міжнародних та 
26 всеукраїнських конференцій. 
Під науковим керівництвом 
захищено 2 кандидатських та 40 
магістерських робіт. Керівник 10 
наукових тем./Іп іЬе зсіепїіГіс 
сіігесїіоп "ІпГогтаїіоп ТесЬпоІощез"

Стажування: 
ЕпЬапсіп§ їЬе Віїаїегаї 
8&Т РагїпегзЬір \уіїЬ 
ІЛсгаіпе * Асіуапсесі 
Іппоуаїіуе АрргоасЬ, 
ВШАТСКК^АША 
ІСТ іпЬоизе Тгаіпіп§, 
ОсїоЬег, 6-7, 2014 іп 
Висіарезї, Нип§агу/ 
ІпегзЬір: ЕпЬапсіп§ їЬе 
Віїаїегаї 8&Т 
РагїпегзЬір \уіїЬ 
Икгаіпе* Асіуапсесі 
Іппоуаїіуе АрргоасЬ, 
ВІЕАТІЖ ІІ*АІПА 
ІСТ іпЬоизе Тгаіпіп§, 
ОсїоЬег, 6-7, 2014 іп 
Висіарезї, Ншщагу
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Оерагітепі оР 
МаїЬетаїісаІ ІпРогтаїісз, 
О іріота 12РК N0 . 011092 
сіаіесі 15.12.2015

риЬІізЬесі тоге іЬап 125 \уогкз, оР 
суЬісЬ: 4 ЬапсІЬоокз, 1 ІехіЬоок. 
Маіп риЬІісаІіопз: 1. ТегезЬсЬепко 
V., ТегезЬсЬепко V., Коїзиг, О. 
Роіпі Тгіап§и1аІіоп изіп§ ОгаЬат'з 
8сап // 5іЬ Іпіетаїіопаї СопРегепсе 
оп Іппоуаііуе СотриІіп§ 
(П4ТЕСН), ІЕЕЕ, Оаіісіа, 8раіп, 
Мау 20-22. Ргосеес1іп§з: - 2015. - 
Шіуегзіїу оРУі§о. - рр. 148-151.;
2. Оіекзапсіг V. Когіикаїоу апсі 
Уазуі М. ТегезЬсЬепко. Сопіоиг 
зтооіЬіп§ а1§огііЬт Ьазесі оп 
сопіоиг ехігетез (8041) // іп 
ргосеес1іп§5 1 ОіЬ Іпіетаїіопаї 
СопРегепсе оп Сотриіег ОгарЬісз, 
Уізиаіігаїіоп, Сотриіег Уізіоп апсі 
Іта§е Ргосеззіп§, 2-4 .Іиіу 2016, 
РипсЬаІ, Масіеіга, РогІи§а1, рр. 283
286. Рагіісіраііоп іп іЬе ^огк оР37 
іпіетаїіопаї апсі 26 ІЛсгаіпіап 
сопРегепсез. Ііпсіег 2 сапсіісіаіе'з 
\уогкз апсі 40 тазіег'з суогкз аге 
сіопе Ьу зсіепІіРіс §иіс1апсе. Неасі оР 
10 зсіепІіРіс Іорісз.

Тесля Юрій 
Миколайович/ 
Тезіііа Уигіі

Декан
факультету
інформаційних
технологій,
професор
кафедри
Технологій
управління/

Київський 
інженерно- 
будівельний 
інститут, 1980, 
спеціальність

автоматизова 
ні системи 
управління,

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

36 років/ 
36 уеагз

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
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Оеап ої ІЬе кваліфікація -
РасиІІу ої інженер-
Іпіогтаїіоп СИСТЄМОТЄХНІК
Тесітоіофез, / Еп§іпеегіп§
Ргоіеззог ої ІНе апсі
О ерагітепі ої Сопзігисііоп
Мапа§етепІ Іпзіііиіе ої
Тесіїпоіофез Куіу, 1980,

зресіаііу -
аиіотаїеб
СОПІГОІ
зузіетз,
циаіііісаііоп -
еп§іпеег-
зузіет
епфпеег

складних енергетичних 
об'єктів».
Диплом ДД №001787 від 
16.05.2001 р.
Атестат професора
ПР №000440 від 26.06.2001
Р-/
Оосіог оІТесЬпісаІ Бсіепсез, 
05.13.06 - Іпіогтаїіоп 
ТесЬпОІО§ІЄ5, РГ0ІЄ550Г аі ІЬе 
О ерагітепі о ї Іпіогтаїісз, 
"ТІїеогеїісаІ Роипсіаііопз, 
Мосіеіз апсі МеіЬосІз ої 
Маїгіх Іпіогтаїіоп 
ТесІіпоІо§іе5 Іог ІЬе 
Сопзігисііоп ої Сотріех 
Епегду ОЬіесІз".



виробництва», Луганськ, № 1(41), 
2012.-С . 13-19.

2.Проектний погляд на питання 
покращення взаємодії бізнесу, 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 - №15 -  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 «ХПІ».- 2015. - 
№2 (1111) 2 0 1 5 ,-С. 6 1 -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.
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2. Управління майбутнім через проекти 
/ / X Міжнародна конференція « 
Управління проектами у розвитку 
суспільства», тема: Управління 
програмами та проектами в умовах 
глобальної фінансової кризи, 19-21 
травня 2013 р., м. Київ.

3. Проектне управління 
інформатизацією вищих навчальних 
закладів// II Міжнародна науково- 
практична конференція "Інформаційні 
технології в освіті, науці і техніці 
(ІТОНТ).-м. Київ.-2014.

4. ТЬеІМоп- 
РогсеІпІегасІіопТМеогуїогКеЯехБузІет 
СгеаїіопууіІІіАррІісаІіопІо ТУ \/оісе 
СоШхоІ («Теорія несилової взаємодії 
для створення рефлекторних систем з 
застосуванням до голосового 
управління телевізором») // VI 
Міжнародна конференція: 
«Іпіегпаїіопаї Сопїегепсеоп А§еп1з 
апсі АгїібсіаІ ІпїеІІі§епсе (ІСААКТ 
2014)» («Міжнародна конференція по 
агентам та штучному інтелекту 
(ІСААКТ 2014)»), напрям: штучний 
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Франція.

5. Информационное взаимодействие в 
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вищих навчальних закладів// 
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конференції «Інтегроване 
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програмами розвитку підприємств 
і територій», НТУ «ХПІ», 2015 р. 
Захищено під керівництвом: 
докторських дисертацій -1 ;  
кандидатських дисертацій -  20/ 
Мопо§гарЬз
1. ОіаІо§ие5 \л/іИі Тезіа. ТЬе Оіеогу ої а 
поп-ЬагсІ-\люгкіп§ \л/огісІ: А топо§гарІі 
(іп со-аиїї'югзЬір). - Сіїегказзу: МасІ_еи1: 
ИС, 2015. - 244 р.
Бсіепіійс агіісіез:
1.РгосІисїіуе зузіетз оі р1аппіп§ оі" 
ргоіесіз / СоІІесїіоп о  ̂зсіепІіРіс \л/огкз 
"Рго)ес1 та п а § е те п І апсі ргосіисііоп 
сіеуеіортепі:", І_и§апзк, № 1 (41), 2012.
- Р. 13-19.
2.Рго)есІпое уіє\л/ оп Оіе іззиез оР 
ітргоуіп§ іЬе іпіегасїіоп оі Ьизіпезз, 
зсіепсе апсі §оуегптепІ іп іЬе 
есопотіс епуігоптепі: о і Іікгаіпе / 
М апа§етепІ оІЮ е сіеуеіортепї о і 
сотріех зузїетз - N0 . 11 - 2012,- Р.53- 
56.
3. МосІеІ оі1 сіесотрозіїіоп оі 
іпїогтаїіопаї асїіоп // М апа§етепІ о 1 
сіеуеіортепі: ої сотріех зузїетз - 2013
- № 15-Р . 51-55.
4. Сопсерї о ї сопзїгисііоп апсі 
Їипсїіопз ої їИе зузїет ої гізк-сопїгої 
ргоіесі та п а § е те п І іп їЬе рго§гатз ої 
іп їогтаїіоп / / СоІІесРіоп ої зсіепІіРіс 
\л/огкз: "М апа§етепІ оїїНе 
сіеуеіортепі ої сотріех зузїетз", 
та § а2іпе питЬег 18, КМІІСА, Кієу. - 
2014

16





Б. М апа§етепІ оГ ІпГІиепсе оп 
ІпГогтаїіоп Рго§гатз оГ Ні§Ьег 
Есіисаііопаї Іпзїііиііопз // Виїїеііп оГ 
іГіе Иаііопаї ТесИпісаІ СІпіуегБІІу 
"КЬРІ". СоІІесІіоп оГ зсіепїіГіс \л/огк5. 
Зє іїє б : ЗігаІе§іс Мапа§етепІ, РогіГоІіо 
Мапа§етепІ, Рго§гатз апсі Ргоієсіб. - 
КН. N111 "КИРІ" 2015. - №2 (1111) 
2015. - Р. 61 - 69.
С о п Гє г є п с є б :

1.Маїгіх і є с Гіп о іо § іє б  оГ ргоіесі- 
ргосіисііоп та п а §е те п І оГ іппоуаііоп 
сотрапіез //VIII Іп їетаїіопаї зсіепїіГіс 
апсі ргасіісаі СопГегепсе "Ргоіесі 
М апа§етепІ: ІЬе зіаіе апсі ргозресіз", 
ЗерІетЬег 18-11, 2012, Мукоіаіу.
2. М апа^етепі оГ ІЬе Гиіиге іЬгоїщІї 
ргоіесіз // X Іпїетаїіопаї СопГегепсе 
"Ргоіесі М апа§етепІ іп Зосіеіу 
Оеуеіортепі", ТНете: Рго§гат апсі 
Ргоіесі М апа§етепІ іп ІЬе ЄІоЬаІ 
РіпапсіаІ Сгізіз, Мау 19-21, 2013, Куіу.
3. Ргоіесі М апа§етепІ оГ 
ІпГогтаїііаІіоп оГ Ні§Ьег Есіисаііопаї 
Іпзіііиііопз// II Іп їетаїіопаї ЗсіепїіГіс 
апсі Ргасіісаі СопГегепсе "ІпГогтаїіоп 
ТесЬпоІо§іез іп Есіисаііоп, Зсіепсе апсі 
ТесЬпоІо§у (ІТОМТ). - т .  Куп/. - 2014
4. ТГіеІЧоп-
РогсеІпІегасІіопТГіеогуГогРеГІехЗузІет 
СгеаІіопчл/ііЬАррІісаІіопІо ТЛ/ Уоісе 
Сопігої // "VI Іпїетаїіопаї 
СопГегепсе:" Іпїетаїіопаї СопГегепсе 
оп А§епІ$ апсі АгІіГісіаІ ІпІеІІі§епсе 
(ІСААКТ 2014)"(" Іпїетаїіопаї
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Сопіегепсе оп А§еп1з апсі Агіііісіаі 
ІпІеІІІ§епсе (ІСААКТ 2014)"), сіігесііоп: 
АПіІісіаІ ІпІеІІі§епсе, Мау 6-8, 2014, 
Ап§егз, Ргапсе.
5. Іпїогтаїіоп іпіегасііоп іп іЬе ргосезз 
Ні§Ьег Ебисаііопаї Іпзіііиііопз// 
таїегіаіз о ііб е  6іЬ Іпіетаїіопаї 
Сопіегепсе "ІпІе§гаІесІ Зіга1е§іс 
Мапа§етепІ, Ргоіесі М апа§етепІ апсі 
йеуеіортепі Рго§гатз Іог Епіегргізез 
апсі Теггіїогіез", N10 "КбРІ", 2015 
Ргоіесіеб ипбег Ібе §иісІапсе: босіогаї 
іЬезез -1; Сапсіісіаіе'з ІІіезез - 20.

Білощицький
Андрій
Олександрович 
/ Віїозбсіїуізкіі 
Апбгіі

Завідувач 
кафедри 
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Київський
національний
університет
будівництва
і архітектури,
2001,
спеціальність

автоматизація
будівельного
виробництва,
кваліфікація -
інженер-
системотехнік
Куп/ Маїіопаї
ІІпіуегзіїу ої
Сопзігисііоп
апсі
АгсЬіІесІиге,
2001
зресіаііу - 
аиіотаїіоп ої

Доктор технічних наук, 
05.13.06 -  Інформаційні 
технології, тема дисертації: 
«Методологія проектно- 
векторного управління 
освітніми середовищами»/ 
йосіог о ї ТесбпісаІ 
Зсіепсез,05.13.06 - 
ІпІогтаІіопІесМпоІобу, Іоріс 
о ї іЬе
бі55еПаІіоп:"МеІІіосІоІо§у ої 
Оезі§п апсі \/есЮг 
М апа§етепІ о ї Есіисаііопаї 
Епуігоптепіз"
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Навчальний посібник.
Теорія ймовірностей та математична 
статистика. К.:КНУБА, 2007. 104с. 3 
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, 2015. -  150 с. 
Статті:
Управление проблемами в 
методологи проектно-векторного 
управлення образовательньїми 
середами / А. А. Белощицкий // 
Управління розвитком складних

Українська асоціація 
управління проектами,
20.12.2013,
адміністративна, сучасні 
технології управління 
портфелями проектів, 
сертифікат/ ІІкгаіпіап 
Аззосіаііоп Іог Ргоіесі 
Мапа§етепІ,
20.12.2013,
асітіпізігаїп/е, т о б е т  
ІесЬпоІо§іез ої ргоіесі 
рогіїоііо тапа§етеп І, 
сегіііісаіе
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систем: зб. наук. пр. -  К.: КНУБА, 2012.
-  Вип. 9. -  С. 104-107.
Информационньїе технологии в
управлениинаучно-
образовательньїмпроцессомвьісшего
учебногозаведения / А. 0.
Білощицький, П. П. Лизунов, Л. Д.
Мисник, Ю. Н. Тесля // Вісник
Східноукраїнського національного
університету ім. В. Даля: наук. журн. -
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. -  № 8
(126), ч . І .  - С .  287-293.
Модель расширяющейся вселенной
проектов в управлений
образовательньїми средами / А. А.
Белощицкий // Восточно-Европейский
журнал передовьіх 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.
Расширяющаяся вселення проектов /
А. А. Белощицкий, Ю. Н. Тесля //
Вісник ЧДТУ. -  2011. -  № 3. -  С. 67-71.
Векторньїй метод целеполагания
проектов в проектно-векторном
пространстве / А. А. Белощицкий //
Управління розвитком складних
систем: зб. наук. пр. -  К. : КНУБА, 2012.
-В и п . 11.- С .  110-114.
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Понятийньїй базис методологии 
проектно-векторного управлення 
вьісшими учебньїми заведеннями / 
А.А. Белощицкий // Управління 
проектами та розвиток виробництва: 
зб. наук. пр. -  Луганськ : СНУ ім. В. 
Даля, 2011. -  Вип. 2 (38). -  С. 129-134. 
Структура методологии проектно- 
векторного управлення
образовательньїми средами / А. А. 
Белощицкий // Управління розвитком 
складних систем : зб. наук. пр. -  К. : 
КНУБА, 2011. -  Вип. 7. -  С. 121-125. 
Векторньїй метод целедостижения в 
проектах образовательньїх сред / А. А. 
Белощицкий //Управління проектами 
та розвиток виробництва : зб. наук. пр. 
-  Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. -  
Вип. 4 (4 0 ) .-С. 20-30.
Інформаційна технологія управління 
проектами на базі ЕВРР (епїегргізегез 
оигсез рІаппіп§ іп ргоіесї) та АРЕ 
(асітіпізігаїесі рго)есї$ ої їбе
єпїегргізє) систем / Ю. М. Тесля, А. О. 
Білощицький, Н. Ю. Тесля // 
Управління розвитком складних
систем: зб. наук. пр. -  К.: КНУБА, 2010. 
-В и п. 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.
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Определение близости векторов в 
проектно-векторном пространстве 
образовательньїх 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 // Зб.наук. 
праць: Управління розвитком
складних систем. -  К.: КНУБА, 2014. -  
Вип. 19.- С .  113-115.
Способи пошуку неточних дублікатів 
зображень в наукових роботах // 
Зб.наук. праць: Управління розвитком 
складних систем. -  К.: КНУБА, 2015. -  
Вип. 21.- С .  149-153 
Метод вилучення помилкових збігів 

текстів в електронних документах // 
Зб.наук. праць: Управління розвитком 
складних систем. -  К.: КНУБА, 2015. -  
Вип. 22.- С .  144-150 
Розробка математичної моделі 

представлення, управління та оцінки
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наукометричних суб'єктів // Зб.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.іКНУБА, 2014. -  С. 86- 
88 .

Зсориз та інші наукометричні бази: 
прості питання та нечіткі відповіді // 
Вища школа. Науково-практичне 
видання -  Вип. 4 (118) / 2014 -  С. 27- 
40.
Аналіз публікацій журналу 
«Управління розвитком складних 
систем» // «Моделирование в 
прикладних научньїх исследованиях -  
XXI». -  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 17-19. 
Пошук статей у 5СОРІІ5 за назвою 

організації // «Моделирование в 
прикладних научньїх исследованиях -  
XXI». -  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 30-32. 
Пошук статей у 5СОРІІ5 за ключовими 
словами // «Моделирование в 
прикладних научньїх 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 5СОРІІ5 за прізвищем 
авторів // «Моделирование в

22





прикладних научньїх исследованиях -  
XXI». -  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 26-29. 
Віїозбсіїуізкуі Апбгіі, Оікбііагепко 
ОІекзапсІг, ВіІозМсбуІзка
5уіІІапа&\/аІ5кеГ Уоіосіутуг.
МеІІюсіоІо§ісаІ Іоипсіаііопз ої ап 
іп іогтаїіоп та п а § е те п І егм гоптепі 
гезеагсЬ іп есіисаііопаї апсі гезеагсії 
іпзіііиііопз ої ІІкгаіпе // Інформаційні 
технології та взаємодії - К.: «Київський 
університет», 2015. -  С. 122-125. 
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сопїегепсе "Сотриїег Бсіепсе:
Есіисаїіоп, Бсіепсе, Ргасїісе". 
Мукоіал/: N0151-1 2014 - Р. 60-62.
РиЬІіс асїм їу  ої їїіе аиїїіогз ої їЬе 
ІоигпаІ "М апа§етепї о ї їИе 
сіеуеіортепї о ї сотріех зузїетз" / / 
Ргоіесї та п а §е те п ї: їЬе зїаїе апсі 
ргозресїз ої їїіе X іп їетаїіопаї. 
зсіепїіїіс ргасїісе. сопї. - Мкоіаеу: N115,
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2014. р. 39-41
ЬіІр://соп1егепсе.пиоз.есІи.иа/саіаІо§/
ІесІигеОеІаіІ;]зез5ІопісІ=4Ьбс524сІ5Ь80
553еІ51сЮ9е0Ьс25?ІесІигеІсІ=29603&с
оп!егепсеІсІ=26139&і5Рго]есІог\/іе\л/=1а
І5Є
ТЬе та їЬ е та їіса І тосіеі о ї ІЬе 
те сЬ ап ізт Іог еуаІиаІіп§ ІЬе зсіепііііс 
асіп/ііу о ї ІЬе зсіепіотеїгіс зиЬіесІз // 
Ргоіесі Мапа§етеп1: Зіаіиз апсі
Ргозресіз: Маїегіаіз ої ІЬе Ш Ь
Іпіегпаїіопаї Зсіепііііс апсі Ргасіісаі 
Сопіегепсе. - Мікоіаеу: N115, 2015. - 
р.171-174
Сопзігисііоп ої сотЬіпесІ тосіеіз ої 
1огесазІіп§ ої І іт е  зегіез // АЬзІгасІз ої 
ІЬе герогіз ої ІЬе Іігзі іпіегпаїіопаї 
зсіепііііс-ргасіісаі сопіегепсе
"М апа§етепІ ої ІесЬпоІо§ісаІ 
сіеуеіортепі" - К .: КМІІСА, 2014. - Р. 22- 
23.
АсЬіеуетепІз апсі Іазкз о ІіЬе ргоіесі ої 
ІЬе іо и та ї "Мапа§етеп1 ої ІЬе 
сіеуеіортепі ої сотріех зузіетз" / / 
АЬзІгасІз о ї ІЬе XII Іп іетаїіопаї 
Сопіегепсе "Ргоіесі М апа§етепІ іп ІЬе 
Оеуеіортепі ої Зосіеіу". 5иЬ]есІ: 
Сотреіепі та п а § е те п І ої 
сіеуеіортепі ргоіесіз іп ап ипзІаЬІе 
епуігоптепі. - К КМІІСА, 2015. - Р. 296 
МеіЬосІоІо§у сіезі^п апсі у є с і о г  

та п а § е те п І ої ІЬе зсіепііііс 
ет/ігоптепі // Маїегіаіз о ї ІЬе зесопсі 
зсіепііііс-ргасіісаі сопіегепсе
"Мапа§етепІ ої ІесЬпоІо§у
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сіеуеіортепі". Торіс: ТесЬпоІо§у ої 
іп їогтаїіоп апсі кпо\л/Іесі§е 
та п а § е те п І іп т о с іе т  зосіеіу - К 
Ш ІІСА, 2015.-5.28
ТЬе ргоіесі о ї іЬе зу5Іет ої топіІогіп§ 
ої риЬІісаІіопз ої зсіепіізіз о ї ІЛсгаіпе іп 
іп іетаїіопаї зсіепіотеїгіс сіаіаЬазез // 
АЬзІгасІз о ї іЬе герогіз ої іЬе Іігзі 
іп іетаїіопаї зсіепііііс-ргасіісаі
сопіегепсе "Мапа§етепІ оІІесЬпоІо§у 
сіеуеіортепі" // КезропзіЬІе Іог іЬе 
іззие о ї А.О. ВеІозЬсЬіІзку - К Ш ІІВА, 
2014. - Р. 35-36.
Зсориз апсі оіЬег зсіепіотеїгіс Ьазез - 
зіх зіерз Іо іЬе Ьаггіег // Маїегіаіз о ІіЬе 
іп іетаїіопаї зсіепііїіс апсі ргасіісаі 
сопіегепсе "Сотриіег Зсіепсе:
Есіисаііоп, Зсіепсе, Ргасіісе" 
Мукоіауіу: N054 2014. - Р. 43-45. 
МогрЬоІо§ісаІ апаїузіз апсі Іиггу зеагсЬ 
іп еіесігопіс сіоситепіз // Маїегіаіз ої 
іЬе іп іетаїіопаї зсіепііїіс апсі ргасіісаі 
сопіегепсе "Сотриіег Зсіепсе:
Есіисаііоп, Зсіепсе, Ргасіісе". 
Мукоіаіу: N054 2014 - Р. 60-62.
РиЬІіс асііуііу о ї іЬе аиіЬогз ої іЬе 
ІоигпаІ "Мапа§етепІ ої іЬе 
сіеуеіортепі о ї сотріех зузїетз" / / 
Ргоіесі тапа§етепІ: іЬе зіаіе апсі 
ргозресіз о ї іЬе X іпіетаїіопаї. 
зсіепііїіс ргасіісе. сопі. - ІМікоІаеу: N115,
2014. р. 39-41
ЬіІр://сопІегепсе.пиоз.есІи.иа/саІаІо§/ 
ІесІигеОеІаіІ;ізез5Іопісі=4Ь6с524сі5Ь80 
553е151сІ09е0Ьс25?ІесІигеІсІ=29603&с
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опІегепсеІсІ=26139&і5РгоіесІог\/іе\л/=Іа
І5Є
ТЬе та їЬ е та їіса І тосіеі ої1 ІЬе 
те сЬ ап ізт Іог еуаІиаІіп§ ІЬе зсіепііііс 
асііуііу о ї ІЬе зсіепіотеїгіс зиЬіесІз // 
Рго]есІ Мапа§етепІ: Біаіиз апсі
Ргозресіз: Маїегіаіз о ї ІЬе И іі і
Іпіегпаїіопаї Зсіепііііс апсі Ргасіісаі 
Сопіегепсе. - Мікоіаеу: N1)5, 2015. - 
р.171-174
Сопзігисііоп ої сотЬіпесІ тосіеіз ої 
ІогесазІіп§ ої І іт е  зегіез // АЬзІгасІз ої 
ІЬе герогіз ої ІЬе Іігзі іпіегпаїіопаї 
зсіепііііс-ргасіісаі сопіегепсе
"Мапа§етепІ о ї ІесЬпоІо§ісаІ 
сіеуеіортепі" - К .: Ш ІІСА, 2014. - Р. 22- 
23.
АсЬіеуетепІз апсі Іазкз ої ІЬе ргоіесі ої 
ІЬе іоигпаї "Мапа§етепІ ої ІЬе 
сіеуеіортепі о ї сотріех зузіетз" / / 
АЬзІгасІз о ї ІЬе XII Іп іетаїіопаї 
Сопіегепсе "Ргоіесі М апа§етепІ іп ІЬе 
Оеуеіортепі о ї Зосіеіу". ЗиЬіесІ: 
С отреіеп і та п а § е те п І ої 
сіеуеіортепі ргоіесіз іп ап ипзІаЬІе 
епуігоптепі. - К .: КМСІСА, 2015. - Р. 296 
МеіЬос1оІо§у сІЄ5І§п апсі у є с і о г  

та п а § е те п І о ї ІЬе зсіепііііс 
епуігоптепі // Маїегіаіз о ІіЬ е  зесопсі 
зсіепііііс-ргасіісаі сопіегепсе
"М апа§етепІ о ї ІесЬпоІо§у 
сіеуеіортепі". ЗиЬіесІ: ТесЬпоІо§у ої 
іп іогтаїіоп апсі кпо\л/ІесІ§е 
та п а § е те п І іп т о с іе т  зосіеіу - К .: 
Ш ІІСА, 2015,- Р. 14-15. _________
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РиЬІіс асїіуіїу аз їЬе та іп  сотропепї ої 
іпсіісаїогз ої геїогтіп§ Ьі§Ьег есіисаїіоп 
іп ІІкгаіпе // АЬзїгасїз о їїЬ е  герогїз ої 
їЬе їігзї іп їетаїіопаї зсіепїіїіс апсі 
ргасїісаі сопїегепсе "М апа§етепї ої 
їесЬпоІо§у сіеуеіортепї" - К КІ\ШВА,
2015.-Р. 12-14.
АЬзїгасїз о ї їЬе зесопсі іп їетаїіопаї 
зсіепїіїіс-ргасїісаі сопїегепсе
"М апа§етепї ої їесЬпоІо§ісаІ 
сіеуеіортепї". - К .: КМІІСА, 2015. - Р. 
14-15.
Зиреп/ізесІ: 3 сапсіісіаїе'з їЬезез.______

Програма створена на основі проекту освітнього стандарту по спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» третього рівня вищої 
освіти./ ТЬе рго§гат із Ьазесі оп іЬе ргоіесі ої" есіисаііопаї зіапсіагсі оп іЬе зресіаііу 122 "Сотриїег Зсіепсе" оГ іЬе і Ь ігсі іє у є і  о ґ  

Ьі§Ьег есіисаііоп.
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ
ДОКТОРІВ ФІЛОСОФИ  

в галузі 12 «Інформаційні технології» зі спеціальності №  122
«Комп’ютерні науки»

ТНЕ РКОЕІЬЕ ОЕ ТНЕ ЕОГСАТІОІЧАЕ-8СІЕМТІГІС РКОСКАМ  
ОР РКЕРАКАТЮ1Ч ОР ООСТОК8 

іп ІЬе ітеїсі о ї 12 «Іп їогтаїіоп  ІесЬпо1о§у» оп ІЬе зресіаііу 122
«С отри іег 8сіепсе»

1 -  Загальна інформація/Сепегаї Іпїогтаїіоп
Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації

Ні§Ьег есіисаііоп с!е§гее апсі ІЬе 
N ате  ої ІЬе циаііїісаііоп

Ступінь вищої освіти: доктор філософії. 
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. 
Програма: Комп’ютерні науки.

Ое§гее іп Ні§,Ьег Есіисаііоп: Оосіог ої 
РЬіІозорЬу.
8ресіа11у: 122 Сотриіег 8сіепсе. 
Ргощат: Сотриіег 8сіепсе.

М о в и  навчання і оцінювання 

ТеасЬіпц апсі еуаіиаііоп Іапциацез

Українська, Англійська. 

ІЛсгаіпіап, Еп§1ізЬ.
Обсяг освітньої програми 

Есіисаііопаї Р го^гат 8соре

4 роки, обсяг освітньої складової 40 
кредитів ЄКТС

4 уеагз, іЬе ебисаііопаї сотропепі 
сопзізіз о ї 40 ЕСТ8 сгесіііз

Т ип програми 

Ргоцгат Іуре

Освітньо-наукова 

Ебисаііопаї апсі зсіепііїіс
Повна назва закладу вищої 
освіти, а також структурного 
підрозділу у якому здійснюється 
навчання

ТЬе їиіі п а т е  ої іЬе іпзіііиііоп ої 
Ьі§Ьег есіисаііоп апсі ІЬе п ате  ої 
зігисіигаї ипії іп \уЬісЬ ІЬе 
Ігаіпіпц із сопсіисіесі

К и ї в с ь к и й  національний університет 
імені Тараса Шевченка, факультет 
комп’ютерних наук та кібернетики, 
факультет інформаційних технологій.

Тагаз 8ЬеусЬепко Куіу Наїіопаї 
Шіуегзіїу, Расиїїу о ї Сошриіег 8сіепсе 
апсі СуЬетеїісз, Расиїїу о ї Іпїогтаїіоп 
ТесЬпоІощез.

Назва закладу вищої освіти який 
бере участь у забезпеченні 
програми (заповнюється для 
програм подвійного і спільного 
дипломування)

-
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^ т е  ої" Ьі§Ьег ейиса(іоп 
іпз(і(и(іоп іпуоіуєсі іп ргоуісПп§ 
(Не рго§гат (Шіесі іп їог йоиЬІе 
апсі |оіп( сііріота рго^гапіз)
Офіційна назва освітньої 
програми, ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації ЗВО- 
партнера мовою оригіналу 
(заповнюється для програм 
подвійного і спільного 
дипломування)

ТЬе оіїісіаі п ате  оґ (Не 
есіисаїіопаї рго^гат, (Не с!е§гее оГ 
Ьі§Ьег есіисаііоп апсі (Не п ате  оГ 
(Не циа1ііїса(іоп ої (Не їогеі§п 
аСІЇІіаїе рагіпег іп (Не огі§іпаІ 
1ап§иа§е (ЇПІесІ іп їог сІоиЬІе апсі 
Іоіп( сііріота ргоцгатз)
Цикл/рівень програми 

Сусіе/Іеуеі ої рго§гат

НРК України -  9 рівень, РО-ЕНЕА -  
третій цикл, ЕС)Р-ІХЬ -  8 рівень

ЕІкгаіпе паїіопаї циаіірісаііопз 
їгате\Уогкз -  9іЬ ієуєі, РСрЕНЕА -  Згсі 
сусіе, ЕОР-ЕЕЕ -  8іЬ ієуєі

Передумови

Ргегециізі(е8

Наявність ступеня магістра 

АуаіІаЬіІіІу о їа  тазіег'з с1е£гее
Форма навчання 

Р о гт  ої 8(ис1у

денна, заочна 

Риіі (іте, раП-Ііте
Термін дії освітньої програми

ТЬе с1ига(іоп ої (Не есіисаїіопаї 
рго^гат

4 роки

4 уеагз

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

Іп(егпе( асісігезз ої регтапеп( 
р1асетеп( ої (Не есіисаїіопаї 
ргоцгат сіезсгірїіоп

Ьир://сзс.кпи.иа/
Ьир://Рі(.ипіу.кіеу.иа/ргерага(іоп-рНс1

Ь(1р://сзс.кпи.иа/еп/
Ьйр://Рі(.ипіу.кіеу.иа/ргерага(іоп-рЬс1
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2 -  Мета освітньої програми/ ТЬе ригрозе оґ ІЬе ебисаііопаї рго§гат

Мета програми (з врахуванням  
рівня кваліфікації)

ТЬе ригрове оґ іЬе рго§гаш 
(1акіп§ іпіо ассоипі ІЬе 
циаііґісаііопз ієуєі)

Поглибити теоретичні знання та 
практичні уміння і навики у галузі 
інформаційних технологій за 
спеціальністю комп’ютерні науки, 
розвинути філософські та мовні 
компетентності, сформувати 
універсальні навички дослідника, 
достатні для 8 проведення та успішного 
завершення наукового дослідження і 
подальшої професійно-наукової 
діяльності.

То беереп Ійеогеїісаі кпо\УІеб§е апб 
ргасіісаі зкіїїз іп ІЬе йеіб оґ іпґогтаїіоп 
ІесЬпо1о§іез іп ІЬе йеіб оґ сотриіег 
зсіепсе, беуеіор рЬіІозорЬісаІ апб 
Ііп^иізііс сотреіепсіез, ґогт ипіуегзаі 
зкіїїз ок ІЬе гезеагсЬег, зиґґісіепі ґог 
сопбисІіп§ апб зиссеззґиі сотріеііоп оґ 
зсіепіійс гезеагск апб ґигіЬег ргоґеззіопаї- 
зсіепїіґїс асііуііу.

3 - Характеристика освітньої програми/ СЬагасІегізІісз оґ ІЬе ебисаііопаї
р гоегат

Предметна область (галузь знань
/ • • / • • •/ спеціальність / спеціалізація
програми)

8иЬ]есі агеа (кполуІеб§е агеа/ 
зресіаііу / зресіаіігаїіоп ргоцгат)

12 «Інформаційні технології» /122 
«Комп’ютерні науки»

12 "Іпґогтаїіоп ТесЬпо1о§іез" / 122 
"Сошриіег 8сіепсе"

Орієнтація освітньої програми

Огіепіаііоп оґІЬе ебисаїіопаї 
ргоцгат

Осві(тньо-наукова академічна 

Ебисаііопаї апб зсіепіійс асабетіс

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації

Проведення досліджень в галузі 12 
«Інформаційні технології» зі 
спеціальності 122 «Комп’ютерні 
науки». Ключові слова: програмне 
забезпечення, теорія алгоритмів, 
штучний інтелект, машинне навчання, 
обробка та захист інформації.
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ТЬе шаіп (осих оС (Не есіисаїіопаї 
рго§гаш апсі зресіаіігаїіоп

СопбисІіп§ гезеагсЬ іп іЬе Ііеіб оЬ 12 
"Іпїогтаїіоп ТесЬпо1о§іез" іп зресіаііу 
122 "Сотриіег Зсіепсе". Кеу\уогбз: 
зойшаге, іЬеогу оГ а1§огііЬтз, апійсіаі 
Іп1е11і§епсе, тасЬіпе 1еагпіп§, ргосеззіп§ 
апсі ргоіесііоп ої* іпїогтаїіоп.

Особливості програми 

Реаіиге» о(" (Не рго§гат

Програма акцентована на проведенні 
досліджень з комп’ютерних наук, які 
включають розробку сучасних методів 
конструювання, проектування, 
штучного інтелекту та забезпечення 
якості програмного продукту. В 
реалізації програми беруть участь 
науковці НАН України.

ТЬе рго§гаш Іосизез оп гезеагсЬ оп 
сотриіег зсіепсе, \уЬісЬ іпсіисіез іЬе 
сіеуеіортепі оЬ тобегп теїЬобз ої- 
сопзігисііоп, безі§п, агііїісіаі Іп1е11і§епсе 
апсі ^иа1і^у аззигапсе оЬ а зоЙсуаге 
ргобисі. ТЬе рго§гат іпуоіуєз зсіепіізіз 
й о т  іЬе Иаііопаї Асабету оЬ Зсіепсез оГ 
ІЛсгаіпе.

4 -  Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання/Е1щіЬіІі(у оСагасіиаіез (“ог ешр1оушеп( апсі СигіЬег ебисаііоп

Придатність до 
працевлаштування

Е1і§іЬі1і(у Сог етр іо у теп і

Установи та заклади МОН України та 
НАН України, ЗВО різних форм 
власності, міжнародні та українські ІТ- 
компанії, банки, органи державного 
управління і місцевого самоврядування, 
аналітично-інформаційні інституції.

і

Ог§апІ2аІіопз апсі іпзіііиііопз оґ іЬе 
Міпізігу ої" Ебисаііоп апб Зсіепсе оЬ 
ІЛсгаіпе апб іЬе №ііопа1 Асабету оґ 
Зсіепсез оГ ІЛсгаіпе, іпзіііиіез ої" Ьі§Ьег 
ебисаііоп оГ біїїегепі Іогтз оґ осупегзЬір, 
іпіетаїіопаї апб Цкгаіпіап ІТ сотрапіез, 
Ьапкз, риЬІіс абтіпізігаїіоп апб Іосаі 
§оуеттепІ іпзіііиііопз, апаїуіісаі апб 
іпїогтаїіоп іпзіііиііопз.

Подальше навчання Після отримання наукового ступеня 
«доктор філософії» здобувач може
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РигіЬег їгаіпіп§

претендувати на вступ до докторантури 
на науковий рівень вищої освіти.

АЙег оЬіаіпіп§ іЬе с!е§гее оГ "сіосіог ої- 
рЬіІозорЬу," іЬе арріісапі тау  арріу Гог 
абтіззіоп іо а босіогаїе іо а Ьі§Ьег 
ебисаііоп і є у є і .

5 -  Викладання та оцінювання/ТеасІїшк апсі еуаіиаііоп
Викладання та навчання 

ТеасЬіп§ апсі 1еагпіп§

Загальний стиль навчання 
проблемноорієнтований. Методи 
викладання: лекції, семінари, практичні 
заняття, самостійна робота, активні і 
інтерактивні (ділові ігри, презентації, 
дискусії), консультації з викладачами.

ТЬе §епега1 зіуіе оГ есіисаііоп із ргоЬІет- 
огіепіесі. МеіЬосІз оГ ІеасЬіп§: Іесіигез, 
зетіпагз, ргасіісаі сіаззез, іпсіерепсіепі 
\уогк, асііуе апсі іпіегасііуе (Ьизіпезз 
§атез, ргезепіаііопз, сіізсиззіопз), 
сопзиііаііопз \уііЬ ІеасЬегз.

Оцінювання

Еуаіиаііоп

Усні та п и с ь м о в і  екзамени, поточний 
контроль, реферати, презентації. 
Проміжний контроль у формі річного 
звіту відповідно до індивідуального 
плану. Підсумкова атестація у формі 
комплексного іспиту зі спеціальності. 
Апробація результатів досліджень на 
наукових конференціях. Публікація 
результатів наукових досліджень. 
Публічний захист дисертації у 
спеціалізованій вченій раді.

Огаї апсі \угіЦеп ехатіпаїіопз, сиггепі 
сопігої, еззауз, ргезепіаііопз. Іпіегіт 
сопігої іп іЬе Гогт оГ ап аппиаі герогі 
ассогс!іп§ Іо ап іпсііуісіиаі ріап. Ріпаї 
сегІіГісаІіоп іп іЬе Гогт оГ а 
сотргеЬепзіуе ехатіпаїіоп оп зресіаЬу. 
АрргоЬаІіоп оГ гезеагсЬ гезиЬз аі зсіепїіГіс 
сопГегепсез. РиЬІісаІіоп оГ іЬе гезиііз оґ 
зсіепїіГіс гезеагсЬ. РиЬІіс сіеГепзе оГ іЬе 
сііззегіаііоп іп іЬе зресіаіігеб зсіепїіГіс 
соипсії.
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6 -  Програмні компетентності/Ргодгат сотреіепсіез
Інтегральна компетентність 

ІпІе§гаІ сошреіепсе

Здатність розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності 3 
комп’ютерних наук, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики

АЬіІіІу Іо з о іу є  сотріех ргоЬІетз іп їЬе 
ґіеіб оґ ргоґеззіопаї апб / ог гезеагсЬ апб 
іппоуаііоп асііуііу іп сотриіег зсіепсе, 
шЬісЬ іп у о іу є з  а беер геіЬіпкіп§ оґ 
ехіз1іп§ апб сгеа1іп§ пе\у Іп1е§га1еб 
кпо\УІеб§е апб / ог ргоґеззіопаї ргасіісе.

Загальні компетентності (ЗК) 

Сепегаї Сошреіепсе (СС)

ЗК-1. Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).
ЗК-З. Здатність працювати в 
міжнародному контексті.
ЗК-4. Здатність розробляти та 
управляти науковими проектами.
ЗК-5. Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні.
ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел.

СС-1. АЬіІіІу іо аЬзІгас! іЬіпкіп§, 
апаїузіз апб зупікезіз.
СС-2. АЬіІіІу іо §епега!е пе\у ібеаз 
(сгеаііуііу).
СС-3. АЬіІіІу Іо \уогк іп ап іпіегпаїіопаї 
сопіехґ
СС-4. АЬіІіІу Іо беуеіор апб тапа§е 
зсіепііґіс рго]ес!з.
СС-5. АЬіІіІу Іо сопбисі гезеагск аі ІЬе 
арргоргіаіе і є у є і .
СС-6. АЬіІіІу Іо зеагсЬ, ргосезз апб 
апаїуге іпґогтаїіоп ґгот уагіоиз зоигсез.

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

ФК-1. Здатність формулювати наукову 
проблему, робочі гіпотези 
досліджуваної проблеми на основі 
глибокого осмислення наявних і
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створення нових цілісних знань та 
професійної практики.
ФК-2. Здатність аналізувати предметну 
область, ідентифікувати, класифікувати 
та описувати проблеми, знаходити 
методи й підходи до їх розв’язання, 
формулювати вимоги та оцінювати 
результати.
ФК-3. Здатність розвивати й 
реалізовувати нові конкурентоздатні
ідеї в галузі інформаційних технологій. 
ФК-4. Здатність розробляти,
реалізовувати і координувати процеси 
життєвого циклу інформаційних
технологій, систем і програмних
продуктів.
ФК-5. Здатність застосовувати і
розвивати фундаментальні і
міждисциплінарні знання, включаючи
математичні і наукові принципи, теорію
алгоритмів, оптимізаційні задачі,
чисельні методи, засоби та нотації для
успішного розв’язання проблем.
ФК-6. Здатність критично осмислювати
наявні інформаційні технології та
відстежувати тенденції їх розвитку.
ФК-7. Здатність до продукування нових
та використання існуючих методів
створення інформаційних технологій та
розробки комп’ютерних систем.
ФК-8. Розуміння теоретичних засад, що
лежать в основі методів досліджень » л
інформаційних систем та програмного 
забезпечення, методології проведення 
досліджень та обчислювальних 
експериментів.
ФК-9. Здатність до критичного аналізу, 
оцінки і синтезу нових та складних ідей 
у комп’ютерних науках.
ФК-10. Здатність ясно і доступно 
пояснювати навчальний матеріал, 
адаптувати наукове знання в навчальний 
процес.
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Ргоіеззіопаї сотреіепсе оС (Не РС-1. АЬіІііу Іо Іогтиіаіе а зсіепііїіс
зресіаііу (РС) ргоЬІет, \уогкіп§ ЬуроіЬезез оГ іЬе

ргоЬІет ипбег іпуезіі^аііоп, Ьазеб оп а
беер ипбегзІапбіп§ оГ ауаіІаЬІе апб
сгеаііоп оЬ пе\у Іп1е§га1еб кпош1еб§е апб 
ргоіеззіопаї ргасіісе.
РС-2. АЬіІііу Іо апаїухе іЬе зиЬ]есІ агеа, 
ібепіііу, сіаззіїу апб безсгіЬе ргоЬІетз, 
Гтб теїЬобз апб арргоасЬез Іо іЬеіг 
зоїиііоп, Гогтиіаіе гециігетепіз апб
еуаіиаіе іЬе гезиііз.
РС-3. АЬіІііу Іо беуеіор апб ітріетеп і 
пе\у сотреііііуе ібеаз іп іЬе Ііеіб оЬ 
іпїогтаїіоп ІесЬпо1о§у.
РС-4. АЬіІііу Іо беуеіор, ітр іетеп і апб 
соогбіпаїе ргосеззез оЬ ІЬе ІіГе сусіе оґ 
іпїогтаїіоп ІесЬпо1о§у, зузїетз апб
зоіЬуаге ргобисіз.
РС-5. АЬіІііу Іо арріу апб беуеіор 
Іипбатепіаі апб і піегб і зс і р 1 і п агу 
кпо\УІеб§е, іпс1ибіп§ таїЬетаїісаІ апб 
зсіепііїіс ргіпсіріез, іЬеогу оґ а1§огііЬтз, 
оріітіхаїіоп Іазкз, питегісаі теїЬобз, 
Іооіз апб поіаііопз Гог зиссеззйіі ргоЬІет 
ЗОІУІП§.
РС-6. АЬіІііу Іо сгіїісаііу ипбегзіапб 
ехізІіп§ іпїогтаїіоп ІесЬпо1о§іез апб Ігаск 
Ігепбз іп іЬеіг беуеіортепі.
РС-7. АЬіІііу Іо ргобисе пе\у опез апб изе 
ехізііп§ теїЬобз Іог сгеа1іп§ іпїогтаїіоп 
ІесЬпо1о§у апб беуе1оріп§ сотриіег 
зузїетз.
РС-8. Шбегз1апбіп§ іЬе іЬеогеїісаІ 
Іоипбаїіопз ипбег1уіп§ іЬе гезеагсЬ 
теїЬобз оЬ іпїогтаїіоп зузїетз апб 
зоЬлуаге, гезеагсЬ теіЬобо1о§у апб 
сотриіаііопаї ехрегітепіз.
РС-9. АЬіІііу Іо сгіїісаііу апаїухе, еуаіиаіе 
апб зупіЬезіге пе\у апб сотріех ібеаз іп 
сотриіег зсіепсез.
РС-10. АЬіІііу Іо ехріаіп ебисаііопаї 
таїегіаі сіеагу, Іо абарі зсіепііїіс 
кпо\у1еб§е Іо іЬе ебисаііопаї ргосезз.
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7 -П рограм ні результати навчання/ Р гоегат Іеагпіп» оиісоте»
Програмні результати навчання ПРН-1. Знати та аналізувати наукові 

праці провідних зарубіжних вчених, 
наукові школи та фундаментальні праці 
з комп’ютерних наук, формулювати 
мету власного наукового дослідження 
як складову загальноцивілізаційного 
процесу.
ПРН-2. 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.
ПРН-3. Аналізувати сучасні передові 
концептуальні та методологічні знання в 
галузі науково-дослідницької та/або 
професійної діяльності і на межі 
предметних галузей знань.
ПРН-4. Визначати методологічні 
принципи та методи наукового 
дослідження в комп’ютерних науках в 
залежності від об’єкту і предмету, 
використовуючи міждисциплінарні 
підходи.
ПРН-5. Кваліфіковано відображати 
результати наукових досліджень у 
наукових статтях, опублікованих як у 
фахових вітчизняних виданнях, так і у 
видацнях, які входять до міжнародних 
наукометричних баз.
ПРН-6. Розробляти засоби реалізації 
інформаційних технологій (методичні, 
інформаційні, математичні, 
алгоритмічні, технічні і програмні). 
ПРН-7. Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження в 
галузі науково-дослідницької та 
інноваційної діяльності, які приводять 
до отримання нових знань.
ПРН-8. Критично оцінювати, 
аналізувати та пропонувати методи і
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моделі створення, впровадження, 
експлуатації інформаційних систем і 
керування ними на всіх етапах 
життєвого циклу.
ПРН-9. Розуміти сутність інформації, 
проводити критичну оцінку кількості і 
змісту інформації.
ПРН-10. Вміти професійно 
презентувати результати своїх 
досліджень на міжнародних наукових 
конференціях, семінарах, практично 
використовувати іноземну мову (в 
першу чергу - англійську) у науковій, 
інноваційній діяльності та педагогічній 
діяльності.
ПРН-11. Прогнозувати розвиток 
інформаційних систем і технологій. 
ПРН-12. 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.
ПРН-13. Вміти формувати команду 
дослідників для вирішення локальної 
задачі (формулювання дослідницької 
проблеми, робочих гіпотез, збору
інформації, підготовки пропозицій) 
ПРН-14. Формулювати,
експериментально підтверджувати, 
обґрунтовувати і застосовувати на 
практиці нові конкурентоздатні ідеї, 
методи, технології розв’язання
професійних, науково-технічних задач, 
в тому числі нестандартних.
ПРН-15. Демонструвати вміння
спілкуватися в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в певній галузі наукової 
та/або професійної діяльності.
ПРН-16. Працювати зі студентською 
аудиторію в галузі комп’ютерних наук
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та інформаційних технологій, вміти 
організовувати їх навчальний процес. 
ПРН-17. Вивчати, узагальнювати та 
впроваджувати в навчальний процес 
інновації.

РЬО-1. То кпо\у апсі апаїуге іЬе зсіепІіГіс 
\уогкз оЬ 1еас1іп§ їогеі§п зсіепіізіз, 
зсіепІіГіс зсЬооіз апсі їипсіатепіаі \уогкз 
оп сотриіег зсіепсез, Іо їогтиіаіе іЬе 
ригрозе оГ іЬеіг о\уп зсіепІіГіс гезеагсЬ аз 
а сотропепі ої" іЬе §епега1 сіуііігаїіоп 
ргосезз.
РЬО-2. То Ье аЬІе Іо Гогтиіаіе їгот іЬе 
пе\у гезеагсЬ розіїіопз іЬе §епега1 
теїЬосіоІо^ісаІ Ьазе оГ о\уп зсіепІіГіс 
гезеагсЬ, Іо геаііге ііз геїеуапсе, ригрозе 
апсі ітрогіапсе їог іЬе сіеуеіортепі ої- 
оіЬег ЬгапсЬез ої" зсіепсе, зосіо-роіііісаі, 
есопотіс ІіГе.
РЬО-3. Апаїуге то с іет  асІуапсеЬ
сопсеріиаі апсі теіЬос1о1о§іса1 кпо\УІес1§е
іп іЬе Гіеісі оГ гезеагсЬ апсі / ог ргоїеззіопаї
асііуіііез апсі оп іЬе Ьоипсіагу Ьеішееп іЬе
сіотаіпз оЬкпоу/ІеЬ^е.
РЬО-4. То сіеГіпе теіЬос1о1о§іса1
ргіпсіріез апсі теїЬосІз оГ зсіепІіГіс
гезеагсЬ іп сотриіег зсіепсез дерепс1іп§
оп оЬ]есІ апсі зиЬіесІ, изіп§
іпіегсіізсірііпагу арргоасЬез.
РЬО-5. Сїиаіііаііуеіу геїіесі іЬе гезиііз ої"
зсіепІіГіс гезеагсЬ іп зсіепІіГіс агіісіез,»
риЬІізЬесІ ЬоіЬ іп ргоїеззіопаї сіотезііс 
есііііопз, апсі іп риЬПсаІіопз іЬаІ аге рагі ої- 
іпіетаїіопаї зсіепіотеїгісаі Ьазез.
РЬО-6. Оеуеіор Іооіз їог Ітр1етеп1іп§ 
іпїогтаїіоп ІесЬпо1о§іез (теіЬос!о1о§іса1, 
іпїогтаїіопаї, таїЬетаїісаІ, а1§огііЬтіс, 
ІесЬпісаІ апсі рго§гаттаІіс).
РЬО-7. То іпіііаіе, ог§апіге апсі сопсіисі 
сотргеЬепзіуе гезеагсЬ іп іЬе Гіеісі ої" 
гезеагсЬ апсі іппоуаііоп, \уЬісЬ іеасіз Іо іЬе 
асдиізіїіоп ої~ пе\у кжпуіесіце.___________
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РЬО-8. Сгіїісаііу еуаіиаіе, апаїуге апсі 
оііег теїЬосІз апсі тосіеіз їог іЬе сгеаііоп, 
ітріетепіаііоп, орегаїіоп апсі 
тапа§етепІ о? іпіогтаїіоп зузіетз аі аіі 
зІа§ез о ї ІЬе Іііесусіе.
РЬО-9. Шсіегзіапсі іЬе еззепсе ої 
іпіогтаїіоп, сопсіисі а сгіїісаі еуаіиаііоп 
о І іЬе атоипі апсі сопіепі о ї іпіогтаїіоп. 
РЬО-ІО. То Ье аЬІе Іо ргоіеззіопаїїу 
ргезепі іЬе гезиііз о ї іЬеіг гезеагсЬ аі 
іпїетаїіопаї зсіепїіїіс сопіегепсез, 
зетіпагз, ргасіісаііу изе а Іогеі§п 
1ап§иа§е (Гігзі о ї аіі, Еп§1ізЬ) іп зсіепїіГіс, 
іппоуаїіуе асііуііу апсі рес1а§о§іса1 
асііуііу.
РЬО-11. Ргесіісі ІЬе сіеуеіортепі о ї 
іпіогтаїіоп зузіетз апсі ІесЬпо1о§іез. 
РЬО-12. Шсіегзіапсі, апаїуге, 
ригрозеїиііу зеагсЬ апсі сЬоозе песеззагу 
іпіогтаїіоп апсі геїегепсе Ьоокз апсі
зсіепїіГіс апсі ІесЬпісаІ гезоигсез апсі 
зоигсез оІкпош1ес1§е песеззагу їог з о 1у і п §  

ргоіеззіопаї зсіепїіГіс Іазкз 1акіп§ іпіо 
ассоипі іЬе то с іет  асЬіеуетепІз ої 
зсіепсе апсі ІесЬпо1о§у.
РЬО-13. Ве аЬІе Іо Іогт а Іеат о ї 
гезеагсЬегз Іо з о іу є  а ІосаІ ргоЬІет 
(Гогтиіаііоп о ї а гезеагсЬ ргоЬІет,
\уогкіп§ ЬуроіЬезез, іпіогтаїіоп 
§аіЬегіп§, ргерагаїіоп о ї ргорозаіз) 
РЬО-14. То Іогтиіаіе, ехрегітепіаііу 
сопГігт, зиЬзІапІіаІе апсі арріу іп ргасїісе 
п є у /  сотреііііуе ісіеаз, теїЬосІз, 
ІесЬпо1о§іез їог з о 1у іп §  ргоіеззіопаї,
зсіепїіГіс апсі ІесЬпісаІ ргоЬІетз, іпс1исііп§ 
поп-зіапсіагсі опез.
РІХ)-15. Бетопзігаїе іЬе аЬіІіІу Іо 
соттипісаіе іп а сііа1о§ие \уііЬ іЬе
Ьгоасіег зсіепїіГіс соттипііу апсі іЬе 
риЬІіс іп а рагіісиїаг агеа о ї зсіепїіГіс апсі 
/ ог ргоіеззіопаї асііуііу.
РЬО-16. \¥огк \уііЬ а зіисіепі аисііепсе іп 
іЬе Гіеісі о ї сотриїег зсіепсе апсі
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іпїогтаїіоп ІесЬпо1о§у, Іо Ье аЬІе Іо 
ог^апіге іЬеіг есіисаііопаї ргосезз. 
РЬО-17. То зіибу, §епега1іге апсі 
іпігосіисе іппоуаііопз іп іЬе есіисаііопаї 
пгосезз.

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми/Кезоигсе зиррогі Гог ІЬе
ітр іетеп іаііоп  ої ІЬе рго&гат

Специфічні характеристики  
кадрового забезпечення

8ресіГіс сНагасіегІ8ііс8 ої 8Іаїїіп§

Викладання дисциплін, що формують 
фахові компетентності, на менш як на 
50% забезпечується науково- 
педагогічними працівниками, які мають 
досвід продукування нових ідей, 
розв’язання комплексу проблем у галузі 
професійної та (або) дослідницької 
діяльності, володіють методологією 
наукової та педагогічної діяльності, а 
також мають досвід проведення 
власного наукового дослідження, 
результати якого мають 
концептуальний характер в галузі 
інформаційних технологій.

ТеасЬіп§ о ї сіізсірііпез іЬаІ їогт 
ргоїеззіопаї сотреіепсіез із ргоуісіесі Ьу 
зсіепІіГіс апсі реба§о§іса1 у/огкегз \уііЬ 
ехрегіепсе іп ргобисіп§ пе\у ібеаз, зо1уіп§ 
а зеї о ї ргоЬІетз іп іЬе Гіеіб о ї ргоїеззіопаї 
апб (ог) гезеагсЬ асііуіііез, роззеззіп§ а 
теіЬобо1о§у о ї зсіепІіГіс апб реба§о§іса1 
асііуііу, апб аізо Ьауе ап ехрегіепсе іп 
сопбисІіп§ іЬеіг о\уп зсіепІіГіс гезеагсЬ, 
іЬе гезиііз оГ \уЬісЬ аге сопсеріиаі іп іЬе 
Гіеіб о ї іпїогтаїіоп ІесЬпо1о§у.

Специфічні характеристики
матеріально-технічного
забезпечення

Наукові дослідження проводяться у 
науково-дослідних лабораторіях 
факультету. Для проведення 
інформаційного пошуку та обробки 
результатів на факультеті комп’ютерних 
наук та кібернетики є спеціалізовані 
комп’ютерні класи, де наявне 
спеціалізоване програмне забезпечення 
та необмежений відкритий доступ до 
Інтернет-мережі.
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Зресіґіс сЬагасІегізІісз оґ 1о§із(іс8 Зсіепіійс гезеагсЬ із саггіесі оиі іп гезеагсЬ 
ІаЬогаїогіез оґ ІЬе ґасиїїу. Рог ІЬе 
іпґогтаїіоп геїгіеуаі апсі ргосеззіп§ оґ ІЬе 
гезиііз аі ІЬе Расиїїу оґ Сотриіег Зсіепсе 
апсі СуЬетеїісз, іЬеге аге зресіаіігесі 
сотриіег сіаззез \уЬєгє зресіаіігесі 
зойшаге апсі ипгезігісіесі ореп ассезз Іо 
ІЬе Іпіетеї аге ауаіІаЬІе.

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально- 
методичного забезпечення

Зресіґіс сЬагасІегізІісз оґ 
іпґогтаїіоп апсі (еасЬіп§ апсі 
те(Ьос1о10£Іса1 зиррогі

Використання електронної бібліотеки 
факультету комп’ютерних наук та 
кібернетики (ЬіІр://сзс.кпи.иа/ик/1іЬгагу) 
та авторських розробок науково- 
педагогічних працівників університету

Різе оґ іЬе еіесігопіс ІіЬгагу оґ ІЬе Расиїїу 
оґ Сошриіег Зсіепсе апсі СуЬетеїісз 
(ЬіІр://сзс.кпи.иа/ик/1іЬгагу) апсі аиіЬогесІ 
сіеуеіортепіз оґ ІЬе ипіуегзіїу'з зсіепіійс 
апсі рейа£0£Іса1 зіаґґ

9 -  Академічна мобільність/ Асасіетіс МоЬіІіІу
Національна кредитна 
мобільність

N3(10031 Сгесііі МоЬіІіІу
Міжнародна кредитна 
мобільність

Іп(егпа(іопа1 Сгесііі МоЬіІіІу
Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти

Тгаіпіп§ оґ ґогеі§п Ьі§Ьег 
есіисаііоп арр1ісап(8

Навчання іноземних студентів 
проводиться на загальних умовах або за 
індивідуальним графіком.

і
Рогеі§п зіийепіз аге Ігаіпесі оп а §епега1 
Ьазіз ог оп ап іпсііуісіиаі зсЬесІиІе.
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО- НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ  
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТБ/П8Т ОР ТНЕ СОМРСЖЕМТ ОГ 

ТНЕ ЕО ГСАТКЖ АЬ А Ш  8СІЕШ ТГІС РКОСКАМ АІЧО 
ТНЕІК Ш С ІС А Ь  СОNNЕСТIОN

І.ІЬізІ оГіЬе сотропепі оГіЬе ебисаііопаї апсі зсіепїіГіс рго§гат

Код н/д / 
Сосіе 
N /0

Компоненти освітньої 
програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти 
(роботи), практики, 

кваліфікаційна робота)/ 
Сотропепіз оГ іЬе ебисаііопаї 
рго§гат (асабетіс сіізсірііпез, 

соигзе ргоіесіз (\уогк), 
ргасїісе, яиаІіГісаІіоп у/огк)

К і л ь к і с т ь  

кредитів./ 
ІЧитЬег 
оГ сгебіїз

Форма підсумков 
ого контролю/ 

Ріпаї сопігої Гогт

1 2 3 4
Обов'язкові навчальні д и с ц и п л і н и /  Мапбаїогу е б и с а і і о п а ї

сіізсірііпез

ОК.ОІ Академічне п и с ь м о  

українською мовою / 
ІЛсгапіап асабетіс \у г і і і п §

3 Екзамен/Ехат

ОК.02 Філософія науки та 
інновацій/ РЬіІозорЬу оГ 
8сіепсе апб Іппоуаііоп

7 Екзамен/Ехат

ОК.ОЗ Асистентська педагогічна 
практика/ Аззізіапі ІеасЬіп§ 
ргасїісе

10 Диференційований
залік/ОіГГегепІіаіеб

сгебії
ОК.04 Аспірантські студії з 

інформаційних технологій 
(за темами дисертаційних 
досліджень)/ РозІ§габиаІе 
Зіибіез іп Іпіогтаїіоп 
ТесЬпо1о§у (оп Іорісз оГ 
біззегіаііоп гезеагсЬ)

5 Екзамен/Ехат

ОК.05 Теорія і технології розробки 
програмних систем (англ. 
мовою)/ ТЬеогу апб 
ІесЬпо1о§у оГ зой\уаге 
зузіетз беуеіортепі (іп 
Еп§1ізЬ)

3 Екзамен/Ехат



Загальний обсяг обов'язкових 
компонент/Тоґа! уоіите оґ тапсіаіогу  

____________ сотропепіз:____________

28

Вибіркові компоненти ОП/ 8е1есііуе сотропепіз оґ Віє есіисаііопаї 
_____________________апсі зсіепііґіс рго^гат *_____________________

Вибірковий блок 1 (за наявності)/ З є і є с і і у є  Ьіоск 1 (і/ауаіІаЬІе)
ДВА.3.01 Перелік №  1 (аспірант обирає 1 дисципліну з переліку: 37 
дисциплін згідно навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань -  12 «Інформаційні 
технології», спеціальності -  122 «Комп’ютерні науки», що викладаються 
фахівцями різних факультетів, інститутів, кафедр Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка). Кількість кредитів 
4, форма звітності екзамен -  1.

ОУА.З.ОІ П зі N0 . 1 (розІ-§гасІиаІе зіисіепі зеїесіз 1 бізсірііпе ґгот ІЬе Іізі: 
37 сіізсірііпез ассогс!іп§ Іо ІЬе ебисаііопаї ріап Іог ІЬе ргерагаїіоп оґЬщЬег 
ебисаііоп ^гасіиаіез ої"ІЬе іЬігс! (есіисаІіопаІ-зсіепІіГіс) іє у є і , ІЬе іїеісі оґ 
кпо\УІесі§е -  12 "Іпґогтаїіоп ТесЬпо1о§іез", зресіаку - 122 "Сотриіег 
8сіепсе", Іаи§Ьі Ьу ехрегіз ґгот уагіоиз ґасиїїіез, іпзіііиіез, берагітепіз оґ 
ІЬе Тагаз 8ЬеусЬепко Куіу ІМаІіопаІ Ипіуегзіїу). МитЬег оґ сгесіііз 4, 
ехатіпаїіоп ґогт оґ ґогт - 1.
ДВА.3.02 Перелік №  2 (аспірант обирає 2 дисципліни з переліку: 8 
дисциплін згідно навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти 
третього (освітньо-наукового) рівня, галузі знань -  12 «Інформаційні 
технології», спеціальності -  122 «Комп’ютерні науки», що викладаються 
фахівцями факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка). Кількість кредитів 
4*2=8, форма звітності екзамен -  2.

ОУА.3.02 Еізі N0 . 2 (Іке розі-щжіиаіе зіисіепі сЬоозез 2 сіізсірііпез ґгот ІЬе 
Іізі: 8 сіізсірііпез іп ассогбапсе \уііЬ Іке сиггісиїит ґог ІЬе Ігаіпіп§ оґЬщЬег 
есіисаііоп §га<3иа1ез оґ Іке іЬігсі (есіираііопаї-зсіепііґіс) і є у є і , Іке їїеісі оґ 
кпо\УІес1§е - 12 "Іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§іез", зресіаіііез 122 "Сотриіег 
зсіепсез" Іаи§Ьі Ьу ІЬе зресіаіізіз оґ ІЬе Расиїїу оґ Сотриіег 8сіепсе апсі 
СуЬетеїісз оґ Тагаз 8ЬеусЬепко ІЧаїіопаї Шіуегзіїу оґКуіу). ТЬе питЬег 
оґ сгебіїз із 4 * 2 =  8, ІЬе ехатіпаїіоп герогі ґогт із 2.___________________

Загальний обсяг вибіркових 
компонент/ТоІа! атои п і оґ з є і є с і і у є  

___________ сотропепіз:___________

12

ЗАГАЛЬНИМ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ/ТОТАЬ А М О Ш Т  ОГ 
ТНЕ Е П Г С А Т Ю ^ Ь  РКОСКАМ
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2.2Структурно-логічна схема ОП

Філософія науки та 
інновацій/ 

РкіїозорЬу оГ Зсіепсе апсі 
Іппоуаііоп

і —

і,

/ Г
Перелік №  і (і дисципліна 

з переліку)/1лзі №  і(і 
Йійсірііпе {тою ІІ1Є Нзі) .

ШШг

інформаційних технологій (за 
темами днсертаційнігх 

дос л ід же н ь)/ Ро$ га сі и аі е 
ЗГисііез іп Іпіоппаїіоп 

Тес1то1о&у Соп Іорісз ої 
сіізкегіаііоп гезеагсЬ)

Аспірантські студії з
/  Теорія і технології розробки 

програмних систем (англ. 
мовою)/ТЬеогу апсі Іес!шоіо§у 

ої зоЙУнаге зузїетз сіеуеіортепі 
(іп Еп§1ізЬ)

Академічне письмо 
(англійською мовою/Еп§1ізЬ 

асасіетіс у т ііп §

Перелік № 2 (2 дисципліни 
І З Ііереліку)/Іл5і № 2(2 

сїізсірііпез ігога іЬе Іізі)

Асистентська педагогічна 
Практика/Аззізіапі їеасіппц 

ргасіісе
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ/ТНЕ 
СЕКТІБІСА ТКЖ  ЕОКМ ОР Н ІСНЕК ЕОІІСАТІСЖ

АРРІЛСАМТ8

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь 
та навичок випускників шляхом складання комплексного підсумкового іспиту 
зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та захисту дисертаційної роботи 
доктора філософії.

Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 
передбачає виконання кваліфікаційних завдань за спеціальністю й є 
адекватною формою кваліфікаційних випробувань, яка об’єктивно й надійно 
визначає рівень професійної та наукової підготовки випускників 
аспірантури/ад’юнктури. Програма комплексного іспиту містить 
обов’язковий і варіативний модулі. Обов’язковий модуль охоплює наукові та 
практичні питання з теоретичних основ інформатики та кібернетики, а 
варіативний модуль стосується наукових та практичних аспектів відповідно 
до напряму дисертаційної роботи.

Підсумкова атестація аспірантів, що повністю виконали ОНП підготовки 
докторів філософії за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» завершується 
присудженням наукового ступеня доктора філософії в галузі інформаційних 
технологій за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» з врученням диплому 
встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію.

*

ТЬе сегІіГюаІіоп із саггіесі оиі оп іЬе Ьазіз оГ аззеззтепі оґ іЬе іє у є і  оГ  

ргоіеззіопаї кпо\УІеб§е, зкіїїз апсі аЬіІіІіез оГ §габиаІез Ьу сотрі1іп§ а 
сотргеЬепзІуе Гіпаї ехат оп іЬе зресіаііу 122 "Сотриїег Зсіепсе" апсі беГепбіп§ 
іЬе сііззегіаііоп \уогк оГ іЬе босіог оГ рЬіІозорЬу.

Сотріех Гіпаї ехатіпаїіоп оп зресіаііу 122 "Сотриїег Зсіепсе" ргоуісіез Гог 
іЬе їиІГіПтепІ оГ циаІіГісаІіоп Іазкз іп іЬе зресіаііу апсі із ап абециаіе Гогт оГ 
циаІіГісаІіоп іезіз, шЬісЬ о^есііуеіу апб геІіаЬІу беїегтіпез іЬе іє у є і  оГ  

ргоГеззіопаї апб зсіепїіГіс 1гаіпіп§ оГ §габиа1ез оГ розі^габиаіе зіибіез / 
абіипсіигез. ТЬе сотргеЬепзІуе ехат  рго§гат сопіаіпз оЬ1і§аІогу апб уагіеб 
тобиіез. ТЬе сотриїзогу тобиіе с о у є г з  зсіепїіГіс апб ргасіісаі циезііопз оп іЬе 
іЬеогеїісаІ Гоипбаїіопз оГ ІпГогтаїісз апб суЬетеїісз, апб іЬе уагіаііоп тобиіе

53



сіеаіз \уііЬ зсіепііґіс апсі ргасіісаі азресіз іп ассогсіапсе \уііЬ ІЬе сіігесііоп оґ іке 
сІіззеПаїіоп.

ТЬе ґіпаї сеїііґісаііоп оґ розі^гасіиаіе зіисіепіз \уЬо ґиііу сотріеіесі іке 
есіисаііопаї апсі зсіепііґіс рго§гат ргерагаїіоп оґ Ьосіогз оґ рЬіІозорЬу оп ІЬе 
зресіаку 122 "Сотриіег Зсіепсе" епсіз \уііЬ ІЬе ашагкіп§ оґ ІЬе ке§гее оґ Іке 
сіосіог оґ рЬіІозорЬу іп ІЬе ґіеісі оґ іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§у іп ІЬе зресіаку 122 
"Сотриіег Зсіепсе" \уііЬ ІЬе ашагкіп§ оґ а кіріота оґ а зіапсіагсі затріе оп Іке 
і є у є і  оґ есіисаііоп апсі ^иа1іґіса^іоп.
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМ ПЕТЕНТНОСТЕЙ  
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/МАТЯІХ ОГ 

СОМ РАТІВІЬІТУ ОГ РКОСКАМ СОМРЕТЕ1ЧСІЕ8 ТО ТНЕ  
СОМРОNЕNТ8 ОГ ТНЕ ЕНІІСАТИЖ АЬ РКОСКАМ

ПРОГРАМНІ КОМ ПЕТЕНТНОСТІ/ 
РКОСКАМ СО М РЕТЕХСІЕ8 о

«
О О
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ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.
СС-1. АЬіІіІу Іо аЬзІгасІ іЬіпкіп§, апаїузіз апб 
зупіЬезіз.

+ +

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність).
СС-2. АЬіІіІу Іо §епега1е пе\у ібеаз (сгеаііуііу).

+ +

ЗК-З. Здатність працювати в міжнародному 
контексті.
СС-3. АЬіІіІу Іо \уогк іп ап іпїетаїіопаї 
сопіехі.

+ +

ЗК-4. Здатність розробляти та управляти 
науковими проектами.
СС-4. АЬіІіІу Іо беуеіор апб тапа§е зсіепїіїіс 
рго)есІз.

+ + +

ЗК-5. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні.
СС-5. АЬіІіІу Іо сопбисі гезеагсЬ аі іЬе 
арргоргіаіе і є у є і .

+ +

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел.
СС-6. АЬіІіІу Іо зеагсЬ, ргосезз апб апаїухе 
іпїогтаїіоп їгот уагіоиз зоигсез.

+ + +

ФК-1. Здатність формулювати наукову 
проблему, робочі гіпотези досліджуваної 
проблеми на основі глибокого осмислення 
наявних і створення нових цілісних знань та 
професійної практики.
РС-1. АЬіІіІу Іо їогпшіаіе а зсіепїіїіс ргоЬІет, 
\уогкіп§ ЬуроіЬезез о ї іЬе ргоЬІет ипбег 
іпуезіі^аііоп, Ьазеб оп а беер ипбегз1апбіп§ ої 
ауаіІаЬІе апб сгеаііоп оїпе\у іпіе^гаїеб 
кпо\УІеб§е апб ргоїеззіопаї ргасїісе.

+
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ФК-2. Здатність аналізувати предметну 
область, ідентифікувати, класифікувати та 
описувати проблеми, знаходити методи й 
підходи до їх розв’язання, формулювати 
вимоги та оцінювати результати.
РС-2. АЬіІіІу Іо апаїу/е ІЬе зій^есі агеа, 
ібепіііу, сіаззіїу апб безсгіЬе ргоЬІетз, Гіпсі 
теїґюбз апб арргоасЬез Іо іЬеіг зоїиііоп, 
ґогтиіаіе гедиігетепіз апб еуаіиаіе ІЬе гезиііз.

+ +

ФК-3. Здатність розвивати й реалізовувати 
нові конкурентоздатні ідеї в галузі 
інформаційних технологій.
РС-3. АЬіІіІу Іо беуеіор апб ітріетеп і пе\у 
сотреііііуе ібеаз іп ІЬе Гіеіб оґ іпґогтаїіоп 
ІесЬпо1о§у.

+ + +

ФК-4. Здатність розробляти, реалізовувати і 
координувати процеси життєвого циклу 
інформаційних технологій, систем і 
програмних продуктів.
РС-4. АЬіІіІу Іо беуеіор, ішріешепі апб 
соогбіпаїе ргосеззез оґ ІЬе Ііґе сусіе оґ 
іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§у, зузіетз апб зойшаге 
ргобисіз.

+ +

ФК-5. Здатність застосовувати і розвивати 
фундаментальні і міждисциплінарні знання, 
включаючи математичні і наукові принципи, 
теорію алгоритмів, оптимізаційні задачі, 
чисельні методи, засоби та нотації для 
успішного розв’язання проблем.
РС-5. АЬіІіІу Іо арріу апб беуеіор ґипбатепіаі 
апб іпіегбізсірііпагу кпо\УІеб§е, іпс1ибіп§ 
таїЬетаїісаІ апб зсіепіійс ргіпсіріез, іЬеогу оґ 
а1§огііЬтз, оріітіхаїіоп Іазкз, питегісаі 
теїЬобз, Іооіз апб поіаііопз ґог зиссеззйіі 
ргоЬІет з о і у і п й -

+ + +

ФК-6. Здатність критично осмислювати 
наявні інформаційні технології та 
відстежувати тенденції їх розвитку.
РС-6. АЬіІіІу Іо сгіїісаііу ипбегзіапб ехіз1іп§ 
іпґогтаїіоп ІесЬпо1о§іез апб Ігаск Ігепбз іп іЬеіг 
беуеіортепі.

+ + +

ФК-7. Здатність до продукування нових та 
використання існуючих методів створення

+ +
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інформаційних технологій та розробки 
комп’ютерних систем.
РС-7. АЬіІііу Іо ргосіисе пе\у опез апсі изе 
ехізііп§ шеіЬосіз ґог сгеа1іп§ іпїогтаїіоп 
і є с Ь п о іо й У апб беуе1оріп§ согприіег зузїетз.
ФК-8. Розуміння теоретичних засад, що 
лежать в основі методів досліджень 
інформаційних систем та програмного 
забезпечення, методології проведення 
досліджень та обчислювальних 
експериментів.
РС-8. Шбегз1апбіп§ іЬе іЬеогеїісаІ їоипбаїіопз 
ипбег1уіп§ іЬе гезеагсЬ теїЬобз оґ іпїогтаїіоп 
зузїетз апб зойдуаге, гезеагсЬ теіЬобо1о§у апб 
сотриіаііопаї ехрегітепіз.

+ + +

ФК-9. Здатність до критичного аналізу, 
оцінки і синтезу нових та складних ідей у 
комп’ютерних науках.
РС-9. АЬіІііу Іо сгіїісаііу апаїуге, еуаіиаіе апб 
зупіЬезіге пе\у апб сотріех ібеаз іп сотриіег 
зсіепсез.

+ +

ФК-10. Здатність ясно і доступно пояснювати 
навчальний матеріал, адаптувати наукове 
знання в навчальний процес.
РС-10. АЬіІііу Іо ехріаіп ебисаііопаї таїегіаі 
сіеагу, іо абарі зсіепІіГіс кпо\у1еб§е Іо іЬе 
ебисаііопаї ргосезз.

+ +

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  
НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ/ М АТКІХ ОР РКОУГОИЧС РКОСКАМ  
ЬЕАКМІЧС ОГПГСОМЕ8 \¥ІТН  ЙЕЬЕУАІЧТ СОМРОХЕОТ ОР ТНЕ

ЕНІІСАТКЖ АЬ РКОСКАМ

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
(ПРН)/ РКОСКАМ ЬЕАКІЧІІЧС 
ОІЛГСОМЕ8 (РЬО)
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ПРН-1. Знати та аналізувати наукові праці + + + +
провідних зарубіжних вчених, наукові школи
та фундаментальні праці з комп’ютерних
наук, формулювати мету власного наукового
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дослідження як складову 
загальноцивілізаційного процесу.
РЬО-1. То кпо\у апб апаїуге іЬе зсіепїіїіс 
шогкз ої1еабіп§ їогеі§п зсіепіізіз, зсіепїіїіс 
з с Ь о о із  апб їипбашепіаі \уогкз оп сотриїег 
зсіепсез, Іо їогтиіаіе іЬе ригрозе оїіЬеіг о \у п  

зсіепїіїіс гезеагсЬ аз а сотропепі оїіЬе §епега1 
сіуііігаїіоп ргосезз.
ПРН-2. У м і т и  з  н о в и х  д о с л і д н и ц ь к и х  п о з и ц ій  

формулювати загальну методологічну базу 
власного наукового дослідження, 
усвідомлювати його актуальність, мету і 
значення для розвитку інших галузей науки, 
суспільно-політичного, економічного життя. 
РЬО-2. То Ье аЬІе Іо їогтиіаіе їгот іЬе пе\у 
гезеагсЬ розіїіопз іЬе §епега1 теіЬобо1о§іса1 
Ьазе о ї о \у п  зсіепїіГіс гезеагсЬ, Іо геаііге ііз 
геїеуапсе, ригрозе апб ітрогіапсе їог іЬе 
беуеіортепі о ї оіЬег ЬгапсЬез о ї зсіепсе, зосіо- 
роїііісаі, есопотіс Ііїе.

+ + +

ПРН-3. Аналізувати сучасні передові 
концептуальні та методологічні знання в 
галузі науково-дослідницької та/або 
професійної діяльності і на межі предметних 
галузей знань.
РЬО-3. Апаїуге т о б е т  абуапсеб сопсеріиаі 
апб теіЬобо1о§іса1 кпо\УІеб§е іп іЬе Гіеіб ої 
гезеагсЬ апб / ог ргоїеззіопаї асііуіііез апб оп 
іЬе Ьоипбагу Ьеішееп іЬе ботаіпз ої 
кпо\УІеб£Є.

+ +

ПРН-4. Визначати методологічні принципи 
та методи наукового дослідження в 
комп’ютерних науках в залежності від 
об’єкту і предмету, використовуючи 
міждисциплінарні підходи.
РЬО-4. То беГіпе теіЬобо1о§іса1 ргіпсіріез апб 
теїЬобз о ї зсіепїіїіс гезеагсЬ іп сотриїег 
зсіепсез берепбіп§ оп оЬ]есІ апб зиЬіесІ, изіп§ 
іпіегбізсірііпагу арргоасЬез.

+ + +

ПРН-5. Кваліфіковано відображати 
результати наукових досліджень у наукових 
статтях, опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які 
входять до міжнародних наукометричних баз.

+ +
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РЬО-5. С)иаіііа1іуеіу гейесі ІЬе гезиііз оґ 
зсіепііґіс гезеагсЬ іп зсіепіійс аПісІез, риЬІізЬесІ 
ЬоіЬ іп ргоґеззіопаі сіотезііс есііііопз, апсі іп 
риЬІісаІіопз іЬаІ аге рагі оґ іпіетаїіопаї 
зсіепіотеїгісаі Ьазез.
ПРН-6. Розробляти засоби реалізації 
інформаційних технологій (методичні, 
інформаційні, математичні, алгоритмічні, 
технічні і програмні).
РЬО-6. Беуеіор Іооіз ґог Ішр1егпеп1іп§ 
іпґогтаїіоп ІесЬпоіо§іез (теіЬосіо1о§іса1, 
іпґогтаїіопаї, таїЬетаїісаІ, аІ£огііЬтіс, 
ІесЬпісаІ апсі рго^гаттайс).

+ + +

ПРН-7. Ініціювати, організовувати та 
проводити комплексні дослідження в галузі 
науково-дослідницької та інноваційної 
діяльності, які приводять до отримання нових 
знань.
РЬО-7. То іпіііаіе, ог§апІ2е апсі сопсіисі 
сотргеЬепзіуе гезеагсЬ іп ІЬе Гіеісі оґ гезеагсЬ 
апсі іппоуаііоп, \уЬісЬ Іеасіз Іо ІЬе асциізіїіоп оґ 
пе\у кпо\УІесі§е.

+ +

ПРН-8. Критично оцінювати, аналізувати та 
пропонувати методи і моделі створення, 
впровадження, експлуатації інформаційних 
систем і керування ними на всіх етапах 
життєвого циклу.
РЬО-8. Сгіїісаііу еуаіиаіе, апаіуге апсі оґґег 
теїЬосіз апсі тосіеіз ґог ІЬе сгеаііоп, 
ітріетепіаііоп, орегаїіоп апсі тапа§етепІ оґ 
іпґогтаїіоп зузіетз аі аіі з1а§ез оґ ІЬе ііґесусіе.

+

ПРН-9. Розуміти сутність інформації, 
проводити критичну оцінку кількості і змісту 
інформації.
РЬО-9. Шсіегзіапсі ІЬе еззепсе оґ іпґогтаїіоп, 
сопсіисі а сгіїісаі еуаіиаііоп оґ ІЬе атоипі апб 
сопіепі оґ іпґогтаїіоп.
ПРН-10. Вміти професійно презентувати 
результати своїх досліджень на міжнародних 
наукових конференціях, семінарах, практично 
використовувати іноземну мову (в першу 
чергу - англійську) у науковій, інноваційній 
діяльності та педагогічній діяльності.

+ +
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РЬО-10. То Ье аЬІе Іо ргоГеззіопаїїу ргезепі іЬе 
гезиііз оГ іЬеіг гезеагсЬ аі іпіетаїіопаї зсіепііїіс 
сопїегепсез, зетіпагз, ргасіісаііу изе а Гогеі§п 
1ап§иа§е (їігзі оГ аіі, Еп§1ізЬ) іп зсіепІіГіс, 
іппоуаііуе асііуііу апсі реба§о§іса1 асііуііу.
ПРН-11. Прогнозувати розвиток 
інформаційних систем і технологій.
РЬО-11. Ргесіісі іЬе сіеуеіортепі оЬ іпїогтаїіоп 
зузїетз апсі ІесЬпоІоціез.

+ +

ПРН-12. 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.
РЬО-12. їбпбегзіапб, апаїуге, ригрозеїиііу 
зеагсЬ апсі сЬоозе песеззагу іпїогтаїіоп апсі 
геїегепсе Ьоокз апсі зсіепІіГіс апсі ІесЬпісаІ 
гезоигсез апсі зоигсез оГкпо\УІеб§е песеззагу 
їог зо1уіп§ ргоГеззіопаї зсіепІіГіс Іазкз 1акіп§ 
іпіо ассоипі іЬе т о б е т  асЬіеуетепІз оГ зсіепсе 
апб ІесЬпо1о§у.

+

ПРН-13. В міти формувати команду 
дослідників для вирішення локальної задачі 
(формулювання дослідницької проблеми, 
робочих гіпотез, збору інформації, підготовки 
пропозицій)
РЬО-13. Ве аЬІе Іо їогт а Іеат ої- гезеагсЬегз 
Іо зоіує а Іосаі ргоЬІет (Гогтиіаііоп оЬ а 
гезеагсЬ ргоЬІет, \Уогкіп§ ЬуроіЬезез, 
іпїогтаїіоп £аіЬегіп§, ргерагаїіоп ої- ргорозаіз)

+ +

ПРН-14. Формулювати, експериментально 
підтверджувати, обґрунтовувати і 
застосовувати на практиці нові 
конкурентоздатні ідеї, методи, технології 
розв’язання професійних, науково-технічних 
задач, в тому числі нестандартних.
РЬО-14. То їогтиіаіе, ехрегітепіаііу сопГігт, 
зиЬзІапІіаІе апб арріу іп ргасіісе пе\у 
сотреііііуе ібеаз, теїЬобз, ІесЬпо1о§іез Гог 
зо1уіп§ ргоГеззіопаї, зсіепІіГіс апб ІесЬпісаІ 
ргоЬІетз, іпс1ибіп£ поп-зіапбагб опез.

+ + +
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ПРН-15. Демонструвати вміння спілкуватися 
в діалоговому режимі з широкою науковою 
спільнотою та громадськістю в певній галузі 
наукової та/або професійної діяльності. 
РЬО-15. Петопзігаїе іЬе аЬіІіІу іо 
соттипісаіе іп а біа1о§ие \уііЬ іЬе Ьгоабег 
зсіепїіГіс соштипііу апб іЬе риЬІіс іп а 
рагіісиїаг агеа о ї зсіепїіїіс апб / ог ргоїеззіопаї 
асііуііу.

+ + +

ПРН-16. Працювати зі студентською 
аудиторію в галузі комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій, вміти 
організовувати їх навчальний процес. 
РЬО-16. \\Т>гк \уііЬ а зіибепі аибіепсе іп іЬе 
Гіеіб о ї сотриїег зсіепсе апб іпїогтаїіоп 
ІесЬпо1о§у, Іо Ье аЬІе Іо ог§апіге іЬеіг 
ебисаііопаї ргосезз.

+ +

ПРН-17. Вивчати, узагальнювати та 
впроваджувати в навчальний процес 
інновації.
РЬО-17. То зіибу, §епега1І2Є апб іпігобисе 
іппоуаііопз іп іЬе ебисаііопаї ргосезз.

+ + +
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РЕЦЕНЗІЯ

НАОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ 

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

підготовки здобувачів третього освітнього-наукового рівня доктора 
філософії РЬБ за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

(англомовна програма)

Важливим завданням сьогодення є підготовка висококласних 

спеціалістів-науковців в галузі «Комп’ютерних наук», яка є однією з 

найбільш перспективних, цікавих галузей з точки зору наукових 

досліджень, оскільки є в основі інновацій в сфері інформаційних 

технологій загалом. Ціллю освітньо-наукової програми є підготовка 

здобувачів третього освітнього-наукового рівня доктора філософії 

РИБ за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» з поглибленим 

вивченням теоретичних знань та практичних умінь і навиків для 

проведення наукових досліджень в галузі інформаційних технологій.

Випускники, згідно з поданою програмою, матимуть здібності до 

розв’язування складних комплексних проблем та дослідницько- 

інноваційної діяльності в галузі інформаційних технологій та 

комп’ютерних наук.
»

Подана на рецензування англомовна освітньо-наукова програма 

«Комп’ютерні науки» має сформований перелік загальних та 

фахових компетентностей,які відповідають вимогам Міністерства 

освіти і науки України та містить всі необхідні розділи та складові. На 

високому рівні описано програмні результати навчання та інші 

компоненти освітньо-наукової програми. Також в програмі 

зображена і описана структурно-логічна схема дисциплін, які будуть 

забезпечувати відповідні компетенції в ході навчання РИБ студентів.



висновок

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього 

освітнього-наукового рівня доктора філософії РИО за спеціальністю 

122 «Комп’ютерні науки» (англомовна програма) відповідає усім 

нормативним вимогам Міністерства освіти і науки України. Програма 

має вірну структуру та всі необхідні складові, що має забезпечити 

підготовку спеціалістів з комп’ютерних наукна високому рівні. 

Рецензована освітньо-наукова програма може бути взята за основу 

та прийнята до виконання в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка.

Завідувач кафедри управління системами
безпеки життєдіяльності Одеського 
національного політехнічного університету, 
д-р техн. наук, профессор В.Д. Гогунський

Директор Інституту ме 
д-р техн. наук, проф.

Підпис проф. Гогунськ

І.В. Прокопович



РЕЦЕНЗІЯ  
НАОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ  

«Комп’ютерні науки»
підготовки здобувачів третього освітнього-наукового рівня доктора 

філософіїРИОза спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 
(англомовна програма)

Метою розробки освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» 

підготовки здобувачів третього освітнього-наукового рівня доктора філософії 

РЬБ за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» є поглиблення теоретичних 

знань та практичних умінь і навиків у галузі інформаційних технологій за 

даною спеціальністю, розвиток філософських та мовних компетентностей, 

формування універсальних навичок дослідника, достатніх для проведення та 

успішного завершення наукового дослідження і подальшої професійно- 

наукової діяльності.

Програма акцентована на проведенні досліджень з комп’ютерних наук, 

які включають розробку сучасних методів конструювання, проектування, 

штучного інтелекту та забезпечення якості програмного продукту. Після 

закінчення навчання та захисту дисертації випускники можуть бути 

працевлаштовані в установах та закладах МОН України та НАН України, 

ЗВО різних форм власності, міжнародних та українських ІТ-компаніях, 

банках, органах державного управління і місцевого самоврядування, 

аналітично-інформаційних інституціях.Після отримання наукового ступеня 

«доктор філософії» здобувач може претендувати на вступ до докторантури на 

науковий рівень вищої освіти.

Згідно з освітньо-науковою програмою забезпечується інтегральна 

компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності з комп’ютерних 

наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики.

Подана на рецензування англомовна освітньо-наукова 

програма«Комп’ютерні науки»відповідає вимогам Міністерства освіти і



науки України та містить всі необхідні розділи та складові. Перелік 

компонент освітньо-наукової програми сформовано якісно. В документі 

також наведена розширена структурно-логічна схема дисциплін, створено 

систему компетенцій, що будуть отримувати РЮстудентами в ході навчання.

ВИСНОВОК

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього освітнього- 

наукового рівня доктора філософії РЮ  за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» (англомовна програма) відповідає усім нормативним вимогам 

Міністерства освіти і науки України. Програма має вірну структуру та всі 

необхідні складові, щомає забезпечитипідготовкуспеціалістів у галузі 

комп’ютерних наукна високому рівні. Рецензована освітньо-наукова 

програмаможе бути взята за основу та прийнята до виконання вКиївському 

національному університеті імені Тараса Шевченка.

Зав. каф. Інформатики
Одеського державного екологічного університету 
д.т.н., проф.


