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Голова постійної комісії/ Chaiçfhan of the Permanent Committee
В. B. Ільченко/V. V. Ilchenko
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протокол/protocol № _____ від/from «_____»_____________________ 201_p.
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Голова постійної комісії/ Chairman of the Permanent Committee 
_________________________^ ____________ О. Д. Рожко/ O. D. Rozhko
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work:

протокол/protocol № _____ від/from «_____»_____________________ 201_p.
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Голова постйї^ої^бмісії/ Chairman of the Permanent Committee
І. О. Анісімов/1. O. Anysimov

1.5 Постійна комісія Вченої ради з питань міжнародного розвитку/ Permanent 
Com m ittee o f the Academic Council on the organization of international 
development:
протокол/protocol №  від/from «_____ » 201 jp.
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(особливі умови, за наявності/special conditions, if  any)

Голова постійцфЙрмкгГї/ Chairman of the Permanent Committee
В. B. Копійка/V. V. Kopiyka

ГГ1 Н ауково-методична рада/ Scientific and M ethodological Council:
протокол/protocol №  від/from «_____ »_____________________20 l_p.

(особливі умови, за наявності/special conditions, if  any)

Голова нау^вд -методичної ради/ Head of Scientific and Methodological Council
В. А. Бугров/ V. A. Bugrov

3.1 П ланово-фінансовий відділ/ Planning and Finance Department:

;
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Начальник ПФВ/Head of PFD / О. Б. Білявська/
О. В. Biliavska «___»
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Директор НМЦ/Director of SMC . ______________ А. П. Г ожик/
A. P. Gozhyk « /  і  »_____ 3';:'_______  201

4.1 Вчена рада факультету інформаційних технологій: / Academ ic Council of 
the Faculty o f Information Technology:

протокол/protocol №  від/from «_____ »____________________ 201 _p.

(особливі умови, за наявності/special conditions, if  any)

Головсувченої ради факультету інформаційних технологій/ Chairman of the 
Academic Council of the Faculty of Information Technologies:

W  - Ю.М. Тесля/ Yu.M. Tesliia/  ^ ----------

4.2. Науково-методична комісія факультету інформаційних технологій/ 
Scientific-m ethodical commission of the Faculty o f Information Technologies:

протокол/protocol № •/ від/from « H  » C ÿ_____________ 201dp-

(особливі умови, за наявності/special conditions, if  any)

Голова науково-методичної комісії/ Head of Scientific and Methodical 
Commission of Information Technologies

 Г.В. Красовська/ G.V. Krasovskaya

4.3 Кафедра інформаційних систем та технологій/ Departm ent o f Information  
Systems and Technologies:
протокол/protocol № DK/ffc від/from « ] Л~ » ________ 2018 p.



(особливі умови, за наявності/special conditions, if  any)

Завідувач кафедри інформаційних систем та технологій / Head of the Department of 
Information Systems and Technology

^  S ' A.O. Білощицький/А.О. Biloshchytskii
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ІН Ф О РМ АЦ ІЯ ПРО ЗОВНІШ НЮ  АП РОБАЦ ІЮ  (за наявності)

С. С. Данилюк -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогічки вищої школи і освітнього менеджменту Навчально-наукового 
інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького -  рецензія.

Г. П. Шевченко -  доктор педагогічних наук, професор, академік Національної 
академії педагогічних наук України -  рецензія.

INFORM ATION ABOUT FOREIGN APPROACH (if available)

S. S. Danyliuk -  Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, deputy director on 
scientific work of the Educational-scientific institute of pedagogical education, social 
work and art of Cherkassy National University named after Bogdan Khmelnitsky -  
Review.

G. P. Shevchenko -  Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the 
National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine -  Review.
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INDUCTION

Розроблено робочою групою у складі: 
Created by the Project group: _______

Прізвище, ім’я, по 
батькові керівника та 

членів проектної 
групи/ 

Surname, name of the 
head and members of 

the project team

Найменування 
посади/ 

Name o f the post 
(for the part-time 

workers - the 
place o f the main 
work, the title of 

the post)

Найменуваня 
закладу, який 

закінчив 
викладач 

(рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно 3 
документом 

про вищу 
освіту)/ 

The name of 
the institution 

which the 
teacher 

graduated from 
(year of 

graduation, 
specialty, 

qualification 
according to 

the document 
on higher 
education)

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно / 
Academic Degree,the 
code and the name of 

the scientific 
specialty, the topic of 

the thesis, the 
academic rank, by 

which the department 
(specialty) has been 

assigned

Стаж 
науково- 
педаго
гічної 
та/або 

наукової 
роботи/ 

Length of 
employme 

nt of 
scientific- 
pedagogic 
al and / or 
scientific 

work

Інформація про наукову 
діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 
робота, участь у конференціях і 
семінарах, робота з аспірантами 
та докторантами, керівництво 
науковою роботою студентів)/ 
Information on scientific activity 

(main publications in the direction, 
research work, participation in 

conferences and seminars, work 
with postgraduate students and 

doctoral students, management of 
students' scientific work)

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі)/ 

Information about 
career 

enhancement 
(name of the 

institution, type of 
document, topic, 

date o f issue)

The Head of the Project Group
1. Білощицький

Андрій
Олександрович/

Заступник
декана
факультету

Київський
національний
університет

Доктор технічних 
наук,
05.13.06

14 years Навчальний посібник .
Теорія ймовірностей та 
математична статистика.

Українська
асоціація
управління
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Biloshchytskii
Andrii
Olexandrovych

інформаційних 
технологій/ 
Deputy Dean of 
the Faculty of 
Information 
Technology

будівництва 
і архітектури,
2001,
спеціальність

автоматизація
будівельного
виробництва,
кваліфікація -
інженер-
системотехнік
Kyiv National
University of
Construction
and
Architecture,
2001
specialty
automation of
building
production,
qualification -
engineer-
system
engineer

Інформаційні 
технології, тема 
дисертації: 
«Методологія 
проектно- 
векторного 
управління 
освітніми 
середовищами»/ 
Doctor o f Technical 
Sciences,05.13.06 
Informationtechnolog 
у, topic of the 
dissertation: "Methodo 
logy of Design and 
Vector Management 
of Educational
Environments"

К.:КНУБА, 2007. 104c. З грифом 
МОН Україні.
Дискретна математика Ч. 1. 
Навчальний посібник з
дисципліни «Дискретна
математика» для студентів 
інженерно-технічних 
спеціальностей вищих
навчальних закладів з грифом 
КНУБА. К.: КНУБА, 2013 -102с. 
Монографія. Моделі та методи 
визначення нечітких збігів в 
контенті електронних документів 
// Монографія. - К.: КНУБА, 
2 0 1 5 ,- 150 с.
Статті:
Управление проблемами в 
методологи проектно-векторного 
управления образовательными 
середами / А. А. Белощицкий // 
Управління розвитком складних 
систем: зб. наук. пр. -  К.:
КНУБА, 2012. -  Вин. 9. -  С. 104- 
107.
Информационные технологии в 
управлениинаучно- 
образовательнымпроцессомвысш 
егоучебногозаведения / А. О. 
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. Т - С .  287-293._________

проектами,
20.12.2013, 
адміністративна, 
сучасні технології 
управління 
портфелями 
проектів, 
сертифікат/ 
Ukrainian 
Association for 
Project 
Management,
20.12.2013, 
administrative, 
modem
technologies of 
project portfolio 
management, 
certificate
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Модель расширяющейся
вселенной проектов в
управлении образовательными 
средами / А. А. Белощицкий // 
Восточно-Европейский журнал 
передовых технологий. -
Харьков, 2012. -  № 1/11 (55). -  С. 
41-43.
Моделі та засоби формування 
комплексного інформаційно- 
освітнього середовища
навчального закладу / Збірник 
наукових праць. Системи 
обробки інформації. -X: ХУ ПС, 
2007. - Вип. 5(63). -С.2-8. 
Расширяющаяся вселення
проектов / А. А. Белощицкий, Ю.
Н. Тесля // Вісник ЧДТУ. -  2011. 
- №  3. -  С. 67-71.
Векторный метод целеполагания 
проектов в проектно-векторном 
пространстве / А. А. Белощицкий 
// Управління розвитком 
складних систем: зб. наук. пр. -  
К. : КНУБА, 2012. -  Вип. 11. -  С. 
110-114.
Понятийный базис методологии 
проектно-векторного управления 
высшими учебными заведениями 
/ A.A. Белощицкий // Управління 
проектами та розвиток 
виробництва: зб. наук. пр. -  
Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 
2011.-В и п . 2 (38).- С .  129-134. 
Структура_________ методологии
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проектно-векторного управления 
образовательными средами / А. 
А. Белощицкий // Управління 
розвитком складних систем : зб. 
наук. пр. -  К. : КНУБА, 2011. -  
Вип. 7 .- С .  121-125.
Векторный метод
целедостижения в проектах 
образовательных сред / А. А. 
Белощицкий // Управління 
проектами та розвиток 
виробництва : зб. наук. пр. -  
Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. 
-  Вип. 4 (40). -  С. 20-30. 
Інформаційна технологія
управління проектами на базі 
ERPP (enterpriseres ources 
planning in project) та APE 
(administrated projects of the 
enterprise) систем / Ю. M. Тесля, 
А. О. Білощицький, H. Ю. Тесля 
// Управління розвитком 
складних систем: зб. наук. пр. -  
К.: КНУБА, 2010. -  Вип. 1. -  С. 
16 20.
Нечіткий пошук в документі з 
врахуванням морфологічних 
особливостей // Зб.наук. праць: 
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2014. -  
Вип. 1 7 .-С . 140-143. 
Определение близости векторов 
в проектно-векторном
пространстве образовательных 
сред // Зб.наук. праць:
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Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2014. -  
Вин. 17.- С .  132-139. 
Перетворення файлів різних 
типів до єдиного формату // 
Зб.наук. праць: Управління
розвитком складних систем. -  К.: 
КНУБА, 2014. -  Вин. 18. -  С. 
140-144.
Наукометричні бази:
характеристика, можливості і 
завдання // Зб.наук. праць: 
Управління розвитком складних 
систем. -  К.: КНУБА, 2014. -  
Вин. 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. 2 1 .-  С. 149-153 
Метод вилучення помилкових 

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

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

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

«Управління розвитком складних 
систем» // «Моделирование в 
прикладних научных
исследованиях -  XXI». -  Одеса: 
ОНПУ, 2014.- С .  17-19.
Пошук статей у SCOPUS за 
назвою організації //
«Моделирование в прикладних 
научных исследованиях -  XXI».
-  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 30-32. 
Пошук статей у SCOPUS за 
ключовими словами // 
«Моделирование в прикладних 
научных исследованиях -  XXI».
-  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 23-25.
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Наукометричні бази та
індикатори цитування наукових 
публікацій // Інформ. технології в 
освіті, науці та виробництві, -  К.: 
АО «Бахва», 2014. -  С. 198-203 
Пошук статей у SCOPUS за 
прізвищем авторів //
«Моделирование в прикладних 
научных исследованиях -  XXI». 
-  Одеса: ОНПУ, 2014. -  С. 26-29. 
Biloshchytskyi Andrii,
Dikhtiarenko Oleksandr,
Biloshchytska Svitlana&Vatskel' 
Volodymyr. Methodological
foundations of an information 
management environment research 
in educational and research 
institutions o f Ukraine // 
Інформаційні технології та 
взаємодії - К.: «Київський
університет», 2015. -  С. 122-125. 
Development of effective models 
and methods to detect plagiarismin 
electronic documents // 
Управління проектами: стан та 
перспективи. -  Миколаїв: НУК, 
2015. — С .178-181 
Формалізація критеріїв
оптимізації контенту
представлення суб’єктів
наукометрії у Web-просторі // 
Інформаційні технології та 
взаємодії - К.: «Київський
університет», 2015. -  С. 190-193. 
Методи знаходження дублікатів
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текстів у наукових роботах // 
Тези доповідей першої 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Управління
розвитком технологій» (м. Київ, 
23-24 травня 2014р.) //
Відповідальний за випуск А.О. 
Білощицький. -  К.: КНУБА,
2014.- С .  28.
Проект системи моніторингу 
публікацій науковців України в 
міжнародних наукометричних 
базах даних // Тези доповідей 
першої міжнародної науково- 
практичної конференції
«Управління розвитком
технологій» // Відповідальний за 
випуск А.О. Білощицький. -  К.: 
КНУБА, 2014.- С .  35-36.
Scopus та інші наукометричні 
бази -  шість кроків до бар’єру // 
Матеріали міжнародної науково- 
практичної конференції
«Комп'ютерні науки: освіта,
наука, практика» — Миколаїв: 
НУК 2014. - С .  43-45. 
Морфологічний розбір та 
нечіткій пошук в електронних 
документах // Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Комп'ютерні науки: 
освіта, наука, практика». -  
Миколаїв: НУК 2014. - С .  60-62. 
Публікаційна активність авторів 
журналу «Управління розвитком
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складних систем» // Управление 
проектами: состояние и
перспективы X междунар. науч,- 
практ. конф. -  Николаев : НУК,
2014. - С. 39- 41
http://conference.nuos.edu.ua/catal 
og/lectureDetail;jsessionid=4b6c52 
4d5b80553ef51 d09e0bc25?lectureI 
d=29603&conferenceId=26139&is 
Рго]есІогУіе\у=ґа1зе 
Математична модель механізму 
оцінки наукової діяльності 
наукометричних суб’єктів // 
Управління проектами: стан та 
перспективи: матеріали 11
Міжнародної науково-практичної 
конференції. — Миколаїв: НУК,
2015. -  С .171-174
Побудова комбінованих моделей 
прогнозування часових рядів // 
Тези доповідей першої 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Управління
розвитком технологій» - К.:
КНУБА, 2014. -  С. 22-23. 
Досягнення і завдання проекту 
видання журналу «Управління 
розвитком складних систем» // 
Тези доповідей XII міжнародної 
конференції «Управління
проектами у розвитку 
суспільства». Тема:
Компетентнісне управління 
проектами розвитку в умовах 
нестабільного оточення. -  К.:
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КНУБА, 2015.- С .  296 
Methodology design and vector 
management the scientific 
environment // Матеріали другої 
науково-практичної конференції 
«Управління розвитком
технологій». Тема: Технологія
управління інформацією та 
знаннями в сучасному 
суспільстві - К.: КНУБА, 2015.-
С. 14-15.
Публікаційна активність як 
головна складова показників 
реформування вищої освіти 
України // Тези доповідей першої 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Управління
розвитком технологій» - К.:
КНУБА, 2015. -  С. 12-14. (режим 
доступу http://it.knuba.edu.ua/wp- 
content/uploads/2015/05/T_P_4_G 
ogunskiy_2015 .pdf)
Methodology design and vector 
management the scientific 
environment // Тези доповідей 
другої міжнародної науково- 
практичної конференції
«Управління розвитком
технологій». - К.: КНУБА, 2015. 
-  С. 14-15. (режим доступу 
http ://it. knuba. edu. ua/wp- 
content/uploads/2015/05/T P 5 Bi 
loshitskiy 2015.pdf)
Під керівництвом захищено: З 
кандидатських дисертацій/_______
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Tutorial.
Probability theory and
mathematical statistics. K.:
KNUCA, 2007. 104c. With a stamp 
MES Ukraine.
Discrete mathematics C h.l. A 
textbook on discipline "Discrete 
mathematics" for students of
engineering and technical 
specialties of higher educational 
institutions with a stamp
"KNUCA". K .: KNUCA, 2013 - 
102c.
Monograph. Models and methods 
for determining fuzzy coincidences 
in the content of electronic 
documents // Monograph. - K .: 
KNUCA, 2015. - 150 p.
Articles:
Problem management in
methodologies o f design-vector
control by educational media / AA 
Beloshchitsky // Management of 
complex systems development: Sb. 
sciences Ave. - K .: KNUCA, 2012. 
-V ip. 9 . -P . 104-107.
Information technology in the
management of the academic and
educational process of the higher 
educational institution / A.O.
Biloshchitsky, P.P. Lizunov, L.D. 
Misnyk, Yu.N. Tesla // Bulletin of 
the East-Ukrainian National 
University named after. V. Dahl: 
Sciences, joum - Lugansk: SNU
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them. V. Dal, 2008. - No. 8 (126), 
part 1. - P. 287-293.
The model o f an expanding project 
universe in the management of 
educational environments / AA 
Beloshchitsky // East-European 
Journal o f Advanced Technologies.
- Kharkiv, 2012. - No. 1/11 (55). - 
P. 41-43.
Models and means of formation of 
the complex informational and 
educational environment of the 
educational institution / Collection 
o f scientific works. Information 
processing systems. -X: XU PS, 
2007. - Yip. 5 (63). -S.2-8 
Expanding Innovation o f Projects / 
AA Beloshchitsky, Yu. N. Tesla // 
Bulletin o f the ChTTU. - 2011. - 
No. 3. - P. 67-71.
Vector method of purpose-setting 
o f projects in the design-vector 
space / AA Beloshchitsky // 
Management of the development of 
complex systems: Sb. sciences Ave.
- K.: KNUCA, 2012. - Vip. 11. P. 
110-114.
Conceptual basis of methodology 
of design-vector control by higher 
educational institutions / AA 
Beloshchitsky // Project 
Management and Production 
Development: Sb. sciences Ave. - 
Lugansk: SNU them. V. Dahl, 
2 0 U . - Vip. 2 (38). - P. 129-134.
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The structure of the methodology 
of design-vector control of 
educational environments / AA 
Beloshchitsky // Management of 
the development of complex 
systems: Sb. sciences Ave. - K.: 
KNUCA, 2011. - Vip. 7. - P. 121- 
125.
Vector method of achievement in 
the projects o f educational media / 
AA Beloshchitsky // Project 
management and production 
development: Sb. sciences Ave. - 
Lugansk: SNU them. V. Dahl, 
2011.- Vip. 4 (40).- P. 20-30. 
Information technology project 
management based on ERPP 
(enterpriseres ources planning in 
project) and APE (administrated 
projects o f the enterprise) systems / 
Yu. M. Teslya, A.O. Biloshchitsky, 
N. Yu. Tesla // Management of 
complex systems development: . 
sciences . - K .: KNUCA, 2010. - 
Vip. l . - P .  16 20.
Fuzzy search in a document taking 
into account morphological features 
/ / Sci. Works: Managing the 
development o f complex systems. - 
K .: KNUCA, 2014. - Vip. 17. - P. 
140-143.
Determination of the proximity of 
vectors in the design-vector space 
of educational media // Proceeding. 
Works: Managing the development
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of complex systems. - К 
KNUCA, 2014. - V. 17. - P. 132- 
139.
Converting different types o f files 
to a single format // Assoc. Works: 
Managing the development of 
complex systems. - К .: KNUCA,
2014. - Vip. 18. - P. 140-144. 
Know-metric bases: characteristics, 
possibilities and problems // Sci. 
Works: Managing the development 
o f complex systems. - К .: 
KNUCA, 2014. - Vip. 18. - P. 145- 
152.
Optimization of the match search 
system by using algorithms for 
locally sensitive hashing o f text 
data sets // Prob. Works: Managing 
the development o f complex 
systems. - К .: KNUCA, 2014. - V. 
19. -P . 113-115.
Ways o f searching for inaccurate 
duplicate images in scientific works 
// Zb.nauc. Works: Managing the 
development o f complex systems. - 
К .: KNUCA, 2015. - Vip. 21. - P. 
149-153
The method of extracting false text 

matches in electronic documents // 
Sci. Works: Managing the
development of complex systems. - 
К .: KNUCA, 2015. - Vip. 22. - pp. 
144-150
Development of a mathematical 

model_______for representation,
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management and evaluation of 
scientometric subjects // Zb.nauc. 
Works: Managing the development 
o f complex systems. - K.: KNUCA,
2015. -V ip. 2 3 .-P . 147-152 
Problems of plagiarism in diploma 

works of students o f builders and 
architects // Innovative design in 
architecture and construction - K.: 
KNUCA, 2014. - P. 86-88.
Scopus and other scientometric 
bases: simple questions and fuzzy 
answers // Higher school. Scientific 
and Practical Edition - V. 4 (118) / 
2014-P . 27-40.
Analysis o f publications of the 

journal "Management of the 
development of complex systems" / 
/ "Modeling in applied research - 
XIII". - Odessa: ONPU, 2014. - pp.
17-19.
Search for articles in SCOPUS by 

the name o f the organization // 
"Modeling in applied scientific 
researches - XIII". - Odessa: 
ONPU, 2014. - pp. 30-32.
Search for articles in SCOPUS by 
keywords // "Modeling in applied 
scientific researches - XIII". - 
Odessa: ONPU, 2014. - P. 23-25. 
Know-how bases and indicators of 
citation of scientific publications // 
Inform, technologies in education, 
science and production, - К .: JSC 
"Bakhva", 2014. - P. 198-203
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Search for articles in SCOPUS by 
the author's name // "Modeling in 
applied scientific researches - 
XIII". - Odessa: ONPU, 2014. - P. 
26-29.
Biloshchytskyi Andriy,
Dikhtiarenko Oleksandr,
Biloshchytska Svitlana & Vatskel 
'Volodymyr. Methodological
Foundations of Information 
Management in Environmental 
Research in Education and 
Research Institutions o f Ukraine // 
Information Technologies and
Interactions - K .: "Kyiv
University", 2015. - P. 122-125. 
Development of Effective Models 
and Methods to Detect Plagiarism 
Electronic Documents // Project 
Management: State and
Perspectives. - Nikolaev: NUS,
2015. - p .178-181
Formatting the criteria for
optimizing the content o f the 
subjects of the science o f science in 
the Web-space // Information 
Technologies and Interactions - K .: 
"Kyiv University", 2015. - P. 190- 
193.
Methods of finding duplicate texts 
in scientific works // Abstracts of 
the reports of the first international 
scientific-practical conference 
"Management o f technology 
development" (Kyiv, May 23-24,
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2014) // Responsible for the issue 
o f A.O. Beloshchitsky - К 
KNUCA, 2014.-S . 28.
The project o f the system of 
monitoring of publications of 
scientists of Ukraine in 
international scientometric
databases // Abstracts o f the reports 
of the first international scientific- 
practical conference "Management 
of technology development" // 
Responsible for the issue of A.O. 
Beloshchitsky - К KNUCA,
2014. - P. 35-36.
Scopus and other scientometric 
bases - six steps to the barrier // 
Materials of the international 
scientific and practical conference 
"Computer Science: Education,
Science, Practice" - Mykolayiv: 
NUSH 2014.-P . 43-45. 
Morphological analysis and fuzzy 
search in electronic documents // 
Materials of the international 
scientific and practical conference 
"Computer Science: Education,
Science, Practice". - Mykolaiv: 
NUSH 2014-P . 60-62.
Public activity o f the authors o f the 
journal "Management of the 
development of complex systems" / 
/ Project management: the state and 
prospects of the X international, 
scientific practice, conf. - Nikolaev: 
NUS, 2014. p. 39-41
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http://conference.nuos.edu.ua/catal 
og/lectureDetai 1 ;j sessionid=4b6c5 2 
4d5b80553ef51 d09e0bc25?lecturel 
d=29603&conferenceld=26139&is 
Proj ectorV ie w=fal se 
The mathematical model o f the 
mechanism for evaluating the 
scientific activity o f the 
scientometric subjects // Project 
Management: Status and Prospects: 
Materials o f the 11th International 
Scientific and Practical Conference.
- Nikolaev: NUS, 2015. -p.171-174 
Construction of combined models 
o f forecasting o f time series // 
Abstracts o f the reports of the first 
international scientific-practical 
conference "Management of 
technological development" - K .: 
KNUCA, 2014.-P . 22-23. 
Achievements and tasks of the 
project of the journal "Management 
o f the development o f complex 
systems" / / Abstracts of the XII 
International Conference "Project 
Management in the Development of 
Society". Subject: Competent 
management of development 
projects in an unstable 
environment. - K .: KNUCA, 2015.
- P .296
Methodology design and vector 
management of the scientific 
environment // Materials of the 
second_________ scientific-practical
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conference "Management of 
technology development". Topic: 
Technology of information and 
knowledge management in modem 
society - К KNUCA, 2015,- S.28 
The project of the system of 
monitoring o f publications of 
scientists of Ukraine in 
international scientometric
databases // Abstracts o f the reports 
of the first international scientific- 
practical conference "Management 
of technology development" // 
Responsible for the issue o f A.O. 
Beloshchitsky - К KNUBA,
2014.-P . 35-36.
Scopus and other scientometric 
bases - six steps to the barrier // 
Materials o f the international 
scientific and practical conference 
"Computer Science: Education,
Science, Practice" - Mykolayiv: 
NUSH 2014.-P . 43-45. 
Morphological analysis and fuzzy 
search in electronic documents // 
Materials o f the international 
scientific and practical conference 
"Computer Science: Education,
Science, Practice". - Mykolaiv: 
NUSH 2014-P . 60-62.
Public activity o f the authors of the 
journal "Management of the 
development o f complex systems" /
/ Project management: the state and 
prospects of the X international.
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scientific practice, conf. - Nikolaev: 
NUS, 2014. p. 39-41 
http://conference.nuos.edu.ua/catal 
og/lectureDetail;jsessionid=4b6c52 
4d5b80553ef51 d09e0bc25?lecturel 
d=29603&conferenceld=26139&is 
Proj ectorView=false 
The mathematical model o f the 
mechanism for evaluating the 
scientific activity of the 
scientometric subjects // Project 
Management: Status and Prospects: 
Materials o f the 11th International 
Scientific and Practical Conference.
- Nikolaev: NUS, 2015. - p .171-174 
Construction of combined models 
of forecasting of time series // 
Abstracts o f the reports o f the first 
international scientific-practical 
conference "Management of 
technological development" - K .: 
KNUCA, 2014. - P. 22-23. 
Achievements and tasks o f the 
project o f the journal "Management 
o f the development o f complex 
systems" / / Abstracts o f the XII 
International Conference "Project 
Management in the Development of 
Society". Subject: Competent 
management of development 
projects in an unstable 
environment. - K .: KNUCA, 2015.
- P. 296
Methodology design and vector 
management of the scientific
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-

environment // Materials of the 
second scientific-practical 
conference "Management of 
technology development". Subject: 
Technology o f information and 
knowledge management in modem 
society - K .: KNUCA, 2015,- P. 
14-15.
Public activity as the main 
component o f indicators o f 
reforming higher education in 
Ukraine // Abstracts o f the reports 
of the first international scientific 
and practical conference 
"Management o f technology 
development" - K .: KNUBA, 
2015. - P. 12-14. (access mode 
http://it.knuba.edu.ua/wp- 
content/uploads/2015/05/T_P_4_G 
ogunskiy_2015.pdf)
Abstracts o f the second 
international scientific-practical 
conference "Management of 
technological development". - K .: 
KNUCA, 2015. - P. 14-15. (access 
mode http://it.knuba.edu.ua/wp- 
content/uploads/2015/05/T P 5 Bi 
loshitskiy_2015 .pdl)

Supervised: 3 candidate's theses.
Члени проектної групи / 

Members o f the project group
1. Тесля Юрій 

Миколайович/ 
Члени проектної

Декан факультету
інформаційних
технологій,

Київський
інженерно-
будівельний

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 -  
інформаційні

36 років/ 
36 years

Монографії
1. Діалоги з Теслею. Теорія 

несилового світу: Монографія
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групи Teslia Yurii 
Mykolayovych

професор інститут, 1980, технології, професор (у співавторстві). -  Черкаси:
кафедри спеціальність по кафедрі TOB «Маклаут», 2015. -  244 c.
Технологій - інформатики, Наукові статті:
управління/ автоматизован «Теоретичні основи, 1 .Продуктові системи планування
Dean of the і системи моделі і методи проектів/ Збірник наукових
Faculty of управління, матричних праць «Управління проектами та
Information кваліфікація - інформаційних розвиток виробництва»,
Technologies, інженер- технологій Луганськ, № 1(41), 2012. - С. 13-
Professor of the системотехнік/ управління 19.
Department of Engineering будівництвом 2.Проектний погляд на питання
Management and складних покращення взаємодії бізнесу,
Technologies Construction енергетичних науки та влади в економічних

Institute of об’єктів». умовах України /Управління
Kyiv, 1980, Диплом ДД розвитком складних систем -
specialty №001787 від №11 - 2012,- С.53-56.
automated 16.05.2001 р. 3. Модель декомпозиції
control Атестат професора інформаційної дії // Управління
systems, ПР №000440 від розвитком складних систем -
qualification - 26.06.2001 р./ 2013 -№ 1 5 - С .  51-55.
engineer- Doctor of Technical 4. Концепція побудови та функції
system Sciences, 05.13.06 - системи протиризикового
engineer Information управління проектами в

Technologies, програмах інформатизації //
Professor at the Збірник наукових праць:
Department of “Управління розвитком складних
Informatics, систем” , журнал № 18, КНУБА,
"Theoretical м. Київ. -2014 .
Foundations, Models 5. Управління впливами на
and Methods of програми інформатизації вищих
Matrix Information навчальних закладів // Вісник
Technologies for the Національного технічного
Construction of університету «ХПІ». Збірник
Complex Energy наукових праць. Серія:
Objects". Стратегічне управління,

управління портфелями,
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програмами та проектами. -  X.: 
НТУ «ХПІ»,- 2015. - №2 (1111)
2015.- С .  6 1 -6 9 .

Конференції:
1 .Матричні технології управління 
проектно-виробничою 
діяльністю інноваційних 
компаній //V III Міжнародн 
науково-практична конференція 
«Управління проектами: стан та 
перспективи », 18-11 вересня 
2012р., м. Миколаїв.

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 p., м. 
Київ.

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

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

5. Информационное 
взаимодействие в процессе 
вищих навчальних закладів// 
матеріали 6-тої Міжнародної 
конференції «Інтегроване 
стратегічне управління, 
управління проектами та 
програмами розвитку 
підприємств і територій», НТУ 
«ХПІ», 2015 р.
Захищено під керівництвом: 
докторських дисертацій -  1 ; 
кандидатських дисертацій -  20/ 
Monographs
1. Dialogues with Tesla. The theory 
of a non-hard-working world: A 
monograph (in co-authorship). - 
Cherkassy: MacLeut LLC, 2015. - 
244 p.
Scientific articles:
1 .Productive systems of planning of 
projects / Collection o f scientific 
works "Project management and 
production development", Lugansk, 
№ 1 (41), 2012.-P . 13-19.________
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2.Projectnoe view on the issues of 
improving the interaction of 
business, science and government 
in the economic environment of 
Ukraine / Management o f the 
development of complex systems - 
No. 11 -2012,- P.53-56.
3. Model of decomposition of 
informational action // Management 
of development o f complex systems 
-2013 -№ 15 - P. 51-55.
4. Concept of construction and 
functions o f the system of risk- 
control project management in the 
programs o f information / / 
Collection o f scientific works: 
"Management of the development 
of complex systems", magazine 
number 18, KNUCA, Kiev. - 2014
5. Management of Influence on 
Information Programs o f Higher 
Educational Institutions // Bulletin 
of the National Technical 
University "KhPI". Collection of 
scientific works. Series: Strategic 
Management, Portfolio 
Management, Programs and 
Projects. - Kh. NTU "KhPI" .-
2 015 .-№ 2(1111)2015 .-P . 61 - 
69.
Conferences:
1 .Matrix technologies of project- 
production management of 
innovation companies // VIII 
International scientific and practical
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conference "Project Management: 
the state and prospects", September
18-11,2012, Mykolaiv.
2. Management of the future 
through projects // X International 
Conference "Project Management 
in Society Development", Theme: 
Program and Project Management 
in the Global Financial Crisis, May
19-21,2013, Kyiv.
3. Project Management of 
Informatization of Higher 
Educational Institutions // II 
International Scientific and 
Practical Conference "Information 
Technologies in Education, Science 
and Technology (ITONT). - m. 
Kyiv. -2014
4. TheNon-
ForcelnteractionTheoryforReflexSy 
stemCreationwithApplicationto TV 
Voice Control // "VI International 
Conference:" International 
Conference on Agents and 
Artificial Intelligence (ICAART 
2014) "(" International Conference 
on Agents and Artificial 
Intelligence (ICAART 2014) "), 
direction: Artificial Intelligence, 
May 6-8, 2014, Angers, France.
5. Information interaction in the 
process
Higher Educational Institutions // 
materials of the 6th International 
Conference "Integrated Strategic
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Management, Project Management 
and Development Programs for 
Enterprises and Territories", NTU 
"KhPI", 2015 

Protected under the guidance: 
doctoral theses - 1; Candidate's 
theses - 20.

2. Лещенко
Ольга
Олександрівна/ 
Leshchenko Olha 
Olexandrivna

Доцент кафедри 
мережевих та 
інтернет 
технологій/ 
Associate 
professor o f the 
Department od the 
Network and 
Internet 
technologies

Національний
авіаційний
університет,
2001 p.,
спеціальність
-  Комп’ютерні 
та
інтелектуальні 
системи та 
мережі,
кваліфікація -
інженер-
системотехнік/
National
Aviation
University,
2001, specialty
- Computer and 
intelligent 
systems and 
networks, 
qualification - 
engineer- 
system 
engineer.

Кандидат технічних 
наук
05.12.02
«Т елекомунікаційні 
системи та мережі», 
тема
«Удосконалення 
методів оптимізації 
системи управління 
інфокомунікаційною 
мережею на базі 
методів теорії 
катастроф».
Доцент кафедри 
комп’ютерних 
систем та мереж/ 
Candidate of 
Technical Sciences

05.12.02
"Telecommunication 
systems and networks", 
theme "Improving the 
methods of optimizing 
the control system of 
the infocommunication 
network on the basis of 
the theory of disasters". 
Associate Professor of

9 years Навчальні посібники:
1. Лещенко O.O. Операційні 
системи. Навчальний посібник /
0 .0 . Лещенко, С.В. Зибін, Н.В. 
Федорова // Методичні вказівки 
до виконання лабораторних 
робіт. -  К.: ДУТ, 2014 -  69 с.
2. Лещенко О.О. Архітектура 
комп’ютерів / О.О. Лещенко // 
Методичні вказівки для 
студентів інституту заочного та 
дистанційного навчання. -  К.: 
ТОВ “АНВА Прінт”, 2014. -  25 с. 
Наукові статті:
1. Лещенко О.О. Дослідження 
якості функціонування 
інфокомунікаційної мережі / О.О. 
Лещенко // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. -  К.: 
ДУТ, 2014.-№ 1. - С .  93-98.
2. Kravchenko Y. V. Methods and 
construction management program 
configured
Network / Y. V. Kravchenko, O.O. 
Lecshenko // Economics, 
management, law: problems of 
establishing and transformation: 
Collection o f scientific articles. -

Захист
кандидатської 
дисертації в 2013 
році.
Присвоєння 
вченого звання 
«Доцент» в 2014 
році./
Defense of the 
candidate's thesis 
in 2013.
Assignment o f the 
academic title 
"Associate 
Professor" in 2014.
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the Department of 
Computer Systems and 
Networks.

Al-Ghurair Printing& Publishing 
LLC, Dubai, UAE, 2016. -  P. 105— 
111.
3. Kravchenko Y. V. Functional 
stability o f information and 
telecommunication systems
/ Y. V. Kravchenko, O.O. 
Lecshenko, S. A. Mykus // East 
European Scientific Journal 
(Warsaw, Poland), N.2(6). -  2016. 
-  P.47-52.
4. Лещенко O.O. Особливості 
моделювання системи
управління інфокомунікаційної 
мережі / 0 .0 . Лещенко // 
Телекомунікаційні та
інформаційні технології. -  K.: 
ДУТ, 2014. -  №2. -  C.93-98. 
Конференції:
1. Кравченко Ю. В. 
Проектування інформаційної 
технології інфокомунікаційної 
Мережі / Ю.В. Кравченко, 0 .0 . 
Лещенко // Матеріали 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Сучасні наукові 
дослідження та розробки: 
теоретична цінність та практичні 
результати», 15-18 березня 2016 
р. Братислава, Словаччина -  С. 
66-67.
2. Лещенко 0 .0 . Сучасні 
технології інфокомунікаційних 
мереж / 0 .0 . Лещенко // 
Матеріали III Міжнародної
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науково-практичної конференції 
«Інформаційні технології та 
взаємодії». 8 - 1 0  листопада 2016 
p. -  К.: КНУ імені Тараса 
Шевченка, 2016. -  С. 263-264./ 
Tutorials:
1. Leshchenko О. Operating 
Systems. Tutorial / O.O. 
Leshchenko, SV Zibin, N.V. 
Fedorova // Methodical instructions 
for laboratory work. - K .: DUT, 
2014-69  p.
2. Leshchenko O.O. Computer 
Architecture / O.O. Leshchenko // 
Methodical instructions for students 
o f the Institute of correspondence 
and distance learning. - K .: LLC 
"ANVA PRINT", 2014 - 25 p. 
Scientific articles:
1. Leshchenko O. Investigation of 
the quality of functioning o f the 
infocommunication network / O.O. 
Leshchenko // Telecommunication 
and Information Technologies. - K 
.: DUT, 2014.-No.1. - P. 93-98.
2. Kravchenko Y.V. Methods and 
construction management program- 
configured
Network / Y. V. Kravchenko, O.O. 
Lecshenko // Economics, 
management, law: problems of 
creation and transformation: 
Collection of scientific articles. - 
Al-Ghurair Printing & Publishing 
LLC, Dubai, UAE, 2016. - P. 105-
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111.
3. Kravchenko Y. V. Functional 
stability o f information and 
telecommunication systems
/ Y. V. Kravchenko, O.O. 
Lecshenko, S.A. Mykus // East 
European Scientific Journal 
(Warsaw, Poland), N.2 (6). - 2016 - 
p.47-52.
4. Leshchenko O. Features of 
modeling of the control system of 
an infocommunication network /
0 .0 . Leshchenko //
Telecommunication and
Information Technologies. - К .: 
DUT, 2014. -No.  2. -p.93-98. 
Conferences:
1. Kravchenko Yu.V. Designing 
Information Technology of 
Infocommunication Network / 
Yu.V. Kravchenko, 0 .0 . 
Leshchenko // Materials o f the 
international scientific and practical 
conference "Modem scientific 
research and development: 
theoretical value and practical 
results", March 15-18, 2016, 
Bratislava, Slovakia - P. 66-67.
2. Leshchenko 0 .0 .  Modern 
technologies o f infocommunication 
networks / 0 .0 .  Leshchenko // 
Materials o f the 3rd International 
Scientific and Practical Conference 
"Information Technologies and 
Interactions". November 8-10, 2016
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- K .: Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, 2016. - pp. 
263-264.

3. Оксіюк 
Олександр 
Глібович/ 
Oksiyuk Olexandr 
Hlibovych

Завідувач 
кафедри кі- 
бербезпеки та 
захисту 
інформації/
Head o f the 
Department of 
Cybersecurity and 
Information 
Security

Військова
ордена Леніна
Червонознамен
на академія
зв’язку
ім. С.М.
Бульонного
1987 p.,
інженер
систем та
засобів
зв’язку/
Military Order
of Lenin Red
Banner
Communicatin 
Academy S.M. 
Budyonny,
1987, engineer 
of systems and 
communication 
facilities

Доктор технічних 
наук, 05 Л 3.06 - 
інформаційні 
технології; тема 
закрита. Професор 
кафедри
кібербезпеки та 
захисту інформації/ 
Doctor o f Technical 
Sciences, 05.13.06 - 
information 
technologies; topic is 
closed
Professor o f the 
Department of 
Cybersecurity and 
Information Security

28 років/ 
28 years

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

грифом МОН, 1 монографія, 
патентів -  1.
Окрім викладання здійснює 
наукове керівництво студентами 
та аспірантами.
Основні роботи:
1. Оксіюк О.Г. Розподіл функцій 
між локальними системами 
підтримки прийняття рішень/ 
О.Г. Оксіюк, В. І. Вялкова 
//Збірник наукових праць 
Харківського університету 
Повітряних Сил. -  Харків., 2012. 
-№ 4(33), С,- 167-170.
2. Оксіюк О.Г. Перспективи 
розвитку застосування 
інтелектуальних систем./ О.Г. 
Оксіюк, В.І. Вялкова, // Збірник 
наукових праць. Інститут 
проблем моделювання в 
енергетиціі. Г.Є. Пухова 
Національної академії наук 
України. - Київ., 2013. - №64. -  
С.25-32.
3. Оксиюк А.Г. Анализ сетевьіх 
технологий на базебеспроводньїх 
сетей/ А.Г. Оксиюк, Я.В. Шестак,

2.«Cisco 
Networking 
Academy», 
УКРТЕЛЕКОМ, 
філія «Центр 
післядипломної 
освіти»,
19.04.2013, CCNA 
Exploration: 
Routing Protocols 
and Concepts, 
сертифікат.
3.«Cisco 
Networking 
Academy», 
УКРТЕЛЕКОМ, 
філія «Центр 
післядипломної 
освіти»,
19.07.2013, CCNA 
Exploration: LAN 
Switching and 
Wireless, 
сертифікат.
4.«Cisco 
Networking 
Academy», 
УКРТЕЛЕКОМ, 
філія «Центр 
післядипломної 
освіти»,
04.10.2013,CCNA
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//Науковий збірник
«Інформаційна безпека»,
Східноукраїнський національний 
університет ім.
ВолодимираДаля№2 (14), 2014, 
с.175-185.
4. Oksiuk A. Choice o f Reasonable 
Variant of Sygnal and Code 
Constructions for Multirays Radio 
Channels/A. Oksiuk, S. Toliupa, N. 
Lukova-Chuiko//2015 Second 
International Scientific-Practical 
Conference Problems of 
Infocommunications. Science and 
Technology. IEEE PIC S&T 2015, 
m . Харків., c.269-271.
5. Оксіюк O.E. Методика 
розрахунку часу затримки 
інформації в інформаційно- 
комунікаційних мережах / О.Е. 
Оксіюк // Вісник Черкаського 
державного технологічного 
університету, м. Черкаси, №3, 
2015р., С. 34-42./
Has 112 publications, o f which 95 
scientific and 17 educational- 
methodical. Posted in co-authorship 
- 4 textbooks with stamp MES, 1 

monograph, patents - 1.
In addition to teaching, it is carried 
out by the scientific management of 
students and postgraduate students. 
Main works:
1. Oksiyuk O.G. Distribution of 
functions between local decision

Exploration:
Accessingthe
WAN,
сертифікат.
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support systems / O.G. Oksiyuk, VI 
Vialkova // Collection of scientific 
works of the Kharkiv University of 
Air Forces. - Kharkiv., 2012. - №4 
(33), S.- 167-170.
2. Oksiyuk O.G. Prospects for the 
application of intelligent systems. /
O.G. Oksiyuk, VI Vialkova, // 
Collection o f scientific works. 
Institute o f Modeling Problems in 
Power Engineering. G. E. Fluff of 
the National Academy o f Sciences 
of Ukraine. - Kyiv, 2013. - №64. - 
p. 25-32.
3. Oksiyuk A.G. Analysis of 
network technologies at the base of 
wireless networks / AG Oksiyuk, 
Ya.V. Shestak, // Scientific 
collection "Information security", 
East Ukrainian National University. 
Volodymyr Dalya # 2 (14), 2014, 
p .175-185.
4. Oksiuk A. A Choice of 
Reasonable Variant of Sygnal and 
Code Constructions for Multirays 
Radio Channels. Oksiuk, S. 
Toliupa, N. Lukova-Chuiko // 2015 
Second International Scientific- 
Practical Conference. Problems of 
Infocommunications. Science and 
Technology. IEEE PIC S & T 2015, 
m. Kharkiv, c.269-271.
5. Oksiyuk O.G. Method of 
calculation o f information delay 
time in information and
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communication networks / O.G. 
Oksyuk // Bulletin o f Cherkasy 
State Technological University. 
Cherkasy, No. 3, 2015, pp. 34-42.

4. Порєв Геннадій 
Володимирович/ 
Poryev Hennadii 
Volodymyrovych

Доцент кафедри 
інтелектуальних 
та інформаійних 
систем/
Associate 
Professor of the 
Department of 
Intellectual and 
Informational 
Systems

Національний
технічний
університет
України
«Київський
політехнічний
інститут»,
2003,
спеціальність 
-  наукові, 
аналітичні та 
екологічні 
прилади і 
системи, 
кваліфікація -  
магістр з 
приладобудув 
ання/
National 
Technical 
University of 
Ukraine "Kyiv 
Polytechnic 
Institute",
2003, specialty 

scientific, 
analytical and 
ecological 
devices and 
systems, 
qualification -

Доктор технічних 
наук, 05.13.06 -  
Інформаційні 
технології, «Методи 
та засоби побудови 
інформаційних 
технологій на основі 
територіально 
розосереджених 
сервіс-орієнтованих 
однорангових 
мереж/
Doctor o f Technical 

Sciences, 05.13.06 - 
Information 
Technologies, 
"Methods and means 
o f construction of 
information 
technologies on the 
basis of 
geographically 
dispersed service- 
oriented networks"

12 років/ 
12 years

Порєв Г., Порєв В., Маслов В. 
Інформаційні технології в 
екології. Навчальний посібник 
для студентів ВНЗ.— Київ: ВПК 
«Політехніка», 2015,— 308 с. 
Порєв Г., Порєв В. Перспективи 
розвитку архітектури 
комп’ютерних мереж 
екологічного моніторингу // 
Экология предприятия.—Харків: 
ООО «Медиа-Про», 2015.—  
№2.— С.36-43
Керівник держбюджетної теми 
15БП064-01 «Оптимізаційні 
технології підтримки 
прийняття рішень в задачах 
підвищення безпеки населення 
міст», бере участь у конферен
ціях з інформаційних технологій, 
керує роботою 3-х аспірантів в 
тому числі 2-х іноземних 
громадян, постійно працює з 
студентами над науковими 
проектами та дослідженнями/ 
Poryev G., Poryev V., Maslov V. 
Information technologies in 
ecology. A manual for university 
students. -Kyiv: MIC 
"Politechnika", 2015- 308 c.
Poryev G., Poryev V. Perspectives 
of the development o f the

Захист 
докторської 
дисертації в 2013 
році./
Defense of 
doctoral thesis in 
2013.
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master of
instrument
making

architecture of computer networks 
o f ecological monitoring // Ecology 
of pre-applications.-Kharkiv: LLC 
"Media-Pro", 2015.-№2.-C.36- 43 
Head o f the state budget theme 
15БП064-01 «Optimization 
technologies of support 
decision making in tasks 
increasing the safety of the city's 
population ", takes part in 
conferences on information 
technologies, manages the work of 
3 post-graduate students, including 
2 foreign citizens, constantly works 
with students on research projects 
and studies.

5. Снитюк Віталій 
Євгенович/ 
Snytyuk Vitalii 
Yevhenovych

Завідувач 
кафедри 
інтелектуальних 
та інформаційних 
систем/
Head o f the 
Department of 
Intellectual and 
Informational
Systems

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г. Шевченка, 
1991,
спеціальність -
Математика,
кваліфікація -
Математик.
Викладач./
Taras
Shevchenko
State
University of 
Kyiv, 1991, 
specialty- 
Mathematics, 
qualification - 
Mathematician.

Доктор технічних 
наук, 122 -  
комп’ютерні науки 
(05.13.06 
Інформаційні 
технології, 
«Еволюційні 
технології прийняття 
рішень в умовах 
невизначеності»,/ 
Doctor o f Technical 
Sciences, 122 
Computer Science 
(05.13.06 
Information 
Technologies, 
"Evolutionary 
Technologies for 
Decision Making

23 років/ 
23 years

1. Снитюк B.E., Юрченко K.H. 
Интеллектуальное управление 
оцениванием знаний. -  Черкассы, 
2013 .-2 6 2  с.
2. Снитюк В.Е. Эволюционные 
технологии принятия решений в 
условиях неопределенности. -  К.: 
«МП Леся», 2015. -  367 с.

3. Керівник держбюджетної теми 
16БП064-01 «Інтелектуальні 
технології прийняття рішень в 
задачах мінімізації наслідків 
техногенних та природних 
катастроф та аварій», бере участь 
у конференціях з штучного 
інтелекту, є організатором 
Міжнародної конференції з 
обчислювального інтелекту, 
науковий керівник 5 аспірантів,

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 
України/
University of 
Educational 
Management o f 
National Academy 
of Sciences of 
Ukraine
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Teacher. under Uncertainty", 
Professor, Department 
of Information 
Technology Designing

які захистили кандидатські 
дисертації, керує роботою 3-х 
аспірантів і одного докторанта, 
постійно працює з студентами над 
науковими проектами та 
дослідженнями/
1. Snytyuk V.Ye., Yurchenko K.N. 
Intellectual knowledge-based 
knowledge management. - Cherkasy, 
2013.-262 p.
2. Snytyuk V.Ye. Evolutionary 
technologies of decision-making in 
conditions o f uncertainty. - K .: "MP 
Lesya", 2015 - 367 pp.
3.Head of the state budget theme 
16BP064-01 "Intelligent 
technologies o f decision-making in 
the tasks of minimizing the 
consequences o f man-made and 
natural casualties and accidents", 
takes part in conferences on artificial 
intelligence, is the organizer o f the 
Intergovernmental Conference on 
Computational Intelligence, 
scientific the head of the 5 post
graduate students who defended the 
candidate's dissertations, manages 
the work o f 3 aspirants and one 
doctorate, works with students on 
scientific projects and researches

6. Толюпа 
Сергій 
Васильович/ 
Tolyupa Serhii 
Vasylyovych

Професор
кафедри
кібербезпеки та
захисту
інформації/

Київське вище 
інженерне 
радіотехнічне 
училище ППО 
ім.

Доктор технічних
наук
05.12.02
Телекомунікаційні 
системи та мережі,

34 роки/ 
34 years

Більше 100 наукових статей, 4 
монографії, 14 навчальних 
підручників та посібників (з них 
4 під грифом МОН України). 
Здійснює керівництво науковою

Інститут 
підвищення 
кваліфікації 
керівних кадрів. 
Національна
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Professor of
Department
Cybersecurity
Information
Security

the
of

and

Покришкіна,
1986р.,
спеціальність - 
автоматизовані
СУ,
кваліфікація -
інженер
електронної
техніки/
Pokryshkin
Kiev higher
engineering
radio
engineering 
school of air 
defense6 1986., 
specialty 
automated 
control systems, 
qualification
engineer
electronic
equipment.

of

«Дослідження 
функціонування 
інфокомунікаційних 
мереж нового
покоління на основі 

інтелектуальних 
технологій»
Професор кафедри 
безпеки 
інформаційних 
технологій/
Doctor of Engineering 
05.12.02
Т elecommunication 
systems and networks, 
"Investigation o f the 
functioning o f the new 
generation of
infocommunication 
networks on the basis 
of intellectual
technologies"
Professor o f the 
Department of
Information 
Technology Security,

роботою студентів.
Основні роботи:
1. Пархомей В.А., Толюпа С.В., 
Дружинін В.А., Наконечний B.C. 
Резонансні методи отримання і 
використання інформації в 
радіотехнології // Монографія. К.
-  Логос -  2013. -  с. 146.
2. Толюпа С.В., Дружинін В.А., 
Наконечний B.C. Методи та 
алгоритми обробки та захисту 
радіолокаційної інформації у 
багатопозиційних системах зі 
змінною просторовою 
конфігурацією. // Монографія. К.
-  Л огос-2014. - с .  251.
3. Толюпа С.В., Наконечний B.C. 
Методика використання 
багатошвідкісної адаптивної 
обробки траєкторного сигналу в 
системах радіобачення. Вісник 
інженерної академії України. №3. 
-2 0 1 5 . с. 5 0 -5 7 .
4. Толюпа С.В., Семко В.В., 
Бурячок В.Л., Складанний П.М. 
Ситуаційне управління доступом 
в інформаційно- 
телекомунікаційній системі. 
Проблеми телекомунікацій. 
Харьків. ХНУРЕ. №3 -  2015. с. 
5 6 -6 4 .
5. Толюпа С. В., Наконечный В.
С., Якименко Ю. М. Оценка 
защищённости информации в 
автоматизированных____________

академія
державного
управління.
Міністерство
освіти і науки
України.
Вінницький
національний
технічний
університет/
Institute for
Advanced Training
o f Managing
Personnel.
National Academy 
of Public
Administration. 
Ministry of
Education and 
Science of
Ukraine. Vinnytsia 
National Technical 
University.

42



информационных системах с 
помощью общих критериев. 
Наукові записки Українського 
науково-дослідного інституту 
зв’язку. -2 0 1 5 . -№ 6(40) с. 27-31.
5. С. В. Толюпа, М. М. Ковбель, 
В. С. Наконечный. Управление 
защитой информации в 
информационных системах на 
основе системного анализа. 
Науково-технічний журнал 
“Сучасний захист інформації”,-  
2016.- № 1 ,-  С. 60-65.
6. Толюпа С.В., Папуша А.В. 
Автентифікація мобільного 
обладнання у мережі LTE. 
Вісник інженерної академії 
України. №1. -  2016. с. 7 5 - 8 1 /  
More than 100 scientific articles, 4 
monographs, 14 textbooks and 
manuals (4 of them are under the 
stamp of the Ministry of Education 
and Science o f Ukraine). Manages 
the scientific work o f students.
Main works:
1. Parkhomei V.A, Tolypa S.V, 
Druzhinin V.A., Nakonechny V.C. 
Resonance methods of obtaining 
and using information in radio 
technology // Monograph. K. - 
Logos - 2013. - p. 146
2. Tolulypa S.V., Druzhinin V.A., 
Nakonechny V.C. Methods and 
algorithms for processing and 
protection of radar information in
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multiposition systems with variable 
spatial configuration. //
Monograph. K. - Logos - 2014. - p. 
251.
3. Tolulypa S.V., Nakonechny V.C. 
Method of using multiprogressive 
adaptive processing o f trajectory 
signal in broadcasting systems. 
Bulletin of the Engineering 
Academy o f Ukraine. No. 3 - 2015. 
p. 50 - 57.
4. Tolyupa S.V, Semko V.V, 
Buryachok V.L, Skladannii P.M. 
Situational access control in the 
information and telecommunication 
system. Problems of
telecommunications. Kharkiv 
KNURE No. 3 - 2015. p. 56 - 64.
5. Tolulypa SV, Nakonechny V. S., 
Yakimenko Yu. M. Estimation of 
information security in automated 
information systems with the help 
o f general criteria. Scientific notes 
o f the Ukrainian Research Institute 
of Communication. - 2015. - №6 
(40) p. 27-31.
5. S.V. Tolypa, M. M. Kovbel, V.
5. Nakonechny. Management of 
information protection in 
information systems on the basis of 
system analysis. Scientific and 
Technical Journal "Modem 
Information Protection" .- 2016. - 
№1. - P. 60-65.
6. Tolulypa S.V., Papusha A.V.
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Verification of mobile equipment 
on the LTE network. Bulletin o f the 
Engineering Academy of Ukraine. 
№1 -2016. p. 75 -8 1 .

7. Труш 
Олександр 
Вікторович/Trus 
h Olexandr 
Viktorovych

Доцент кафедри 
мережевих та 
інтернет 
технологій/ 
Associate 
professor of the 
Department of 
Network and 
Internet 
technologies

Київське вище
інженерне
радіотехнічне
училище
ППО, 1982 p.,
спеціальність

Автоматизова 
ні системи 
управління, 
кваліфікація -  
військовий 
інженер 
електронної 
техніки/
Kiev high-level
engineering
radio
engineering 
school o f air 
defense, 1982, 
specialty 
Automated 
control 
systems, 
qualification - 
military
engineer of
electronic
equipment

Кандидат технічних 
наук
122-комп’ютерні 
науки
05.12.20
« Оптоелектронні 
системи», тема 
«Покращення 
показників якості 
системи управління 
записом 
відтворенням 
інформації з 
магнітооптичних 
носіїв».
Доцент кафедри 
систем захисту 
інформації/
Candidate of Technical 
Sciences
122 computer science
05.12.20 
"Optoelectronic 
systems", theme 
"Improvement o f the 
quality indicators o f the 
recording management 
system - reproduction 
of information from 
magneto-optical 
carriers".

35 років/ 
35 years

Навчальні посібники:
1. Цифрові пристрої систем 

радіозв’язку та засобів захисту 
інформації. Навчальний 
посібник. / О.В. Труш, С.В. 
Толюпа, В.А. Дружинін, Г.О. 
Гринкевич. -  K.: ДУТ, 2014. -  
214 с.
Наукові статті:
2. Труш В. О. Цілісність 

інформації в інформаційно- 
телекомунікаційних системах 
спеціального призначення: 
загрози та методи захисту / О.В. 
Труш, O.A. Хохлюк // Сучасний 
захист інформації. -  K.: ДУІКТ, 
2013. -В и п . 2. - С .  31-34.
3. Труш В.О. Використання 

технологій IP-телефонії для 
прихованої передачі інформації / 
О.В. Труш // Телекомунікаційні 
та інформаційні технології. -  K.: 
ДУТ, 2014. -  Вип. 1. -  С. 81-85.

4. Труш В.О. Використання 
хмарної технології в 
інтелектуальному 
відеоспостереженні / О.В. Труш, 
О.В. Одіяненко // Сучасний 
захист інформації. -  K.: ДУТ, 
2015. -  Вип. З . - С .  73-80.
Конференції:

Career
enhancement at the 
State Enterprise
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Associate Professor of 
the Department of 
Information Security 
Systems.

5. Труш B.O. Цілісність 
інформації в комп’ютерних 
мережах банківських систем /
О.В. Труш, Д.Є Кольвах // 
Матеріали 70-ї науково-технічної 
конференції професорсько- 
викладацького складу, науковців 
та аспірантів. 20 грудня 2015р. 
Одеська національна академія 
зв’язку ім. О.С. Попова. -  Одеса: 
ОНАЗ, 2015.-С . 171-173.
Автор 4 наукових статтей, що 

індексуються у WebofScience. 
Науковий керівник студента, що 
зайняв призове місце. Робота у 
складі організаційного комітету 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади. Автор двох 
навчальних посібників та двох 
навчально-методичних 
посібників/

Tutorials:
1. Digital devices of radio 

communication systems and means 
of information protection. Tutorial. 
/ O.V. Trush, S.V. Tolyapa, V.A. 
Druzhinin, G.O. Grinkwich - K .: 
DUT, 2014-214  p.

Scientific articles:
2. Trush V.O. Integrity of

Information in Information-
Telecommunication Systems of 
Special Purpose: Threats and
Methods of Protection / O.V. 
Trush, O.A. Khokhlyuk // Modem
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protection of information. К 
DUIKT, 2013. V. 2. P. 31-34.
3. Trush V.O. The use of IP 

telephony technologies for latent 
information transmission / O.V. 
Trush // Telecommunication and 
Information Technologies. К .: 
DUT, 2014. V. 1. P. 81-85.
4. Trush V.O. Using cloud 

technology in intelligent video 
surveillance / O.V. Trush, O.V. 
Odiyanenko // Modem protection 
of information. К .: DUT, 2015. V.
3. p p .73-80.

Conferences:
5. Trush V.O. Integrity of 

information in computer networks 
of banking systems / O.V. Trush,
D.E. Kolvakh // Materials o f the 
70th scientific and technical 
conference o f the faculty, scientists 
and post-graduate students. 
December 20, 2015 Odessa
National Academy of
Telecommunications O.S. Popov - 
Odessa: ONAT, 2015. -C. 171-173.
The author of 4 scientific articles 

is indexed by Web of Science. 
Scientific supervisor o f the student 
who took the prize-winning place. 
Work in the organizational 
committee of the All-Ukrainian 
Student academic competition. The 
author o f two teaching hand books 
and two teaching guides.__________
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1. П рофіль освітньо-наукової програми « Інформаційні системи та
технології»/

1. Profile o f education scientific program "Information systems and technologies"

зі спеціальності 126 « Інформаційні системи та технології » /in specialty 126
"Information systems and technologiesM

галузі знань \ 2  « Інформаційні технології » /Field of Knowledge 12
"Information Technologies"

1 -  Загальна інформація/ General Information
Ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації /
The level of the higher education 
and the title of the qualification

Ступінь вищої освіти -  доктор філософ
Спеціальність -  126 Інформаційні системи та технології
Освітня -  наукова програма -  Інформаційні системи та
технології
Кваліфікація -  доктор філософії в галузі інформаційних 
технологій за спеціальністю 126 Інформаційні системи та 
технології
Graduate degree - PhD
Specialty - 126 Information systems and technologies 
Educational and scientific program - Information systems and 
technologies
Qualification - PhD in the field of Information Technologies in 
specialty 126 Information systems and technologies.

Мова(и) навчання і оцінювання/ 
Language of the studying and
assessment

англійська / English

Обсяг освітньої програми / 
Duration of the educational 
program

Обсяг освітньої складової 40 кредитів ЄКТС, 4 роки
The volume of the educational component of 40 credits ECTS, 4
years

Тип програми / 
Type of the program

освітньо-наукова / 
Education scientific

Повна назва закладу вищої 
освіти, а також структурного 
підрозділу у якому здійснюється 
навчання /
Full name of the institution of 
higher education and structural 
unit in which the training is 
conducted

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

Назва закладу вищої освіти 
який бере участь у забезпеченні 
програми (заповнюється для 
програм подвійного і спільного 
дипломування) /
The name of a higher education 
institution that participates in 
providing the program
Офіційна назва освітньої 
програми,
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ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ЗВО -партнера 
мовою оригіналу /
The official name of the 
educational program, 
the degree of higher education and 
the name of the qualification of a 
higher education partner in the 
original language
Наявність акредитації / 
Availability of accreditation

-

Цикл/рівень програми / 
Cycle / level of the program

HPK України -  9 рівень / level 
FQ-EHEA -  третій цикл / the third cycle 
EQF-LLL -  8 рівень / level

Передумови / 
Approaches

Розпочати навчання мають право особи на базі другого рівня 
вищої освіти магістр або другого рівня вищої освіти магістр 
з іншої галузі за умови складання додаткового іспиту зі 
спеціальності /
A person who is a second-level higher education master / 
specialist or second-level higher education master / specialist in 
another field is entitled to start a course o f studies upon 
completion of an additional examination by specialty.

Форма навчання / 
Form of studying

Денна, заочна /
Full -  time, external

Термін дії освітньої програми / 
Duration of the program

5 років / 5 years

Internet address of the permanent 
description of the educational 
program

httn://fit.univ.kiev.ua
httns://www.ist.knu.ua/

2 -  Мета освітньої програми / 
The aim of the education program

Мета програми (з врахуванням 
рівня кваліфікації) /
The purpose of the program

Підготовка висококваліфікованого, конкуренто
спроможного, інтегрованого в європейський та світовий 
науково-освітній простір фахівця ступеня доктора філософії 
в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 126 
«Інформаційні системи та технології», який успішно виконав 
та захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій 
вченій раді, здатний до самостійної науково-дослідницької, 
науково-організаційної, педагогічно-організаційної та 
практичної діяльності в галузі інформаційних технологій, 
викладацької роботи у вищих навчальних закладах, 
аналітичної роботи в сфері ІТ-індустрії. /
The training of a highly skilled, competitive, integrated in the 
European and world scientific and educational space of a 
specialist in the degree of Doctor of Philosophy in the field of 
information technology in the specialty 126 "Information 
Systems and Technologies", which successfully completed and 
defended its own scientific research in a specialized scientific 
council, capable of independent research and development, 
scientific-organizational, pedagogical-organizational and 
practical activity in the field o f information technologies, 
teaching work in higher education their institutions, analytical 
work in the field of IT industry.
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3 - Характеристика освітньої програми / 
Characteristic of the education program

Предметна область (галузь 
знань / спеціальність / 
спеціалізація програми) / 
Subject area (field of the 
knowledge / specialty / 
specialization program)

Галузь 12 Інформаційні технології /спеціальність 126 
Інформаційні системи та технології /
Field 12 Information technology/ specialty 126 Information 
systems and technologies

Орієнтація освітньої програми / 
Sense of the educational program

Освітньо-наукова академічна / 
Educational scientific academic

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації /
The main focus of the educational 
program and specialization

Здобуття третього рівня вищої освіти освітньо-наукового 
ступеню доктор філософії за спеціальністю «Інформаційні 
системи та технології»
Ключові слова: інформаційні управляючі системи, 
розподілені інформаційні системи, інтелектуальні системи і 
технології, інтернет речей. /Achievement of the third level of 
higher education of educational-scientific degree doctor of 
philosophy in the specialty "Information systems and technologies" 
Keywords: information control systems, distributed information 
systems, intelligent systems and technologies, Internet of things.

Особливості програми / 
Features of the program

Обов’язкова педагогічна практика у ВНЗ з викладанням 
профільних дисциплін /
Obligatory pedagogical practice in higher educational institutions 
with teaching of specialized disciplines.

4 -
до працевла 

Eligibility of grac

- Придатність випускників 
штування та подальшого навчання / 
uates for employment and further studying

Придатність до 
працевлаштування / 
Suitability for employment

Робота у ВНЗ на викладацьких посадах та у наукових 
установах в якості дослідника.
Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 
2310.1 Доцент; 2359.1 Науковий співробітник, науковий 
співробітник-консультант. /
Work at higher educational institutions in teaching positions and 
in scientific institutions as a researcher. An expert can take 
primary positions (according to DK 003: 2010): 2310.1 Assistant 
professor; 2359.1 Researcher, researcher-consultant.

Подальше навчання / 
Further studying

Право продовження наукових досліджень та отримання 
ступеня доктор наук /
The right to continue research and obtain a doctorate degree.

5 - викладання та оцінювання / 
Teaching and evaluation

Викладання та навчання / 
Teaching and studying

Теоретична підготовка (лекції, практичні заняття з 
обов'язкових дисциплін та дисциплін вибору факультету та 
аспіранта), проходження асистентської педагогічної 
практики, науково-дослідницька робота, опрацювання 
наукових публікацій зі спеціальності, консультації із 
викладачами, написання рефератів, підготовка дисертаційної 
роботи./
Theoretical training (lectures, practical classes on compulsory 
disciplines and disciplines of choice o f faculty and postgraduate 
students), passing of assistant pedagogical practice, research 
work, processing of scientific publications on specialty, 
consultation with teachers, writing essays, preparation of
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dissertation work.
Оцінювання /
Assessment

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

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

звітування на засіданні кафедри двічі на рік;
практичний модуль -  атестація на підставі висновків з
проведення захисту асистентської педагогічної практики. /
Written and oral examinations, credits.
Two forms of certification: intermediate and final.
Intermediate includes three modules:

• • theoretical - compiling examinations in disciplines in 
accordance with the curriculum

• • scientific research - once a year certification and twice 
a year reporting at the department meeting

• • practical module - certification on the basis of 
conclusions on the review of assistant pedagogical 
practice

6 -  Програмні компетентності / 
Program competences

Інтегральна компетентність / 
Integral competence

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної або дослідницько-інноваційної діяльності, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та професійної практики. /
The ability to solve complex problems in the field of professional 
or research innovation activities, which involves a profound 
rethinking of existing and creating new integrated knowledge 
and professional practice. (IC -  1)

Загальні компетентності (ЗК) / 
Overall competence (ОС)

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
(ЗК-1).
2. Навички використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій (ЗК-2).
3. Здатність проведення самостійних досліджень на 
сучасному рівні (ЗК- 3).
4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з 
різних джерел (ЗК-4).
5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5).
6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі 

(ЗК-6).
7. Здатність розробляти та управляти науковими проектами 
(ЗК-7).
8. Здатність спілкуватися з нефахівцями своєї галузі (з 
експертами з інших галузей) (ЗК-8).
9. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми в галузі 
інформаційних технологій (ЗК-9).
10. Здатність працювати в команді (ЗК-10) /
1. Ability to abstract thinking, analysis and synthesis (ОС -1).
2. Skills of using the latest information and communication 
technologies (OC -2).
3. Ability to carry out independent research at the present level 
(OC -3).
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4. Ability to search, processing for the analysis of information 
from various sources (OC -4).
5. Ability to generate new ideas (creativity) (OC -5).
6. Ability to work in the international scientific space (OC -6).
7. Ability to develop and manage scientific projects (OC -7).
8. Ability to communicate with non-specialists in their field 
(with experts from other fields) (OC -8).
9. Ability to identify, set and solve problems in the field of 
information technology (OC -9).
10. Ability to work in a team (OC -10)

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) / 
Competence of the specialty

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

міждисциплінарні знання, включаючи математичні і наукові 
принципи, чисельні методи, засоби та нотації для успішного 
розв’язання проблем (ФК-7).
8. Здатність аналізувати предметну область, ідентифікувати, 
класифікувати та описувати проблеми, знаходити методи й 
підходи до їх розв’язання, формулювати вимоги (ФК-8).
9. Здатність критично переосмислювати наявні інформаційні 
технології та відстежувати тенденції їх розвитку (ФК-9).
10. Здатність розробляти проекти та керувати ними (ФК-10).
11. Здатність до продукування нових та використання 
існуючих методів створення інформаційних технологій та 
розробки комп’ютерних систем (ФК-11).
12. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні 
міждисциплінарні знання (ФК-12).
13. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових 
та складних ідей. (ФК-13).
14. Набуття універсальних навичок організації та 
проведення навчальних занять (ФК-14). /
1. Ability to understand the subject area (within professional 
activities) and the basic principles of information technology, 
apply and develop practical skills and abilities (OS-1).
2. Ability to formulate the scientific problem, working 
hypotheses of the problem under investigation, based on a deep
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understanding of the existing and the creation of new integrated 
knowledge, as well as professional practice (OS -2).
3. Ability to develop, implement and coordinate processes of the 
life cycle of information technology, systems and software 
products (OS -3).
4. The ability to accumulate, process and organize professional 
knowledge in information technology and recognize the 
importance o f lifelong learning. (OS -4).
5. Ability to develop and implement new competitive ideas in the 
field of information technology (OS -5).
6. The ability to take into account the social and ethical aspects 
of professional activity (OS -6).
7. Ability to apply and develop fundamental and 

interdisciplinary knowledge, including mathematical and 
scientific principles, numerical methods, tools and notations for 
successful problem solving (OS -7).
8. Ability to analyze the subject area, identify, classify and 
describe problems, find methods and approaches to their 
solution, formulate requirements (OS -8).
9. Ability to critically re-think existing information technologies 
and track trends in their development (OS -9).
10. Ability to design and manage projects (OS -10).
11. Ability to produce new and use of existing methods for 
creating information technology and developing computer 
systems (OS -11).
12. Ability to apply and develop fundamental interdisciplinary 
knowledge (OS -12).
13. Ability to critically analyze, evaluate and synthesize new and 
complex ideas. (OS -13).
14. Acquiring universal skills in organizing and conducting their 
training (OS -14).

7 -  Програмні результати навчання / 
Program results of the studying

Програмні результати 
навчання/
Program results of the studying

1. Аналізувати сучасні передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі науково-дослідницької та/або 
професійної діяльності і на межі предметних галузей знань 
(РН-1)
2. Знати цраці провідних зарубіжних вчених, наукові школи 
та фундаментальні праці у галузі дослідження, формулювати 
мету власного наукового дослідження як складову загально 
цивілізаційного процесу (РН-2).
3. Давати критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 
складних ідей (РН-3).
4. Уміти з нових дослідницьких позицій формулювати 
загальну методологічну базу власного наукового 
дослідження, усвідомлювати його актуальність, мету і 
значення для розвитку інших галузей науки, суспільно - 
політичного, економічного життя (РН-4).
5. Аналізувати наукові праці в галузі інформаційних 
технологій, виявляючи дискусійні та мало досліджені 
питання (РН-5).
6. Визначати методологічні принципи та методи наукового 
дослідження галузі інформаційних технологій в залежності
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від об’єкту і предмету, використовуючи міждисциплінарні 
підходи (РН-6).
7. Кваліфіковано відображати результати наукових 
досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових 
вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз (РН-7).
8. Знати, розуміти і самостійно застосовувати методи аналізу 
предметної області, виявлення інформаційних потреб і збір 
даних для проектування (РН-8).
9. Аналізувати, оцінювати і вибирати сучасні інструмент 
альні та обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і 
програмні рішення для конкретної задачі в галузі 
інформаційних систем та технологій (РН-9).
10. Знати, розуміти і застосовувати концепції і методології 
моделювання інформаційних процесів (РН-10).
11. Розробляти засоби реалізації інформаційних технологій 
(методичні, інформаційні, математичні, алгоритмічні, 
технічні і програмні) (РН-11).
12. Здійснювати аналітичне дослідження робочих параметрів 
інформаційних технологій, а також здійснювати аналіз 
вибраних методів, засобів реалізації проектування і давати 
їм критичну оцінку (РН-12).
13. Формулювати, експериментально підтверджувати, 
обґрунтовувати і застосовувати на практиці нові 
конкурентоздатні ідеї, методи, технології розв’язання 
професійних, науково-технічних задач, в тому числі 
нестандартних (РН-13).
14. Знати, розуміти і застосовувати математичні концепції, 
методи системного аналізу і математичного моделювання 
(РН-14).
15. Розуміти сутність інформації, проводити критичну 
оцінку кількості і змісту інформації (РН-15).
16. Демонструвати результати наукової роботи, писати 
презентації, звіти за результатами виконаної роботи (РН-16).
17. Прогнозувати розвиток інформаційних систем і 
технологій (РН-17).
18. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати 
необхідні для рішення професійних наукових задач 
інформаційно - довідникові та науково - технічні ресурси і 
джерела знань з урахуванням сучасних досягнень науки і 
техніки (РН-18)
19. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні 
дослідження в галузі науково - дослідницької та 
інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових 
знань (РН-19).
20. Ініціювання інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під час їх реалізації (РН-20).
21. Працювати зі студентською аудиторію в галузі 
інформаційних систем та технологій, вміти організовувати їх 
навчальний процес (РН-21).
22. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в навчальний 
процес інновації (РН-22).
23. Оформляти результати досліджень у вигляді доповідей
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на наукових конференціях (РН-23).
24. Демонструвати вміння спілкуватися в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в 
певній галузі наукової та/або професійної діяльності(РН-24).
25. Здатність професійно презентувати результати своїх до 
сліджень на міжнародних наукових конференціях, 
семінарах, практично використовувати іноземну мову (в 
першу чергу - англійську) у науковій, інноваційній 
діяльності та педагогічній діяльності (РН-25).
26. Здатність працювати в команді, мати навички 
міжособистісної взаємодії (РН-26).
27. Знати, розуміти, розробляти і самостійно застосовувати 
методи розробки паралельних програм та критерії 
ефективності паралельних алгоритмів (РН-27). /
1. То analyze modem advanced conceptual and methodological 
knowledge in the field of research and / or professional activity 
and on the boundary between the subject areas of knowledge 
(RS-1)
2. To know the works of leading foreign scientists, scientific 
schools and fundamental works in the field of research, to 
formulate the goal of their own scientific research as a 
component of the general civilization process (RS -2).
3. To give a critical analysis, evaluation and synthesis of new and 
complex ideas (RS -3).
4. To be able to formulate from the new research positions the 
general methodological base of own scientific research, realize 
its relevance, purpose and significance for the development of 
other branches of science, socio-political, economic life (RS -4).
5. Analyze scientific works in the field of information 
technologies, presenting debatable and less studied questions (RS 
-5).
6. To determine the methodological principles and methods of 
scientific research of the field of information technologies 
depending on the object and subject, using interdisciplinary 
approaches (RS -6).
7. Qualitatively reflect the results of scientific research in 
scientific articles published both in professional domestic 
editions, ^nd in the publications included in the international 
science-computer bases (RS -7).
8. To know, understand and independently apply methods of 
domain analysis, identification of information needs and data 
collection for design (RS -8).
9. To analyze, evaluate and choose modem tools and computing 
tools, technologies, algorithmic and software solutions for a 
specific task in the field of information systems and technologies 
(RS -9).
10. To know, understand and apply the concepts and 
methodologies of information process modeling (RS -10).
11. To develop means of realization of information technologies 
(methodical, informational, mathematical, algorithmic, technical 
and software) (RS-11).
12. To carry out analytical study of the working parameters of 
information technologies, as well as to analyze the selected
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methods, means of implementation of design and give them a 
critical assessment (RS -12).
13. To formulate, experimentally confirm, substantiate and apply 
in practice new competitive ideas, methods, technologies for 
solving professional, scientific and technical problems, including 
non-standard (RS -13).
14. Know, understand and apply mathematical concepts, 
methods of system analysis and mathematical modeling (RS - 
14).
15. Understand the essence of information, conduct a critical 
evaluation of the amount and content of information (RS -15).
16. Demonstrate the results o f scientific work, write 
presentations, reports on the results of the work performed (RS - 
16).
17. To forecast the development of information systems and 
technologies (RS -17).
18. To understand, analyze, purposefully search and choose 
necessary information and reference books and scientific and 
technical resources and sources of knowledge taking into account 
the modern achievements of science and technology (RS -18), 
necessary for the decision of professional scientific tasks)
19. To initiate, organize and conduct integrated research in the 
field o f research and innovation activities that lead to the 
acquisition of new knowledge (RS -19).
20. Initiation of innovative complex projects, leadership and 
complete autonomy during their implementation (RS -20).
21. To work with the student audience in the field of information 
systems and technologies, to be able to organize their educational 
process (RS -21).
22. To study, generalize and introduce innovations in the 
educational process (RS -22).
23. To draw up research results in the form of reports at scientific 1 
conferences (RS -23).
24. Demonstrate the ability to communicate in a dialogue with 
the broad scientific community and the public in a particular area 
of scientific and / or professional activity (RS -24).
25. The ability to professionally present their results to research 
at international scientific conferences, seminars, and practice the 
use of a foreign language (primarily English) in scientific, 
innovative and pedagogical activities (RS -25).
26. Ability to work in a team, have the skills of interpersonal 
interaction (RS -26).
27. To know, understand, develop and independently apply 
methods of developing parallel programs and criteria of 
efficiency of parallel algorithms (RS -27).

8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми / 
Resource support for the implementation of the program

Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення / 
Specific characteristics of staffing

Усі викладачі мають ступінь кандидата або доктора наук, 
можлива участь закордонних фахівців. /
All lecturers have a Candidate of Science or a Doctor of 
Phylosophy degree, foreign specialists may attend.

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного

В процесі реалізації програми використовуються професійні 
інформаційні технології провідних компаній світу. /
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забезпечення /
Specific characteristics of logistics

Professional information technologies of leading companies of 
the world are used in the process of program realization

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально- 
методичного забезпечення / 
Specific characteristics of 
information and teaching and 
methodological support

В процесі реалізації програми використовуються електронні 
матеріали, зокрема Інтернет-відеолекції, з використанням 
системи електронного навчання з електронним навчально- 
методичним забезпеченням, системою оцінки знань тощо /
In the process of implementation of the program, electronic 
materials, including Internet video lectures, are used, using the 
electronic learning system with electronic teaching aids, a system 
for assessing knowledge, etc.

9 -  Академічна мобільність / 
Academic Mobility

Національна кредитна 
мобільність /
National Credit Mobility

На основі двосторонніх договорів між Київським 
національним університетом ім. Т. Шевченка та технічними 
університетами України. /
On the basis of bilateral agreements between the Taras 
Shvchenko National University of Kyiv and technical 
universities of Ukraine.

Міжнародна кредитна 
мобільність /
International Credit Mobility

На основі двосторонніх договорів між Київським 
національним університетом ім. Т. Шевченка та вищими 
навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. /
On the basis of bilateral agreements between the Taras 
Shevchenko National University and higher educational 
institutions of foreign partner countries.

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти /
Teaching foreign applicants for 
higher education

Для навчання іноземних громадян з 2019 року буде 
реалізовуватися програми англійською мовою. /
In order to train foreigners from 2019, English programs will be 
implemented.
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2. П ЕРЕЛІК КО М П О НЕН Т О СВІТНЬО -ПРОФ ЕСІЙ Н ОЇ/НАУКОВО Ї 
ПРОГРАМ И ТА ЇХ Л О ГІЧНА П ОСЛІДОВНІСТЬ /

LIST OF THE COM PONENT OF THE EDUCATIONAL SCIENTIFIC  
PROGRAM  AND THEIR LOGICAL CO NNECTION  

2Л П ерелік компонент ОП / 
List o f com ponents EP

Код н/д / 
Code of the 
discipline

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) / 
Components of the educational program 

(educational disciplines, course projects (work), 
practice, qualification work)

Кількість 
кредитів /

Credits

Форма 
підсумкового 

контролю / 
Form of final 

control

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП / 

The main components

MC. 01 Академічне письмо українською мовою / 
Ukranian academic writing

3 екзамен / 
exam

MC. 02 Філософія науки та інновацій / 
Phylosophy o f science and innovations

7 екзамен / 
exam

MC. 03 Асистентська педагогічна практика / 
Pedagogical assistant practice

10 залік / 
test

FC.01 Комплексний іспит зі спеціальності / 
Complex exam in the specialty

підсумкова 
атестація / 

final 
certification

FC.02 Дисертаційна робота доктора філософії / 
The defense of the dissertation of the doctor of 
philosophy

підсумкова 
атестація / 

final 
certification

Загальний обсяг обов'язкових компонент / 
The total amount of main components:

20

Вибіркові компоненти ОП / 
Selective components EP

2. Дисципліни вибору факультету / 
Disciplines of choice of the faculty

DCF/I.01 Аспірантські студії (зі спеціальності та за темою 
наукового дослідження /
Postgraduate courses (in the specialty aand scientific 
research)

5 екзамен / 
exam

DCF/1.02 Теорія і технології створення програмних систем 
(англ. мовою) /
Theory and technology of program system creation (in 
English)

3 екзамен / 
exam

Всього /Total: 8
3. Дисципліни вільного вибору аспіранта / 

Disciplines of the choice of the post-graduate student

DCP.3.01 Перелік № 1 (1 дисципліна з переліку / 
List № (1 Discipline from the list)

4 екзамен / 
exam
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DCP.3.01.01 Практична філософія та епістемологія науки / 
Practical philosophy and science epistemology

X
X

DCP.3.01.02 Професійно-педагогічна компетентність викладача 
В Н З/
Professional pedagogical competence of the higher 
education institution lecturer

X

X

DCP.3.01.03 Європейська грантова система підтримки наукових 
досліджень та академічних обмінів /
European Grant System for Research and Academic 
Exchanges

X

X

DCP.3.01.04 Комерціалізація наукових досліджень та трансфер 
технологій /
Scientific research commercialization and transfer of 
technology

X

X

DCP.3.01.05 Принципи організації науково-дослідницьких 
робіт/
Principles of scientific research work organization

X

X

DCP.3.01.06 Наукова бібліографія: практикум / 
Scientific bibliography: practical work

X
X

DCP.3.01.07 Наукова комунікація: методи оприлюднення 
результатів дослідження /
Scientific communication: methods for the publication 
of research results

X

X

DCP.3.01.08 Професійне проектне управління науковими 
дослідженнями /
Professional project management of scientific research

X

X

DCP.3.01.09 Інтелектуальні обчислення та аналіз даних / 
Intelligent calculation and data analysis

X
X

DCP.3.01.10 Мінерально-сировинна база України / 
Mineral and raw material base of Ukraine

X
X

DCP.3.01.11 Основи системної біології / 
Priciples of System Biology

X
X

DCP.3.01.12 Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних/ 
Modem quantitative methods of social data analysis

X
X

DCP.3.01.13 Сучасні проблеми і тенденції розвитку 
інформаційних технологій /
Modem problems and trends of information 
technology development

X

X

DCP.3.01.14 Наноструктуровані полімерні матеріали для 
біотехнологій, медицини, інформаційних 
технологій та сонячної енергетики /
Nanostructured polymer materials for biotechnology, 
medicine, information technology and solar energy

X

X

DCP.3.01.15 ЯМР-спектроскопія для природничих наук /
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy for the 
Natural Sciences

X

X

DCP.3.01.16 Теорія хаосу/ 
Theory of chaos

X
X

DCP.3.01.17 Математичні основи захисту інформації / 
Mathematical fundamentals of information protection

X
X

DCP.3.01.18 Математична теорія фінансових ринків / 
Mathematical Theory of Financial Markets

X
X
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DCP.3.01.19 Цивілізаційні, етнокультурні та міжетнічні 
процеси в Європі /
Civilizational, ethnocultural and interethnic processes 
in Europe

X

X

DCP.3.01.20 Глобалізаційні процеси в сучасному світі / 
Globalization processes in the modern world

X
X

DCP.3.01.21 Актуальні проблеми сучасного суспільства: 
Україна у глобальних та регіональних 
порівняннях/
Actual problems of modern society: Ukraine in global 
and regional comparison

X

X

DCP.3.01.22 Українська наукова мова / 
Ukrainian scientific language

X
X

DCP.3.01.23 Практична риторика / 
Practical rhetoric

X
X

DCP.3.01.24 Технології впливу в діловій комунікації / 
Technologies of influence in business communication

X
X

DCP.3.01.25 Психологія спілкування / 
Psychology of communication

X
X

DCP.3.01.26 Актуальні проблеми зовнішньої політики України / 
Actual problems of foreign policy of Ukraine

X
X

DCP.3.01.27 Право інтелектуальної власності/ 
Intellectual property rights

X
X

DCP.3.01.28 Ринок цінних паперів /
Securities Market

X
X

DCP.3.01.29 Лінгвістичне програмування поведінки людини / 
Linguistic programming of human behavior

X
X

DCP.3.01.30 Література у глобальному естетичному просторі 
XXI ст /
Literature in the global aesthetic space of the XXI 
century

X

X

DCP.3.01.31 Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди / 
Global climate change, new geospheric trends

X
X

DCP.3.01.32 Глобальні проблеми людства та сталий розвиток / 
Global Human Problems and Sustainable 
Development

X

X

DCP.3.01.33 Інноваційні технології в , сфері воєнної та 
інформаційної безпеки /
Innovative technologies in the field of military and 
information security

X

X

DCP.3.01.34 Методологія проведення наукових досліджень у 
сфері інформаційних технологій спеціального 
призначення /
Methodology for carrying out scientific research in the 
field of special-purpose information technology

X

X

DCP.3.01.35 IT Essentials ("Основи інформаційних технологій") 
/ IT Essentials

X
X

DCP.3.01.36 NDG Linux Essentials X X

DCP.3.01.37 Soft skills X X

DCP.3.02 Перелік № 2 (2 дисципліни з переліку) / 
List № 2(2 Discipline from the list)

8 екзамен / 
exam

DCP.3.02.01 Філософія інтернет речей / X X
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Internet of Thinfs Phylosophy
DCP.3.02.02 Наукові проблеми глобальних інформаційних 

систем /
Scientific problems of global information systems

X

X

DCP.3.02.03 Методологія побудови систем інтернет речей / 
Methodology for Internet of Things system building

X
X

DCP.3.02.04 Наукові проблеми штучного інтелекту / 
Scientific problems of artificial intelligence

X
X

DCP.3.02.05 Сучасні технології систем комп’ютерного зору / 
Modem technologies of computer vision system

X
X

DCP.3.02.06 Технології мультисервісних мереж майбутнього / 
Technologies of multiservice networks of the future

X
X

DCP.3.02.07 Сучасні технології сенсорних мереж / 
Modem technologies of sensor networks

X
X

DCP.3.02.08 Теоретичні та прикладні засади побудови 
інформаційних технологій /
Theoretical and applied principles of information 
technologies construction

X

X

DCP.3.02.09 Математичні основи систем підтримки прийняття 
рішень /
Mathematical fundamentals of decision support 
systems

X

X

DCP.3.02.10 Надійність та безпека критичних систем (англ. 
мовою) /
Reliability and security of critical systems

X

X

DCP.3.02.11 Логіко-алгебраїчні методи специфікації 
програмних систем /

Logic-algebraic methods of software systems 
specification

X

X

Всього / Total: 12

Загальний обсяг обов’язкових компонент / 
The total amount of main components

20

Загальний обсяг по вибору ВНЗ /
Total amount of the choice of higher educational institutions

8

Загальний обсяг вибіркових компонент: / 
Total sample components: ,

20

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /
GENERAL SUMMARY OF THE EDUCATIONAL PROGRAM

40
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2.2 Структурно-логічна схем а/  
Structural-logical scheme

\  Місяці/ 
\  Month

Рік \  
навчання/
Years \

Жовтень/
October

1  і

.......

Листопад/
November

Грудень/
December

.

' ■ §1
Січень/
January

Лютий/
February'

1
: ;■.

Березень/
March

■

Квітень/
April

Травень/
May

. w '-‘ *

....... ■ -."
: : т-

Червень/
June

Липень/
July

:

Серпень/
August

::

І рік/ 
I year

Філософія науки 
та інновацій (ОНД 2) 
(8 кредитів -  іспит / 
Phylosophy of science 
and innovations (MC.2) 
(8 credits -  exams)

Attestation 
for the 1st 
year of 
studying

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

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

(3 кредити -  іспит) /
Disciplines of choice of the faculty:

3. Postgraduate courses (in the specialty aand scientific research) (DCF/1.01)
(5 credits -  exams)

4. Теорія і технології створення програмних систем (DCF/I.02)
(3 credits -  exams)

Академічне письмо англійською мовою (English academic writing) (ОНД 1) 
(3 кредити -  іспит /
Ukranian academic writing (МС. 01)
(3 credits -  exams)

Attestation 
for the list 
year of 
studying

Блок дисциплін за вибором аспіранта:

62



П рік /
П уеаг 1. Практична філософія та епістемологія науки

2. Професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ

3. Європейська грантова система підтримки наукових досліджень та академічних обмінів
4. Комерціалізація наукових досліджень та трансфер технологій
5. Принципи організації науково-дослідницьких робіт
6. Наукова бібліографія: практикум
7. Наукова комунікація:методи оприлюднення результатів дослідження
8. Професійне проектне управління науковими дослідженнями
9. Інтелектуальні обчислення та аналіз даних
10. Мінерально-сировинна база України
11. Основи системної біології
12. Сучасні кількісні методи аналізу соціальних даних
13. Сучасні проблеми і тенденції розвитку інформаційних технологій
14. Наноструктуровані полімерні матеріали для біотехнологій, медицини, інформаційних 

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

порівняннях
22. Українська наукова мова
23. Практична риторика
24. Технології впливу в діловій комунікації
25. Психологія спілкування
26. Актуальні проблеми зовнішньої політики України
27. Право інтелектуальної власності
2^  Ринок цінних паперів  ______________  _______ ______

Перелік МІ (1 дисципліна з переліку)(ДВА.3.01) (4 кредити -  іспит):
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29. Лінгвістичне програмування поведінки людини
30. Література у глобальному естетичному просторі XXI ст.
31. Глобальні зміни клімату, нові геосферні тренди
32. Глобальні проблеми людства та сталий розвиток
33. Інноваційні технологи в сфері воєнної та інформаційної безпеки
34. Методологія проведення наукових досліджень у сфері інформаційних технологій спеціального 

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

Перелік M2 (2 дисципліни з переліку)(ДВА.3.02) (8 кредитів -  іспит):

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

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

Disciplines of the choice of the post-graduate student:
List №1 (1 Discipline from the list) (DCP.3.01) (4 credits -  exams):

1. Practical philosophy and science epistemology
2. Professional pedagogical competence of the higher education institution lecturer
3. European Grant System for Research and Academic Exchanges
4. Scientific research commercialization and transfer of technology
5. Principles of scientific research work organization
6. Scientific bibliography: practical work
7. Scientific communication: methods for the publication of research results
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8. Professional project management of scientific research
9. Intelligent calculation and data analysis
10. Mineral and raw material base of Ukraine
11. Priciples of System Biology
12. Modern quantitative methods of social data analysis
13. Modern problems and trends of information technology development

14. Nanostructured polymer materials for biotechnology, medicine, information technology and solar energy

15. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy for the Natural Sciences
16.Theory of chaos
17. Mathematical fundamentals of information protection
18. Mathematical Theory of Financial Markets
19. Civilizational, ethnocultural and interethnic processes in Europe
20. Globalization processes in the modern world
21. Actual problems of modern society: Ukraine in global and regional comparison
22. Ukrainian scientific language
23. Practical rhetoric
24. Technologies of influence in business communication
25. Psychology of communication
26. Actual problems of foreign policy of Ukraine
27. Intellectual property rights
28. Securities Market
29. Linguistic programming of human behavior
30. Literature in the global aesthetic space of the XXI century
31. Global climate change, new geospheric trends
32. Global Human Problems and Sustainable Development
33. Innovative technologies in the field of military and information security
34. Methodology for carrying out scientific research in the field of special-purpose information technology
35. IT Essentials
36. NDG Linux Essentials
37. Soft skills
List № 2 (2 Discipline from the list) (DCP.3.02) (8 credits -  exams):
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1. Internet of Thinfs Phylosophy
2. Scientific problems of global information systems
3. Methodology for Internet of Things system building
4. Scientific problems of artificial intelligence
5. Modern technologies of computer vision system
6. Technologies of multiservice networks of the future
7. Modern technologies of sensor networks
8. Theoretical and applied principles of information technologies construction

9. Mathematical fundamentals of decision support systems
10. Reliability and security of critical systems
11. Logic-algebraic methods of software systems specification

Асистентська педагогічна практика (ОНД.ОЗ) / 
Pedagogical assistant practice (MC.03)

Ш рік/ 
ІП year

Асистентська педагогічна практика (ОНД.ОЗ) 
(10 кредитів -  диференційований залік) / 
Pedagogical assistant practice (MC.03)
(10 credits-test)

Атестаця 
за III рік 

навчання/ 
Attestation 

for the 
IHst year 

of
studying

IV рік/ 
IV year

Підсумкова атестація / 
Final certification

Складання 
комплексного 

іспиту зі 
спеціальності/ 
Complex exam 
in the specialty

Захист дисертації доктора філософії / 
The defense of the dissertation of the doctor of 

philosophy
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3. Ф ОРМ А А ТЕС ТАЦ ІЇ ЗДО БУВАЧІВ ВИ Щ О Ї ОСВІТИ:

FORM  OF ATTESTATIO N OF H IG HER EDUCATIO N CO M PETITO RS

Атестація випускників освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії в аспірантурі за спеціальністю 
126 «Інформаційні системи та технології» здійснюється шляхом складання комплексного підсумкового іспиту за 
спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» та прилюдного захисту результатів науково-дослідницької 
роботи, які представлені у вигляді дисертації і завершується присудженням наукового ступеня доктор філософії в 
галузі інформаційних технологій за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» з врученням 
диплому встановленого зразка про рівень освіти та кваліфікацію. / The assessment of graduates of the educational and 
scientific program of preparation of doctors of philosophy in postgraduate study in specialty 126 "Information systems and 
technologies" is carried out by compiling a comprehensive final examination in the specialty 126 "Information systems and 
technologies" and public defense of the results of research work, which are presented in the form of a dissertation and 
graduated with a degree in Doctor of Philosophy in the field of Information Technology in specialty 126 "Information Systems 
and Technologies" of the standart form for diploma of the level of education and skills.
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4. 4. М атриця відповідності програмних компетентностей  
компонентам освітньої програми /

M atrix o f com pliance o f program com petencies to the com ponents o f the educational program
О бов’язкові компоненти / Com pulsory com ponent EP
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ОС 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОСЗ + + + + +
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ОС 5 +
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ОС 7 + + + + +
ОС 8 +
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OS-10 + + + +
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OS-14 +
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5. М АТРИЦ Я ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я П РО ГРАМ Н И Х РЕЗУЛ ЬТАТІВ НАВЧАНН Я (ПРН) ВІДПО ВІДНИ М И  
КО М П О НЕН ТАМ И  О СВІТН ЬО Ї ПРО ГРАМ И  / M ATRIX SUPPLY SOFTW ARE RESULTS OF TRAINING BY
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RS 23 +
RS 24 + +
RS 25 + +
RS 26 +
RS 27 70
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RS 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
RS 3 + +

RS 4 + +

RS 5 + + +

RS 6 + + + + +

RS 7 + + + + +

RS 8 + + + + +

RS 9 + + + + + + + + + + + + +

RS 10 + + + + + + + + + + + +
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RS 14 + + + + + + + + + + + +
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РЕЦЕНЗІЯ  
на ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМ У  
«Програмні технології інтернет речей»

підготовки здобувачів третього освітнього-наукового рівня доктора 
філософії PhD за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»

(англомовна програма)

На даний час, основна тенденція розвитку інфокомунікаційних послуг та 

сервісів полягає в масовому поширенні хмарних обчислень. Однак, їх 

впровадження стикається з певними ускладненнями, які характерні для 

мобільних користувачів. Нові вимоги можуть бути частково виконані лише 

за допомогою існуючих рішень для хмарних обчислень.

Як наслідок, з'явилася нова парадигма «туманне обчислення та мережа». 

Туман розподіляє обчислення, обробку даних та мережеві зв'язки ближче до 

кінцевих користувачів. Це архітектура, де розподілені мережеві та 

користувацькі пристрої будуть співпрацювати один з одним, а також із 

хмарами. Це забезпечує виконання обчислень, управління мережею, а також 

розв’язання завдань з управління даними. Замість того, щоб концентрувати 

дані та обчислення в невеликій кількості великих хмар, багато туманних 

систем будуть розгорнуті поруч із кінцевими або комп'ютерними та 

інтелектуальними мережами, що забезпечить найкращу відповідність 

потребам користувачів. Все це, а також поява інтелектуальних 

електролічильників, автомобілів і підключених побутових приладів до 

промислових об'єктів та інше, вимагає адаптації систем мобільного зв’язку 

до виникаючих вимог щодо пропускної здатності, покращення QoS, 

зменшення затримок в роботі хмарних додатків. Як наслідок, поява Інтернет 

речу (Internet of Things, ІоТ) спонукає удосконалювати мережі мобільного 

зв’язку шляхом переходу до стандартів 5G. Це дозволить реалізувати набір 

телекомунікаційних технологій та послуг, які підтримуватимуть в 1000 разів 

більше даних ніж сьогодні та повинні забезпечувати наднизьку затримку при 

передачі даних. Таким чином, попит на створення інтелектуальних систем, 

розробка новітніх моделей та методів, що будуть вдосконалювати наукові



прориви в галузі Інтернету речей, завжди користуватимуться великим 

попитом серед молодих науковців.

Подана на рецензування англомовна освітньо-наукова програма 

«Програмні технології інтернет речей» 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 РІШ студенти під час навчання.

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього освітнього- 

наукового рівня доктора філософії РІЯЗ за спеціальністю 126 «Інформаційні 

системи та технології» (англомовна програма) відповідає усім нормативним 

вимогам Міністерства освіти і науки України. Програма має логічну 

структуру та всі необхідні складові, що забезпечить підготовку спеціалістів у 

галузі інтернету речей на високому рівні. Рецензована освітньо-наукова 

програма може бути взята за основу та прийнята до виконання в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка.

Завідувач кафедри інформаційних 

систем та технологій Львівського 

національного аграрного

ВИСНОВОК

д.т.н., в.о. професора

Підпис «ЗАВІРЯЮ»:

Головний вчений секрета 

к.е.н., ст. викладач

А. М. Тригуба

І. М. Лаврів



РЕЦЕНЗІЯ

на ОСВІТНЬО-НАУКОВУ ПРОГРАМУ 

«Програмні технології інтернет речей»

підготовки здобувачів третього освітнього-наукового рівня
доктора філософії Рйй за спеціальністю 126 «Інформаційні 

системи та технології» (англомовна програма)

Підготовка висококваліфікованого, конкуренто-спроможного, 

інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір 

фахівця ступеня доктора філософії в галузі інформаційних 

технологій за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та 

технології», який успішно виконав та захистив власне наукове 

дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до самостійної 

науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно- 

організаційної та практичної діяльності в галузі інформаційних 

технологій, викладацької роботи у вищих навчальних закладах, 

аналітичної роботи в сфері ІТ-індустрії.

Подана на рецензування англомовна освітньо-наукова програма 

«Програмні технології інтернет речей» має 10 загальних 

компетенцій та 14 фахових компетентносте спеціальності що 

відповідають вимогам Міністерртва освіти і науки України та містить 

всі необхідні розділи та складові. Досить аргументовано розкриті 

«Програмні результати навчання». Перелік компонент освітньо- 

наукової програми сформовано якісно В документі також наведена 

розширена структурно-логічна схема дисциплін, створено систему 

компетенцій, що будуть отримувати РИО студентами в ході 

навчання.

ВИСНОВОК

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього
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освітнього-наукового рівня доктора ф ілософії РЬЮ за спеціальністю 

126 «Інформаційні системи та технології» (англомовна програма) 

відповідає усім нормативним вимогам Міністерства освіти і науки 

України. Програма має вірну структуру та всі необхідні складові, що 

має забезпечити підготовку спеціалістів у галузі інтернету речей на 

високому рівні. Рецензована освітньо-наукова програма може бути 

взята за основу та прийнята до виконання в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка.

Завідувач кафедри 

кафедри комп’ютерних 

інтелектуальних систем та мереж

одеського н ац іо н а л ьн о г^Т е З ^
/

політехнічного універ 

к.т.н., доцент Р.О. Шапорін
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