
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет телекомунікацій

Освітня програма 21758 Комп'ютерні науки

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 82

Повна назва ЗВО Державний університет телекомунікацій

Ідентифікаційний код ЗВО 38855349

ПІБ керівника ЗВО Толубко Володимир Борисович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

www.dut.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/82

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 21758

Назва ОП Комп'ютерні науки

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп'ютерні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта, ОКР «молодший спеціаліст», Молодший 
бакалавр
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Навчально-науковий інститут Інформаційних технологій, кафедра 
Комп’ютерних наук

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Навчально-науковий інститут телекомунікацій, Навчально-науковий 
інститут гуманітарних та природничих дисциплін, Навчально-науковий 
інститут захисту інформації 

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

03110 Україна м. Київ, вулиця Солом’янська, 7

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська, Англійська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 177867

ПІБ гаранта ОП Вишнівський Віктор Вікторович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедрою, професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

vish_vv@ukr.net

Контактний телефон гаранта ОП +38(063)-474-79-24

Додатковий телефон гаранта ОП +38(044)-249-25-38
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 10 міс.

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма  «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти з 
іншими нормативними документами Державного університету телекомунікацій (далі - ДУТ)  визначає, мету, цілі і 
зміст підготовки фахівців за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. З цією метою на базі факультету інформаційних 
технологій Навчально-наукового інституту телекомунікації та інформатизації була створена випускова кафедра 
Інформаційних технологій, з 2016 року випускова кафедра перейменована на кафедру Комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій, а з 2017 року на кафедру Комп’ютерних наук. З 2019 року кафедра комп’ютерних наук є 
структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інформаційних технологій (далі - ННІІТ).
Для розробки освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) освітнього рівня 
вищої освіти, рішенням Вченої ради ДУТ був схвалений склад робочих та проектних груп (протокол від 15.02.2016 р. 
№10) та затверджений наказом ректора від 18.02.2016 р. №69.  Членами робочої групи був проведений детальний 
аналіз ринку праці, вивчені вимоги роботодавців до кваліфікацій та компетентостей претендентів на роботу в ІТ-
галузі. Були також враховані галузеві стандарти, в частині освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки за 
спеціальністю 6.050101 Комп’ютерні науки. Результатом цієї діяльності стало створення тимчасового стандарту 
закладу вищої освіти спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, на підставі якого була 
розроблена освітня програма. 
Після внесення змін до Переліку галузей знань та спеціальностей (2015р.) у 2017 році за спеціальністю 122 
Комп’ютерні науки здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні науки».
Після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки від 10.07.2019 року № 962, ОП 
було оновлено та внесено до неї зміни відповідно до державного стандарту вищої освіти. Дану ОП було введено в дію 
з 01 вересня 2019 р., відповідно до рішення Вченої ради ДУТ (протокол № 1 від 02.09.2019 р.) та наказу ректора від 
02.09.2019 р. № 376. У травні 2020 році ОП було переглянуто та оновлено з урахуванням пропозицій роботодавців, 
опитуванням здобувачів вищої освіти та зауважень експертної групи. Проект ОП було розміщено на сторінці 
кафедри Комп’ютерних наук. Нова редакція ОП (з урахуванням побажань стейкхолдерів) затверджена Вченою 
радою ДУТ (протокол № 1 від 20.08.2020 р.) і введена в дію з 01.09.2020 р. наказом ректора від 20.08.2020 р. №178.
Рішенням НАЗЯВО (протокол №13 від 15.07.2020) у 2020 році було отримано умовну (відкладену) акредитацію.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 50 44 6 0 0

2 курс 2019 - 2020 90 86 4 0 0

3 курс 2018 - 2019 69 65 4 0 0

4 курс 2017 - 2018 49 41 8 0 0

5 курс 2016 - 2017 4 4 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 21755 Інформаційні системи та технології
21758 Комп'ютерні науки
49658 Штучний інтелект

другий (магістерський) рівень 42814 Комп'ютерні науки

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 16518 7032

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

16518 7032

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 01 ОПП КН.pdf w+Je+jA3+YNnzXsZ1Sb7arXKg+kACsPs+hUAmvuxG7U
=

Навчальний план за ОП 03 Навчальний план КН з.pdf 1g24eb5cC6HrGsLVDtu1LlVMo9Oayof/cZNHdgYBy2A=

Навчальний план за ОП 02 Навчальний план КН д.pdf j9f1uFnNwPD8zk2lY/9IVu27YgUEmu5ZsGfAxpZVa8Y=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

04 Еверг рец.pdf ely6a6LalhggKjEAf9uEgiQ3AWJ1DPfrCFC+hO11zlg=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

07 Лантек рец.pdf DuNe93YH0MEjiInk1nTSFc36N4oT53rsGZWVjg42vMw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

05 Софела рец.pdf VMG2LhKpNURs7jtjAjg8nDh8KPI6kySoOB4i+3+5pMU
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

06 Віннком рец.pdf Cj6ErQXHnttlep+KpsrMvSu4/3dv7zWCc6kH7IqYFRY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

08 КНУ рец.pdf 8zs2iubGULo1iNKr2GPQ07E0YgLGiDzhKIM81YPDrIE=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Метою ОП є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у фахівців, які володіють 
фундаментальними знаннями і практичними навиками в області комп’ютерних наук, сприяння соціальній стійкості 
та мобільності на ринку праці, здатних розв’язувати складні практичні задачі засобами інформаційних технологій. 
Унікальністю програми є надання освіти в області прогресивних інформаційних технологій: інтеграції та взаємодії 
інформаційних технологій на рівні наукової абстракції – хмарних технологій, віртуалізації та систем штучного 
інтелекту, які ґрунтуються на принципах інженерних наук та націлені на застосування в проектах, прикладних 
дослідженнях для їх впровадження в ІТ-компаніях, шляхом успішного працевлаштування випускників.
В ОП реалізовано Стратегію розвитку ДУТ та підвищено конкурентоспроможність випускників на ринку праці 
шляхом впровадження інноваційного змісту навчання та створення потужної матеріально-технічної бази 
університету, а саме: збільшення практичної складової навчання, навчання за сертифікаціцйними курсами 
провідних ІТ-компаній та сертифікація студентів в межах та поза межами освітнього поцесу, підвищення рівня 
знань іноземної мови, залучення до проведення занять, фахівців-практиків, забезпечення умов підготовки 
здобувачів вищої освіти у реальному середовищі майбутньої професійної діяль  ності для набуття відповідних 
компетенцій, шляхом організації проведення практик в компаніях-партнерах, з можливістю подальшого їх 
працевлаштування.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Стратегією розвитку ДУТ на період 2020-2025 рр. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_11377077.pdf, визначено 
місію, яка полягає в наступному: реалізація суспільної ролі університету у розбудові держави через якісну освіту, 
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наукові дослідження, розвиток творчої особистості з креативним мисленням. Організаційно виконання завдань 
висвітлених у стратегії забезпечується:
тісною співпрацею кафедри з компаніями-партнерами, роботодавцями, а саме: проходження на їх базі практик, 
залучення представників роботодавців-практиків до проведення практичних занять, тренінгів, та майстер-класів 
для підсилення опанування новітніх та перспективних технологій. В межах навчального процесу включені 
дисципліни за вимогою роботодавців «Мережне програмування», «Хмарна платформа OpenSteck»;
формування навчальних планів, які орієнтуються не на викладача, а на студента, з урахуванням змін у реальному 
секторі економіки та новітніх наукових технологіях;
проведенням опитувань студентів з приводу їх побажань щодо уведення нових (відмови від існуючих) освітніх 
компонентів або окремих їх тем та оцінки якості викладання дисциплін викладачами 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r. 
Такі зміни відображаються в проектах освітніх програм наступних років навчання. Таким чином, стратегічні задачі 
повністю корелюють із цілями освітньої програми. 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Здобувачі вищої освіти беруть участь у процедурах забезпечення якості через членство в органах студентського 
самоврядування, у Координаційній раді по оцінці якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, у складі Вченої 
Ради ДУТ. До робочих груп під час оновлення та перегляду ОП залучаються здобувачі вищої освіти даної ОП. Під час 
регулярних зустрічей з ректором, голови студентських рад  висловлювали інтереси здобувачів вищої освіти, які в 
подальшому були враховані та сформовані у вигляді цілей програми і мають своє відображення у програмних 
результатах, а саме: розвиток фахової компетентності, пов’язаної з знанням і практичним застосуванням сучасних 
мов програмування, збільшення кількості практичних занять та достатнім знанням англійської мови (Протокол 
зсідання кафедри Комп’ютерних наук №14 від 15.06.20р.). Проводиться щорічне опитування здобувачів вищої 
освіти спеціальності http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-8259-u завдяки чому отримані пропозиції, які після 
аналізу та обговорень були включені до нової редакції ОП http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-8495-u. 

- роботодавці

Представники роботодавців брали участь у зовнішній експертизі ОП на етапах її перегляду та затвердження. 
Рецензенти: ТОВ Евергрін Девелопмент, що спеціалізується на розробці IT проектів и продуктів “з нуля”, ТОВ 
Софела, яка представляє Hewlett Packard Enterprise в Україні, ТОВ Winncom Technologies – системний інтегратор, що 
спеціалізується на проектуванні мережевої інфраструктури, інформаційній безпеці та системах зберігання даних; 
Приватне підприємство «ЛанТек», що спеціалізується на розробці та впровадженні інтелектуальної відеоаналітики. 
При формулюванні цілей, фахових компетентностей та програмних результатів навчання враховані інтереси 
стейкхолдерів. Так компанією Hewlett Packard Enterprise було надано пропозиції (компетентність ПП17) 
поглибленого вивчення хмарної платформи OpenStack. Це дозволило отримати ПРН17 - Визначати особливості та 
характеристики завдань для вибору хмарної платформи та моделі сервісної хмарної служби, вибирати технології 
для використання сервісів хмарних платформ, підвищувати ефективність застосування хмарної платформи 
OpenStack. Вивчаються рейтинги роботодавців ІТ-галузі. 
При перегляді і оновленні ОП рецензенти брали участь в обговоренні ОП, а також під час обговорення внесли свої 
пропозиції по доповненню тем окремих дисциплін. 

- академічна спільнота

Розглядалися пропозиції академічної спільноти, які здійснюють підготовку здобувачів за аналогічною 
спеціальністю, а саме: Національного університету ім. Т.Шевченка, Національного авіаційного університету, НТУ 
«КПІ». Рецензенти освітньої програми: Інститут проблем Штучного інтелекту МОН і НАН України, Факультет 
Інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До переліку нормативних 
дисциплін у навчальному плані спеціальності 122 Комп’ютерні науки було включено дисципліни «Конвергентна 
мережна інфраструктура», «Серверні платформи НРЕ», «Мережне програмування». Дішли згоди, що напрямки 
штучного інтелекту та організації гібридної хмари є актуальним і перспективним, тому мають місце поглибленого 
вивчення в освітній програмі.

- інші стейкхолдери

Кожного року Асоціація "IT Ukraine" https://itukraine.org.ua/ (найбільша спільнота сервісних ІТ-компаній в Україні) 
збирає представників ЗВО для обговорення новітніх тенденцій в ІТ-галузі та можливості актуалізації освітніх 
програм. Побажання Асоціації стосовно фахових компетенцій випускників також враховувалися в процесі 
розроблення ОП. Крім того, кафедра активно співпрацює з Громадською організацією «Kyiv IT-cluster», яка є 
комунікаційною площадкою регіону та допомогає реалізувати потенціал місцевих фахівців з інформаційних 
технологій. 

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Тенденції розвитку спеціальності враховані шляхом впровадження The Computing Curricula 2013, пропозицій до The 
Computing Curricula 2020, а також перспектив розвитку Computing Curricula Association for Computing Machinery 
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IEEE Computer Society. Розвиток спеціальності КН, згідно Establishing Computing Curricula: An Evolving Professional 
Endeavor, відбувається у напрямку таких ІТ областей: Systems Infrastructure, Application Technologies, Software 
Development. Тому в ОП впроваджені ПРН, які пов’язані з програмуванням, системною інфраструктурою, 
технологіями додатків. Опанування цими компетенціями передбачено у дисциплінах Прикладне програмування-
JAVA, Прикладні алгоритми та структури даних, Спеціалізовані мови програмування, Мережне програмування. 
Формуються практичні навичоки у розгортанні системної архітектури в дисциплінах Системне програмування та 
архітектура комп'ютерів, Серверні платформи НРЕ, Хмарна платформа OpenSteck. Розвиток ринку праці 
враховується через впровадження досліджень робочої групи Ради Європи відповідно до Європейської рамки ІКТ-
компетенцій (European e-Competence Framework 3.0) в яких виділені актуальні ІТ-професії. 
Про збільшення попиту розвитку спеціальності свідчить опитування серед здобувачів вищої освіти 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r.
Отже цілі та програмні результати ОП відбивають не тільки вітчизняні, а і ураховують європейські тенденції 
розвитку ринку праці.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Урахування галузевого та регіонального контексту проводиться через врахування потреб у відповідних спеціалістах 
ІТ компаній, з урахуванням особливостей їх діяльності на ринку України. На вершині професій, пов'язаних з ІТ 
технологіями, згідно Європейської рамки ІКТ-компетенцій (European e-Competence Framework) знаходяться 
професії “Enterprise Architect” та “Systems Architect”, до яких можуть піднятися лише студенти, які готуються за 
спеціальностю Комп'ютерні науки, тому що для цього необхідно засвоїти наступні області знань: Systems 
Infrastructure, Application Technologies, Software Development. Кафедра вбачає за свою основну місію формування 
такого змісту освітнього процесу, щоб у повній мірі відповідати цій стратегії. 
Регіональний контекст визначається співпрацєю в передовими підприємствами ІТ галузі, з якими заключені 
договори про співпрацю: ТОВ Евергрін Девелопмент, Hewlett Packard Enterprise, ТОВ Winncom Technologies, 
Громадська організація «Kyiv IT-cluster» http://www.dut.edu.ua/ua/859-p. Їх участь в освітньому процесі, навчання 
за сертифікаціцйними курсами та міжнародна сертифікація студентів обумовлюють набуття актуальних 
компетентностей випускників ОП КН, що буде сприяти працевлаштуванню випускників та підвищувати їх 
конкурентоспроможність.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП враховано досвід підготовки здобувачів вищої 
освіти за аналогічною спеціальністю в інших ЗВО України (КНУ ім. Тараса Шевченка, Харківський національний 
університет радіоелектроніки, НТУУ «КПІ» ім. Сікорського, Національний університет «Львівська політехніка» та 
ін.), які відрізняються цілями та очікуваними результатами. Аналізувалися навчальні плани окремих іноземних 
університетів: California Polytechnic State University 
http://catalog.calpoly.edu/collegesandprograms/collegeofengineering/computersciencesoftwareengineering/bscomputersci
ence/, San Jose State University Departament of Computer Science and software engineering. Було додано до ОП 
дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» та «Мережне програмування». Результати аналіз показали, що 
вітчизняні програми занадто теоретизують підготовку фахівців, а іноземні програми мають не достатню практичну 
направленість. Унікальність ОП Комп’ютерні науки полягає в поєднанні теоретичних та практичних знань з 
сучасними обчислювальними і програмними комплексами для розв’язання складних задач розробки 
інформаційних, комп’ютерних, комунікаційних та інших технічних систем на обладнанні останнього покоління 
фірм партнерів кафедри. Саме акцент на професійну, практичну підготовку та оволодіння сучасними 
інформаційними технологіями забезпечує конкурентоспроможність ОП Комп’ютерні науки серед вітчизняних та 
іноземних аналогів. 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Нормативний зміст ОП повністю відповідає програмним результатам навчанням, що сформульовані у стандарті 
спеціальності 122 Комп'ютерні науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом 
МОН України № 962 від 10.07.2019 р. Досягнення результатів навчання забезпечується змістом, структурою і 
логічною послідовністю освітніх компонентів, а також формами та методами освітнього процесу. В ОП розроблено 
структурно-логічну схему освітніх компонентів, матрицю відповідності програмних компетентностей обов’язковим 
компонентам освітньої програми, матрицю забезпечення програмних результатів навчання  відповідними 
обов’язковими компонентами освітньої програми.
Зміст ОП сприяє досягненню ПРН через вивчення освітніх компонентів, які дозволяють набути здобувачам основні 
професійні компетентності. Серед основних результатів навчання можна навести наступні: 
ПРН9. Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій 
зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 
Для оволодіння фаховими компетентностями з метою досягнення цього результату здобувачі вищої освіти вивчають 
дисципліни: Прикладне програмування-JAVA, WEB-технології та WEB-дизайн, Програмування мобільних 
пристроїв, Якість програмного забезпечення та тестування, Спеціалізовані мови програмування, Моделювання 
інформаційних систем.
ПРН13. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з 
компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні 
навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення. Вивчають дисципліни: 
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Кінцеві пристрої інформаційних систем, Системне програмування та архітектура комп'ютерів, Проектування 
інтерфейсу користувача, Серверні операційні системи.
ПРН17. Визначати особливості та характеристики завдань для вибору хмарної платформи та моделі сервісної 
хмарної служби, вибирати технології для використання сервісів хмарних платформ, підвищувати ефективність 
застосування хмарної платформи OpenStack. Вивчають дисципліни: Серверні платформи НРЕ, Хмарна платформа 
OpenSteck.
ПРН18. Застосовувати принципи управління процесами інфраструктури Інтернет, створювати системи 
забезпечення доступу до ресурсів Інтернет, обробки різних типів Інтернет-ідентифікаторів, будувати системи 
Інтернет-сервісів. Вивчають дисципліни: Конвергентна мережна інфраструктура, Мережне програмування
При вивченні всіх освітніх компонентів ОП розвиваються «softskills», для досягнення ПРН1. Застосовувати знання 
основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів 
вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. Таким чином, ОП 
повністю відповідає вимогам стандарту та забезпечує досягнення програмних результатів навчання.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Для спеціальності 122 Комп'ютерні науки для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти розроблений і 
затверджений Стандарт вищої освіти (наказ МОН України № 962 від 10.07.2019 р.). 
Усі компетенції та програмні резульати навчання які включені до освітньої програми «Комп’ютерні науки» 
відповідають вимогам 6 рівня https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП відповідає визначеній стандартом предметній області. Об’єктами вивчення є математичні, інформаційні, 
імітаційні моделі реальних явищ, об'єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і 
технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і 
прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні 
обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані. Теоретичний зміст предметної області забезпечують 
дисципліни: Дискретні структури, Інтелектуальна обробка даних, Моделювання інформаційних систем, 
Дослідження операцій, Системний аналіз. Методи, методики та технології для застосування на практиці вивчаються 
в освітніх компонентах: Прикладні алгоритми та структура даних, Організація баз даних та знань, Захист інформації 
в інформаційно-комунікаційних системах, Програмування мобільних пристроїв, Спеціалізовані мови 
програмування. Інструменти та обладнання, що використовуються у практичній діяльності вивчаються в 
дисциплінах: Конвергентна мережна інфраструктура, Серверні операційні системи, Комп'ютерна графіка та обробка 
зображень, WEB-технології та WEB-дизайн, Управління ІТ-проектами. В результаті аналізу компонент ОП, можна 
зробити висновок, що здобувачі вищої освіти засвоюють сучасні методи та технології в галузі комп’ютерних наук. 
ОП КН відрізняється від ОП інших спеціальностей набором профільних дисциплін: Прикладне програмування-
JAVA, Методи та засоби штучного інтелекту, Серверні платформи НРЕ, Мережне програмування, Хмарна 
платформа OpenSteck, засвоївши які, студент є конкурентноспроможним на ринку праці. Для цього 
використовуються навчальні лабораторії: Навчально-науковий центр технологій НРЕ (дозволяє розробляти ІТ-
інфраструктуру НРЕ на основі апаратної і програмної платформ, створювати ПЗ і додатки на базі технологій 
програмування Oracle), Штучного інтелекту (методи і алгоритми штучного інтелекту на основі програмних пакетів 
MATLAB, SWI-Prolog, NeurophStudio, Eclipse, JESS, JADE, Neural Network Wizard 1.7), Хмарних технологій (пакети 
ПЗ SaaS, PaaS, IaaS, Microsoft OneDrive, Virnualbox, Wmware ESXi).
В навчальний процес включені матеріали фірм-партнерів кафедри з метою підготовки до здачі сертифікаційних 
іспитів та отримання міжнародних сертифікатів.
Приділено увагу досягненню ПРН, які корелюють із загальними компетентностями та забезпечуються вивченням 
дисциплін загальної підготовки. При формуванні структурно-логічної схеми враховано основні принципи навчання: 
неперервності і послідовності навчання – вивчення фахових дисциплін починається з першого року навчання і 
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триває до його завершення на 4-му курсі; принцип наступності навчання – викладений у певній дисципліні матеріал 
буде використовуватись при вивченні наступних дисциплін, в процесі проходження практик студентів та при 
виконанні курсових робіт. Усі ПРН забезпечуються освітніми компонентами, які включено до нормативної складової 
ОП. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) регламентується Положенням про формування ІОТ 
здобувачів вищої освіти у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf, Положенням про організацію 
освітнього процесу в ДУТ, http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, Положенням про порядок організації 
права на академічну мобільність http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок та 
умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf тощо.
Формування ІОТ полягає в складанні здобувачем індивідуального навчального плану, що забезпечує підготовку 
здобувача в межах його інтересів, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, можливості отримання 
необхідних йому soft, hard skills. ІОТ передбачає вільний вибір дисциплін, які найбільше імпонують побажанням і 
уявленням здобувача про обрану професію, з каталогу вибіркових дисциплін http://www.dut.edu.ua/ua/2080-k. З 
проблемними питаннями щодо формування ІОТ студенти звертаються до кураторів груп. Також ІОТ може бути 
реалізована через: обрання певних сертифікованих курсів для формування додаткових професійних 
компетентностей; обрання місця проходження практики; обрання теми кваліфікаційної роботи та наукового 
керівника; реалізацію права здобувачів на академічну мобільність за такими формами: навчання за програмами 
академічної мобільності; мовне стажування; наукове стажування. Обсяг освітніх компонент за вибором становить 
25% - 60 кредитів загального обсягу відповідної ОП. 

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Вибір навчальних дисциплін здійснюється згідно з Положенням про порядок та умови обрання студентами 
вибіркових дисциплін у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf та Положенням про формування 
ІОТ здобувачів вищої освіти у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf. Положення містить основні 
вимоги щодо реалізації студентами права вибору дисциплін. Процедура вибору здобувачами вищої освіти освітніх 
компонент передує їх ознайомлення із порядком, термінами, особливостями запису на вивчення навчальних 
дисциплін, запропонованих у Каталозі освітніх компонентів вільного вибору студентами та за умови формування 
навчальних груп для їх вивчення. Здобувачі вищої освіти на початку весняного семестру здійснюють вибір освітніх 
компонент для вивчення їх у наступному навчальному році з Каталогу освітніх компонентів вільного вибору 
студентами з будь-якого його розділу. Процедура вибору освітніх компонент для здобувачів вищої освіти включає 
такі етапи: 1. Здобувач ознайомлюється на сайті Університету у розділі Навчання з Каталогом освітніх компонент 
вільного вибору та силабусами. В разі потреби здобувач звертається за консультацією до куратора групи. Тривалість 
етапу становить два тижні та з метою забезпечення участі всіх здобувачів у процедурі вибору контролюється 
куратором групи. 2. Здобувач зробивши вибір заповнює відповідну заяву. Заповнену заяву передає деканату, який 
узагальнює списки та формує навчальні групи та передає інформацію щодо сформованих груп до Навчально-
методичного центру. 3. Деканат після формування груп надає зворотній зв’язок студенту про підтвердження його 
вибору на першому етапі обрання освітніх компонент для вивчення або про неможливість формування групи для 
вивчення обраної ним освітньої компоненти. У разі неможливості формування групи для вивчення обраної ним 
освітньої компоненти здобувачу надається можливість повторно здійснити вибір, приєднавшись до вже 
сформованих груп або опанувати обрану дисципліну індивідуально з використанням змішаної форми навчання та 
індивідуальних консультацій (можливість надається за обґрунтованою заявою студента та рішенням кафедри, яка 
забезпечує викладання дисципліни). Навчальні групи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для вивчення 
вибіркових освітніх  компонентів мають бути чисельністю не менше 15 осіб. Якщо здобувач вищої освіти із поважної 
причини не зміг обрати освітні компоненти вчасно, або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він має 
звернутись до деканату із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши документи, що 
засвідчують поважність причини. Не допускається зміна обраних дисциплін після початку навчального семестру, в 
якому вони викладаються.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Відповідно Стратегії розвитку ДУТ, інноваційного змісту навчання в навчальному плані більше 50% занять 
дисциплін професійної підготовки проводяться практично на сучасному обладнанні. За ОП передбачені такі види 
практик: ознайомча - 3 кредити, виробнича та переддипломна - по 6 кредитів. Проходження практики 
регламентовано Положенням про проведення практики в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_62327642.pdf, 
програмами практик (таблиця 1 додатку). Всі види практик є обов’язковими освітніми компонентами практичної 
підготовки ОП та дозволяють сформувати у здобувачів фахові компетентності. Метою практик є оволодіння 
студентами сучасними методами, формами організації і засобами праці в галузі інформаційних технологій, 
формування в них на базі одержаних професійних компетентностей, умінь і навичок для прийняття самостійних 
рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання та творче їх застосування в практичній діяльності. Базою ознайомчої практики є ІТ-відділи 
компаній, що входять до громадської організації «Kyiv IT-cluster», Віннком Україна, ЛанТек; виробничої та 
переддипломної практики є Kyivstar, Vodafone, Евергрін Девелопмент, Віннком Україна, ІПРІ НАН України, тощо. 
Співпраця задокументована відповідними укладеними договорами. Задоволеність здобувачів компетентностями, 
здобутими під час практики, зазвичай, має високий рівень, оскільки вони сприймають її як можливість отримати 
досвід майбутньої професійної діяльності. 
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Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Окрім професійних навиків, важливим елементом професійного портрету фахівця в сучасному світі є soft skills, тобто 
набуття майбутнім фахівцем певного соціального набору рис та знань, які допомагають йому бути успішним. Для 
випускників ОП КН,  як для фахівців, згідно з рекомендаціями роботодавців, соціальні навички є дуже важливими, 
тому вони передбачені загальними та фаховими компетентностями ОП. Практико-орієнтований та  
компетентнісний підхід передбачає формування універсальних компетентностей (soft skills). Комунікативні навички 
– це вміння грамотно спілкуватися як в усній так і письмовій формі: ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово. ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. Робота в команді потребує набуття навиків 
міжособистого спілкування, вміння вирішувати конфлікти та інше: ЗК9. Здатність працювати в команді. Ці 
компетентності формуються як загальними освітніми компонентами - Іноземна мова, Групова динаміка та 
комунікації, Ділові комунікації, Засади відкриття власного бізнесу, так і професійними - Прикладне програмування-
JAVA, Конвергентна мережна інфраструктура, Управління ІТ-проектами, Моделювання інформаційних систем, 
Хмарна платформа OpenSteck. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» 
відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Підхід, який використовує ДУТ для співвіднесення обсягу компонентів ОП, полягає в тому, щоб встановлені кредити 
та визначені результати навчання і навантаження з урахуванням самостійної роботи були досяжними та 
адекватними. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf тривалість теоретичного навчання обов’язкових освітніх 
компонентів, семестрового контролю та виконання самостійної роботи складає 40 тижнів на рік. Навчальне 
навантаження повного навчального року відповідає 60 кредитам ЄКТС. Обсяг 1 кредиту ЄКТС становить 30 годин. 
Середнє тижневе аудиторне навантаження становить від 30 годин для першого курсу та 24 години для старших 
курсів. Кількість освітніх компонент, що планується для вивчення у одному навчальному році не перевищує 16, а 
сумарна кількість екзаменів та заліків за семестр не перевищує восьми. Загальний обсяг часу, необхідного на 
виконання всіх видів семестрових завдань, рефератів, проєктів, курсових робіт не перевищує кількості передбачених 
навчальними планами годин. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у 
вільний від обов’язкових навчальних занять час і регламентується навчальним планом. Зміст самостійної роботи 
студента над певним освітнім компонентом визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 
методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. 

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

В ДУТ підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти регламентується «Положенням про дуальну 
форму здобуття вищої освіти у ДУТ», http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_57217466.pdf. Підготовка здобувачів в 
рамках ОП Комп’ютерні науки за дуальною формою освіти не здійснюється. В той же час, реалізуються елементи 
дуальної освіти. Так, здобувачі вищої освіти можуть поєднувати навчання з роботою за фахом, при цьому вони 
мають право на індивідуальне навчання у формі індивідуального графіку. Крім того, елементи дуальної освіти для 
здобувачів вищої освіти ОП реалізуються шляхом запровадження заходів для подолання розриву між теорією і 
практикою, освітою й виробництвом шляхом: залучення професіоналів-практиків, представників роботодавців до 
проведення аудиторних занять; організації практики виключно на базі діючих підприємств, організацій, установ; 
врахування конкретних запитів підприємств до змісту та якості освіти, що виявляються під час проходження 
практики, працевлаштування випускників та зворотного зв'язку з ними, опитувань роботодавців; залучення 
роботодавців до перегляду освітньої програми та навчальних планів, а також робочих навчальних програм з 
окремих дисциплін, тематики атестаційних робіт тощо; проходження стажування та підвищення кваліфікації 
викладачів на базі діючих підприємств, організацій, установ.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

http://www.dut.edu.ua/ua/108-pravila-priyomu-priymalna-komisiya

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
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Для здобуття ступеня вищої освіти за ОП можуть навчатися особи, які здобули повну загальну середню освіту. Вступ 
на навчання за бюджетні кошти здійснюється за сертифікатами ЗНО за визначеними конкурсними предметами 
Умовами прийому до ЗВО України (наказ МОН України від 15.10.2020 №1274) та Правилами прийому до ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_108_93703366.pdf. Перелік сертифікатів ЗНО для навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб обговорено на засіданні кафедри та затверджено рішенням Вченої ради ДУТ. Для здобуття ступеня 
вищої освіти за ОП можуть навчатись особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» як 
за спеціальністю, так і з інших спеціальностей. Вимоги до фахового вступного випробування зазначаються в 
програмі вступного випробування, яка щорічно оновлюється та оприлюднюється на сайті університету у розділі 
«Вступнику» http://www.dut.edu.ua/ua/424-p. Ця програма та екзаменаційні білети розроблені викладачами 
кафедри, обговорні на на засіданні кафедри, затверджені рішенням Вченої ради ННІ ІТ ДУТ та наказом ДУТ від 
18.03.21р. № 70. Оприлюднення на сайті відбувається не пізніше чим за 3 місяці до початку вступної компанії. 
Програма вступних випробувань враховує особливості ОП і дозволяє здійснювати перевірку рівня теоретичної 
підготовки студентів iз засвоєння програмного матеріалу з профільних дисциплін, їх готовності до самостійних 
узагальнень, вміння аналізувати i виpiшyвaти конкретні технічні завдання.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО регулюються такими нормативними документами 
ДУТ: Положення про організацію освітнього процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, 
Положенням про порядок організації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_43713847.pdf, Положенням про порядок перезарахування результатів 
навчання (трансфер кредитів) у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Проінформованість 
здобувачів вищої освіти про можливість визнання результатів навчання забезпечується наявністю відповідної 
нормативної бази у вільному доступі на сайті ДУТ та ознайомленням з документами під час оформлення договору 
про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності. Протягом терміну дії данної ОП Комп’ютерні 
науки не виникало прецендентів визнання результатів навчання.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

На ОП КН здійснюється набір здобувачів вищої освіти на другий та третій курс на основі диплому ОКР «молодший 
спеціаліст» та результатів вступних випробувань. ДУТ має право визнати та перезарахувати не більше ніж 120 
кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої ОП підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). При 
поновленні на навчання студентів інших ЗВО кожному студенту була визначена академічна різниця відповідно до 
Положення про порядок перезарахування результатів навчання 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_50703680.pdf. Перезарахування результатів навчання з освітніх компонентів 
за результатами попереднього навчання проводиться на підставі порівняння освітніх компонентів ОП та додатку до 
диплома. Освітні компоненти, які мали ідентичність або визнані ідентичними представниками групи забезпечення 
спеціальності перезарахували на підставі заяви студента. Перезарахування результатів раніше складених студентом 
обов’язкових навчальних дисциплін здійснюється відповідно пункту 16 Положення про організацію освітнього 
процесу http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. Студенти мають право відмовитися від 
перезарахування дисципліни, якщо його не влаштовує отримана раніше оцінка, та складати її як академічну 
різницю або вивчати повторно. Основною формою оволодіння навчальним матеріалом під час ліквідації 
академічної різниці є самостійна робота студента. Випадків визнання отриманих результатів навчння під час 
академічної мобільності на ОП «Комп ҆ютерні науки» не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти, регулюються 
Положенням про неформальну та інформальну освіту ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_89866048.pdf, яке 
знаходяться у вільному доступі на сайті університету, чим і забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів вищої освіти ОП Комп'ютерні 
науки враховуються в навчальних програмах та силабусах навчальних дисциплін. Так при проведені занять з 
дисципліни «Конвергентна мережна інфраструктура» за участь у здачі міжнародного сертифікаційного екзамену 
для отримання міжнародного сертифікату HP ATA Networks студент може отримати до 20 додаткових балів.
Студент Антонов В.В. за перемогу у конкурсі стартапів InnoDnipro отримав додаткових 20 балів з дисципліни 
«Прикладне програмування-JAVA».

4. Навчання і викладання за освітньою програмою
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Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання за ОП КН регулюються Положенням про організацію освітнього процесу у 
ДУТ. Відповідно до нього, підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за такими формами: денна, заочна, 
дистанційна; форми навчання можуть поєднуватися. Основними формами навчання є: навчальні заняття, в т.ч. 
онлайн, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять на ОП 
КН є: лекції; практичні, лабораторні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації. Застосовуються традиційні 
методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики (зокрема контексне, імітаційне та модульне навчання 
з використанням ПЗ, кейси практичних занять, які добираються викладачем самостійно і прописуються у силабусі 
та робочій програмі навчальної дисципліни по кожному освітньому компоненту відповідно до ПРН. ПРН 
співвідносяться із результатами навчання за дисципліною завдяки структурі робочої програми навчальної 
дисципліни. На сайті розміщена ОП КН http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1839_13936697.pdf, де представлені назви 
освітніх компонентів, відповідність їх програмним результатам та силабуси освітніх компонентів освітньої програми 
http://www.dut.edu.ua/ua/163-n. Робоча програма передбачає кореляцію результатів навчання за дисципліною з 
ПРН. Форми і види навчальних занять, а також методи навчання та викладання, що обираються викладачем, 
сприяють досягненню ПРН. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентам забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних матеріалів, що застосовуються у 
освітньому процесі. Вони розташовані у локальній мережі ДУТ. Студенти мають доступ до них за індивідуальним 
логіном і паролем, що отримують на початку першого курсу. Форми і методи навчання й викладання відповідають 
вимогам студентоцентрованого підходу, який забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх 
компонент, тем курсових, кваліфікаційних робіт, баз практики, вибіркових дисциплін. Для забезпечення студентів 
інформацією про освітній процес використовується платформа Moodle http://dl.dut.edu.ua, електронна пошта, чати 
Viber, Telegram, веб-сайт, сторінка Instagram. В умовах карантину заняття проводяться з використанням 
інструментів відеозв’язку, зокрема Zoom. Зворотній зв’язок із здобувачами освіти відбувається шляхом періодичного 
анкетування та безпосереднього спілкування з викладачами, що дозволяє науково-педагогічним працівникам 
коригувати власну стратегію викладання та обирати оптимальні методи навчання для підвищеня рівня 
задоволеності студентів. Результати опитування здобувачів http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-8259-u  показали, 
що середній бал (за 5-бальною шкалою) оцінки рівня задоволеності методами навчання і викладання складає 4,5 
балів, що свідчить про високий рівень викладацької майстерності викладачів залучених до викладання на ОП КН.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету мають право на академічну свободу (п. 6. 
Положення про організацію освітнього процесу в ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf), що 
передбачає право обирати методи та засоби навчання, які забезпечують високу якість освітнього процесу. Принцип 
академічної свободи реалізується науково-педагогічними працівниками при складанні робочих програм навчальних 
дисциплін і безпосередньо у викладацькій роботі. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси 
здобувачів вищої освіти за ОП, оскільки науково-педагогічні працівники використовують індивідуальний підхід у 
виборі форм, методів і засобів навчання з урахуванням особливостей контингенту студентів, рівня їх підготовки, 
інтересів, психологічних особливостей тощо. Академічна свобода здобувачів вищої освіти реалізується у ході вибору 
тем для курсових робіт у межах освітніх компонентів та кваліфікаційних робіт, тематики наукових пошуків у межах 
наукових гуртків, що діють в ДУТ.
Також проводилося опитування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти з цих питань   
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_49286712.pdf,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_21677778.pdf,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_91671168.pdf, http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-8259-u.  

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Освітніми ресурсами ДУТ є офіційний сайт, на якому зосереджена уся інформація стосовно освітньої діяльності 
університету, в тому числі ОП, що акредитується. Здобувачі вищої освіти мають доступ до системи дистанційного 
навчання на базі платформи MOODLE http://www.dut.edu.ua/ua/1035-p, в якій викладено навчально-методичне 
забезпечення освітніх компонент  за ОП. Відповідно, здобувачі вищої освіти мають повний доступ до: робочих 
програм навчальних дисциплін, начальних матеріалів по дисциплінам, переліків питань для самостійного 
вивчення, рекомендацій щодо організації самостійної роботи. ОП також є у вільному доступі для здобувачів вищої 
освіти на сторінці кафедри комп’ютерних наук  за посиланням http://www.dut.edu.ua/ua/1839-o , а зміст освітніх 
компонент наведений у вигляді силабусів. В освітній програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати 
навчання На початку навчального семестру під час зустрічей із студентами кожен викладач презентує освітні 
компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані програмні результати навчання, форми і методи викладання 
навчальних дисциплін, порядок і критерії оцінювання. В розділі електронна бібліотека наведений електронний 
ресурс http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729  за цією освітньою програмою. 
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Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєнання навчання і наукових досліджень, підготовка наукових кадрів є однією із стратегічних напрямів розвитку 
Університету. Під час реалізації ОП Комп'ютерні науки відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей 
освітньої програми використовуються різноманітні елементи досліджень. Зокрема: студенти під час виконання 
курсових робіт проводять прикладні дослідження та розрахунки, які згодом можуть бути використані при написанні 
кваліфікаційних робіт, беруть участь у конференціях, засіданнях круглих столів. Практикується участь здобувачів 
вищої освіти в наукових дослідженнях кафедр та їх презентації у форматі круглих столів, студентських конференцій. 
Щорічно проводиться науково-практичний семінар студентів «Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard 
Enterprise в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування». Метою конференції є потреба широкого 
обговорення та аналізу новітніх ІТ-технологій. Окрім цього поєднанню навчання і досліджень сприяє створення на 
кафедрі студентських наукових гуртків: Перспективи розвитку конвергентної мережної інфраструктури, Апаратні 
засоби інформаційних систем. На всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з спеціальності «Інженерія 
програмного забезпечення» у 2018 р. студенти В.В. Антонов та І.М. Саміляк під науковим керівництвом доцента 
С.М.Іщерякова зайняла перше місце, з проектом «Розрахунок координат критичних точок знятих з безпілотного 
літального апарату», у 2019 р. студенти М. Шелег та Н. Бабій під науковим керівництвом доцента І.С. Щербини 
зайняла перше місце, з проектом «Визначення частини мови за допомогою алгоритмів MachineLearning», а студенти 
В.В. Антонов та І.М. Саміляк під науковим керівництвом доцента С.М. Іщерякова зайняла друге місце, з проектом 
«Система безпеки з автоматичним розпізнаванням автомобільних номерів на камерах спостереження», у 2020 р. 
студенти М. Шелег і А. Шипілова під науковим керівництвом С. М. Іщерякова зайняла перше місце з проектом 
«Онлайн помічник з медичних питань». На конкурсі стартапів InnoDnipro 2018 розробка студента В.В. Антонова 
перемогла у конкурсі, а автор здобув грошову винагороду у розмірі 50000 гривень. Поєднання навчання і 
досліджень викладачів та здобувачів вищої освіти за ОП досягається також спільними публікаціями викладачів і 
студентів. Студенти мають можливість публікації фахових виданях України, що видаються у ДУТ 
«Телекомунікаційні та інформаційні технології», «Зв’язок», «Захист інформації». Крім того, здобувачі вищої освіти 
ОП беруть участь у всеукраїнських студентських олімпіадах, наукових конкурсах, відвідують заходи за професійною 
тематикою.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі кафедри Комп'ютерних наук оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
сучасних практик у галузі Інформаційних технологій. Одним з факторів необхідності внесення змін до ОП є 
одержання нових результатів у процесі досліджень. Так, протягом 2017-2021 рр. в ДУТ виконувались науково-
дослідні роботи: «Методика розробки безпроводової мережі високої щільності на базі технології ARUBA INSTANS» 
(РК 0118U004553); «Методика підвищення ефективності систем управління безпроводовими мережами на основі 
векторного синтезу» (РК 0118U004552). Зазначені теоретичні дослідження та практичні результати роботи кафедри 
дали змогу внести зміни до програм навчальних дисциплін «Системне програмування та архітектура комп'ютерів», 
«Конвергентна мережна інфраструктура», «Серверні платформи НРЕ», «Хмарна платформа OpenSteck», «Теорія 
надійності». У всіх дисциплінах, які викладаються на кафедрі втілено інноваційний зміст навчання, що є частиною 
стратегії університету. Актуальними та перспективними напрямками у сфері ІТ є вивчення технологій 
програмування, інфраструктури інформаційних систем в різних предметних областях та штучного інтелекту. Зміст 
навчальних дисциплін кафедри постійно оновлюється з урахуванням розвитку галузі ІТ, відповідно до компетенцій 
компаній роботодавців - партнерів кафедри: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Софела» Меморандум 
№09/2020 від 21.04.2020р., Датацентр «Парковий», Меморандум №1 від 10.09.2015р., Громадська організація 
«Kyiv IT-cluster» договір№ 25/2019 від 16.05.2019р., Товариство з обмеженою відповідальністю «Віннком Україна» 
Меморандум №42/2020 від 06.10.2020р. На основі наданих компетенцій компаній роботодавців-партнерів кафедри 
оновлюються змісти навчальних дисциплін: Прикладне програмування-JAVA; Прикладні алгоритми та структури 
даних; Програмування мобільних пристроїв. Для втілення в навчальний процес сучасних практик в галузі ІТ НПП 
кафедри пройшли міжнародну сертифікацію компаній вендорів: доцент Гніденко М.П. HPATANetworks, ІТ Architect, 
Flex Network Solutions, доцент Василенко В.В. HP ATA Networks, Servers and Storage, Cloud, ІТArchitect, Flex Network 
Solutions, Server Solutions, доценти Зінченко О.В., Катков Ю.І. Networks, Servers and Storage, Cloud.
Представник компанії Hewlett Packard Enterprise Шумигора Т.І. висловила пропозицію включити до дисципліни 
«Хмарна платформа OpenSteck» тему «Технології для використання сервісів хмарних платформ». Представник ТОВ 
«Віннком Україна» Сєргєєв С.С. надав пропозицію включити до дисципліни «Серверні платформи HPE» тему 
«Налаштування Active Directory Domain Services». Здобувачами вищої освіти було зопропоновано ввести тему 
«Робота із графікою. Класи Drawable та Canvas» у дисципліну «Програмування мобільних пристроїв» (протокол 
засідання кафедри №14 від 15.06.2020 р.).

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

ДУТ є членом Міжнародного союзу електрозв’язку, що сприяє розвитку спільної науково-дослідної діяльності та є 
запорукою інтеграції в міжнародний освітній простір. В ДУТ щорічно проводиться семінар-практикум 
(конференція) МСЕ для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура ІКТ як основа цифрової економіки». 
Старший викладач Каргаполов Ю.В. є головою міжнародного Відділення Інтернет Спільноти ISOC IoT SIG, учасник 
міжнародної спеціальної групи з проблем імплементації IDN – UA SG ICANN.
Доцент Сєрих С.О. приймав участь у міжнародній конференції «Modernmethodologies, innovations, andoperational 
experience in thefieldoftechnicalsciences», Radom, Republicof Poland, 27-28.12.17р, 06-20.09.17р., професор Ільїн О.О. 
проходив стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи 
навчання у вищих навчальних закладах Польщі» в університеті Collegium Civitas, Варшава, Польща, 20.05.19р.-
11.06.19р., доцент Василенко В. В. 28-30.09.2020 р. прийняв участь в II Міжнародній науково-практична 
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конференція “Development of scientific and practical approaches in the era of globalization”, Бостон, США. 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

В освітньому процесі ДУТ контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку. Запроваджені заходи 
визначають відповідність рівня набутих здобувачами вищої освіти  знань, умінь та навичок вимогам ОП її 
програмним результатам та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу. Реалізація основних завдань 
контролю знань здобувачів вищої освіти досягається системними підходами до оцінювання чітко вимірюваних  
результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та формуванням очікуваних 
компетентностей. В освітньому процесі використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, рубіжний 
(модульний, тематичний), підсумковий та відстрочений. Під час розробки ОП для визначення програмних 
результатів навчання було визначено оптимальну форму контрольних заходів, їх зміст та оцінювання відповідно до 
Положення про організацію освітнього процесу у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. На 
наступному етапі було визначено зміст освітніх компонентів та методи навчання. Це дозволило забезпечити 
валідність контрольних заходів та об’єктивність оцінювання. Обраними контрольними заходами є вхідний, 
поточний, рубіжний (модульний, тематичний) та підсумковий контроль. Кожен вид контрольного заходу має чітко 
визначені форми проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень і націлений на визначення здобутого 
рівня компетентності. Така система контролю дозволяє перевірити досягнення програмних результатів навчання в 
межах усіх освітніх компонентів ОП КН та об’єктивно їх оцінити. Згідно з діючою в університеті системою 
комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, 
результати складання екзаменів, захистів курсових проектів (робіт) та практик оцінюються за національною 
(чотирибальною), уніфікованою семибальною шкалою ECTS - А (відмінно), В,С (добре), D,E (задовільно), FX,F 
(незадовільно), і рейтинговою 100-бальною шкалою, а заліків – за двобальною, семибальною шкалою А,B,C,D,E 
(зараховано), FX,F (не зараховано) і 100-бальною шкалою. Підсумкові оцінки виставляються та вносяться до 
екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати) та навчальної картки студента. Підсумкові 
оцінки виставляються та вносяться до екзаменаційної відомості, залікової книжки (позитивні результати), 
навчальної картки та індивідуального навчального плану студента.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання здобувачів вищої освіти 
відбувається унаслідок таких заходів: ґрунтовний підхід кафедри до їх планування і формулювання; постійною 
роз’яснювальною роботою зі студентами. ОП КН передбачає вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль. 
Вхідний контроль проводиться викладачами на першому занятті за завданнями, які відповідають програмі 
попередньої освітньої компоненти у формі усного опитування студентів з метою розробки заходів надання 
індивідуальної допомоги студентам та коригування освітнього процесу. Поточний контроль проводиться 
викладачами на всіх видах аудиторних занять. Рубіжний (модульний, тематичний) контроль проводиться після 
вивчення логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль може проводитися у формі 
контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового 
проекту (роботи) тощо. Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів за ОП КН  на 
проміжних або заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і атестацію. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти докладно описано у робочих програмах та силабусах 
дисциплін http://www.dut.edu.ua/ua/163-n. У них наводиться кількість балів, які здобувачі можуть отримати за 
виконання певного виду роботи та чіткі критерії оцінювання. 

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожною освітньою 
компонентою здійснює науково-педагогічний працівник на початку кожного семестру на першому занятті 
викладання дисципліни, де роз’яснює структуру дисципліни та процедуру проведення контрольних заходів з 
зазначенням відповідних форм та критеріїв за якими буде здійснюватись оцінювання здобутих знань та навичок. В 
подальшому при застосуванні того чи іншого контрольного заходу доводить до студентів вимоги до оцінювання. 
Тарміни контрольних заходів регламентуються графіком освітнього процесу та розкладом на поточний семестр, що 
затверджуються ректором ДУТ та розміщуються на офіційному сайті ЗВО до початку семестру.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Згідно з ОП атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 
Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання або практичної проблеми в 
області сучасних комп’ютерних наук, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і потребує 
застосування теорій та методів інформаційних технологій. Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат 
відповідно до «Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-
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методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з 
використанням технічних засобів» http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf та оприлюдюється у 
репозитарію університету. Захист кваліфікаційної роботи проводиться відкрито і гласно. Форма атестації здобувачів 
вищої освіти, передбачена ОП, відповідає вимогам стандарту вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (№ 962 від 10.07.2019 р.).

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf . Крім того, процедура проведення контрольних заходів по 
кожному освітньому компоненту ОП КН визначена в робочих навчальних програмах освітніх компонентів, що 
розробляються викладачами кафедри. Оформлення та наповнення робочих навчальних програмах регламентується 
Збірником форм організаційних та навчально-методичних документів ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_449_44281331.pdf . Робочі навчальні програми обговорюються, погоджуються на 
засіданні кафедри та затверджуються в установленому порядку. На початку кожного семестру та в момент 
застосування контрольного заходу викладачі ознайомлюють здобувачів освіти з процедурою проведення та 
критеріями оцінювання. В ДУТ запроваджена система опитування студентів з метою отримання зворотного зв’язку. 
Щорічно відбувається опитування студентів першокурсників http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r  щодо їх адаптації до 
освітнього процесу ДУТ. Студенти в анкеті зазначають наскільки достатньо інформації їм надано щодо організації 
освітнього процесу. Результати опитування обговорюються та приймаються відповідні рішення на Вченій раді 
університету та на засіданнях кафедри.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Об’єктивність екзаменаторів регламентується «Кодексом академічної доброчесності» 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, який визначає порядок виявлення та встановлення фактів її 
порушення та відповідальність. Всі учасники освітнього процесу підписують відповідну декларацію. Для 
врегулювання конфліктних ситуацій розроблено проект Положення про вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf .
Дотримання правил академічної доброчесності врегульовується Комісією з питань академічної доброчесності. 
Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо 
перевірки на академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-методичних матеріалів 
здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників ДУТ з використанням технічних засобів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf . Щорічно проводяться тематичні опитування студентів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_49286712.pdf,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_21677778.pdf,
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_91671168.pdf,
де студенти дають свою оцінку щодо вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ. Результати опитування 
обговорюються та приймаються відповідні рішення на Вченій раді ДУТ та на засіданнях кафедри. За час існування 
ОП був випадок оскарження об’єктивності екзаменатора, під час якого було дотримано процедуру згідно положення, 
зокрема повторне перескладання дисципліни відбувалось з комісією. 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Здобувач вищої освіти у разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни 
допускається не більше двох разів. При повторному перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати 
комісія, яка створюється директором інституту. Оцінка комісії є остаточною. Якщо студент був допущений до 
складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу 
спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість. За наявності поважних причин, що документально 
підтверджені, окремим студентам може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 
ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. 
Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь 
період навчання. Студентам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється 
ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку 
нового семестру. Процедура, що урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів прописана у 
Положенні про організацію освітнього процесу (розділ 9.2) http://surl.li/kgno. Під час навчання здобувачів вищої 
освіти на даній ОП були випадки відсутності деяких здобувачів на деяких екзаменах (заліках) без поважних причин. 
Потім їм була дана можливість перескласти екзамен (залік) з дисципліни, на якій були відсутні.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Врегулювання конфліктних ситуацій здійснюється відповідно до Кодексу академічної доброчесності 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf. У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою 
студента чи викладача, директором інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять 
завідувач кафедри і науково-педагогічні працівники кафедри, представники деканату, профспілкового комітету 
студентів та Студентської ради. Для більш детального врегулювання зазначених питань розроблено Положення про 
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вирішення конфліктних ситуацій у ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf, проект якого 
знаходиться на громадському обговоренні. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності прописані в Кодексі академічної 
доброчесності - http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; Інструкція щодо перевірки на академічний 
плагіат наукових робіт (авторефератів, дисертацій, монографій, наукових статей), кваліфікаційних робіт 
(бакалаврських, магістерських робіт, курсових робіт (проєктів)), навчально-методичних матеріалів (підручників, 
навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних працівників Державного 
університету телекомунікацій з використанням технічних засобів 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. Повноваженнями щодо впровадження політики академічної 
доброчесності та дотримання її процедури наділені Комісія з питань академічної доброчесності, завідувачі кафедр, 
група забезпечення спеціальності, Голова спеціалізованої вченої ради. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Згідно з Кодексом академічної доброчесності здобувачі вищої освіти у випадку порушення академічної 
доброчесності можуть бути притягнені до відповідальності. Як інструменти протидії порушенням академічної 
доброчесності на ОП використовуються регулярне інформування здобувачів вищої освіти щодо дотримання норм 
академічної доброчесності; функціонує система перевірки курсових і бакалаврських робіт на антиплагіат, тощо. 
Обов'язкова перевірка кваліфікаційних робіт на наявність текстових запозичень здійснюється відповідно до 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_42739124.pdf. та за допомогою  антиплагіатної Інтернет-системи (Е-mail: 
Ukrain@straireplagiarism.com) на основі внутрішньої бази документів університету та в Інтернеті на безоплатній 
основі. До офіційної перевірки  університету, студенти можуть самостійно перевірити кваліфікаційну роботу за 
допомогою безкоштовних програм (Etxt Antiplagiat), і ознайомити з результатами перевірки керівника 
кваліфікаційної роботи. На основі отримання звіту подібності експертна група кафедри, приймає рішення стосовно 
кваліфікаційної роботи. При потребі, для розгляду звіту подібності  кваліфікаційної роботи експертна група може 
залучати здобувача вищої освіти та його наукового керівника.
Процедура інформування здобувачів за ОП щодо дотримання норм академічної доброчесності закріплена 
підписанням ними декларації. З 2017 року аудиторії університету, обладнані відеокамерами, що унеможливлює 
списування при проведенні письмових іспитів. 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом: формування умов 
для розвитку взаємної довіри й поваги; інформування про необхідність дотримання правил академічної 
доброчесності; використання комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність академічного 
плагіату; запровадження викладання тем з основ академічного письма та особливою увагою до принципів 
самостійності роботи над письмовими завданнями, коректного застосування інформації з інших джерел та 
недопущення плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань; ознайомлення усіх учасників 
освітнього процесу з Кодексом академічної http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf; підписання кожним 
учасником освітнього процесу Декларації про академічну доброчесність. Також, в межах ОП студенти та викладачі 
мали можливість відвідати он-лайн вебінар від Лариси Семененко, директора науково‐технічної бібліотеки, 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на тему: «Академічна доброчесність». 
18.06.2020 пройшов Міжнародний семінар на тему: «боротьба з контрафактом та підробкою в період КОVID-19» з 
отриманням сертифікату на якому розглянуто питання академічної доброчесності. http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-
626-9149-o. Проведено опитування http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_49286712.pdf, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1352_91671168.pdf, де студенти дають свою оцінку дотримання академічної 
доброчесності у ДУТ.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

Відповідно до «Кодексу академічної доброчесності» http://surl.li/kgqy,  учасники освітньо-наукового процесу несуть 
адміністративну та дисциплінарну відповідальність за порушення академічної доброчесності. З метою виконання 
норм цього Кодексу в університеті створена Комісія з питань академічної доброчесності http://surl.li/kgqw. Будь-
який учасник освітньо-наукового процесу, якому стали відомі обґрунтовані факти порушення академічної 
доброчесності чи наміри про можливість такого порушення, повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою. За 
результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не 
порушення академічної доброчесності. Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти 
передбачає повторне проходження оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми; відрахування із ДУТ; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти 
пільг з оплати за навчання. Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними 
працівниками передбачає з боку ЗВО відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
відмову в присудженні присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавленні права брати 
участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади. Випадків порушення 
академічної доброчесності в ході навчання за освітньою програмою не було. 
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Формування науково-педагогічного колективу для забезпечення освітньої діяльності за ОП КН, здійснюється 
відповідно до чинних нормативно-правових вимог, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Статуту та 
нормативних документів Університету. Компетенція щодо визначення відповідності кваліфікації працівника та його 
рівня професійної та наукової активності, який забезпечує викладання освітніх компонентів, покладається на 
керівника випускової кафедри або групи забезпечення спеціальності на підставі Ліцензійних умов. Процедури 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та порядок перевиборів здійснюється відповідно до 
нормативних документів Університету, це: Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад http://surl.li/kgrz. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації претендента на посаду НПП кафедра може 
запропонувати йому прочитати пробні лекції, провести практичні заняття, за результатами яких складається відгук 
про відкрите заняття. Для оцінки рівня відповідності НПП долучається рейтингова картка та ураховуються 
результати опитувань студентів. В грудні 2020 року через телеграм канал Навчально-накового інституту 
інформаційних технологій було проведено опитування здобувачів вищої освіти стосовно якості викладання 
дисциплін викладачами, з якого чітко видно рівень підготовки викладачів, що можна віднести до рейтингу 
викладача очима студентів. При призначенні на роботу укладаються строковий трудовий договір (контракт).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Зацікавленість роботодавців у співпраці з кафедрою КН щороку зростає, про що свідчить збільшення кількості 
укладених договорів (з 1 договора у 2017р. до 8 договорів у 2020р.). Роботодавці активно залучаються до організації 
та реалізації освітнього процесу шляхом участі у засіданнях кафедри при обговоренні, оновленні та модернізації ОП; 
при формуванні робочих програм навчальних дисциплін; забезпечують проходження практик на підприємстві; 
наданням програмно-апаратних комплексів для проведення занять; наданням інформації про вакантні посади у 
компаніях-партерах кафедри та зацікавленості у випускниках, які навчаються за даною ОП. Включення в 
навчальний процес курсів, з підготовкою до міжнародної сертифікації за програмами компанії Hewlett Packard 
Enterprise, а саме   Networks, Servers and Storage, Cloud, HP Professional level ATP Flex Network Solutions, Server 
Solutions. Для проведення даних курсів компанія надала точки доступу Wi-Fi, сервери та доступ до відповідного 
програмного забезпечення. 
Роботодавці ТОВ Евергрін Девелопмент, ТОВ Софела, ТОВ Winncom Technologies та ПП «ЛанТек» брали участь у 
перегляді і оновленні змісту навчальних дисциплін та внесли свої пропозиції по доповненню тем. Щорічно 
кафедрою з представниками компанії Hewlett Packard Enterprise проводиться Науково-технічна конференція 
Сучасні досягнення компанії Hewlett Packard Enterprise в галузі ІТ та нові можливості їх вивчення і застосування 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1895_78596415.pdf .

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Державний університет телекомунікаційактивно залучає до проведення окремих тем лекційних і практичних занять 
або цілого курсу за ОП «Комп’ютерні науки» представників компаній. 
Науково-педагогічний працівник Косенко В.Р. являється провідним спеціалістом з рекрутингу технічних 
спеціалістів компанії Lifecell й активно використовує свій практичний досвід при проведенні лекційних, практичних 
занять, консультуванні виконання курсової роботи (дисципліна «Управління IT-проектами»), а також виступає 
консультантом у виконанні індивідуальних завдань. Представник компанії BlackwoodGames доцент Василенко В.В. 
проводить заняття з дисципліни Серверні платформи НРЕ, технічний директор, генеральний директор Консорціума 
«Український центр підтримки номерів та адрес» Каргаполов Ю.В. проводить заняття з дисципліни Мережне 
програмуваня. Також, залучено до освітнього процесу представника компанії Evergreen М. Кравцова, яка проводить 
курси Project Management. Дані НПП проводять консультування при виконанні кваліфікаційної роботи бакалавра.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації НПП http://surl.li/kguv для забезпечення професійного 
фахового розвитку НПП застосовуються різні види підвищення кваліфікації: довгострокове; короткострокове 
(семінари, тренінги, вебінари, «круглі столи», участь в конференціях, тощо); стажування. Підвищення кваліфікації 
здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації та стажування НПП. У 2019 р. проф. Ільїн 
О.О.  отримав вчене звання професора; у 2020 р. доц. Сєрих С.О. отримав вчене звання доцента. НПП, що 
забезпечують підготовку за ОП проходили підвищення кваліфікації в ТОВ «Sophela»: «Програмні та апаратні 
платформи корпоративних інформаційних систем та перспективи їх розвитку з точки зору комп’ютерних наук», 
10.04-20.10 2019р. та за кордоном. 
Професор Ільїн О.О. проходив стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та 
інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» протягом 20.06.-11.07.19р в університеті 
Collegium Civitas, м. Варшава, доцент Василенко В. В. 28-30.09.2020 р. прийняв участь в II Міжнародній науково-
практична конференція “Development of scientific and practical approaches in the era of globalization”, Бостон, США.
Старший викладач Каргаполов Ю.В. брав участь у міжнародній конференції Nordic IT Security Forum 2019, 
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Стокгольм, 14.11.19р. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників ДУТ передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом університету, 
Колективним договором та Положенням про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за 
сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1837_36433778.pdf. 
Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають вагомі успіхи у 
науково-педагогічній діяльності. Крім того, матеріальна допомога надається науково-педагогічним працівникам на 
оздоровлення щорічно разом з відпусткою, у зв'язку з скрутним матеріальним станом, під час тривалого лікування 
тощо. Моральні заохочення застосовуються і передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки 
ректора, грамота ректора, а також за поданням керівництва ДУТ на відзначення регіональними та відомчими 
відзнаками, сприяння у можливості навчання в аспірантурі та докторантурі. Викладачі кафедри постійно 
удосконалюють свої знання та вміння (регулярно друкують статті, беруть участь у конференціях, видають власні 
посібники та проходять курси підвищення кваліфікації). Результатом плідної роботи стала грошова нагорода від 
ректора викладачів кафедри за впровадження іновацій в навчальний процес.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

В ДУТ проводиться постійна робота над покращенням матеріально-технічної бази. Відповідні заходи є складовою 
Стратегії розвитку ДУТ. Планування фінансових потреб та їх забезпечення регулюється планово-фінансовим 
відділом за погодженням із керівником ЗВО. Університет має розширену інфраструктуру (навчальні приміщення, 
комп’ютерні та спеціалізовані лабораторії, організаційно-методичний центр новітніх технологій, редакційний 
відділ, бібліотеку, спортивний майданчик, тренажерну залу, їдальню, актову залу, студентський центр, гуртожиток, 
медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi-Fi), що сприяє забезпеченню досягнення цілей та ПРН. Для реалізації 
ОП використовуються лабораторії кафедри: «Навчально-науковий центр технологій НРЕ», «Хмарних технологій», 
які оснащені сучасним обладнанням, що постійно поповнюється (останні закупівлі якого були у грудні 2020р.), які 
забезпечують реалізацію ОП. Також використовуються й інші лабораторії університету https://cutt.ly/8jiNJYA. 
Бібліотека ЗВО забезпечує інформаційну базу для досягнення визначених ОП цілей та ПРН, загальний фонд якої 
становить 166466 примірників. Всі дисципліни забезпечені навчально-методичними матеріалами що постійно 
оновлюються і розміщуються в електронній бібліотеці http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/729. В системі 
дистанційного навчання MOODLE розміщені електронні навчально-методичні та інформаційні матеріали 
http://dl.dut.edu.ua, що дає можливість досягати визначених програмою цілей та ПРН.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Для виявлення та належного врахування потреб та інтересів студентів створений відділ соціальних та навчальних 
питань студентів, закріплені куратори академічних груп. Більшість питань вирішується за безпосередньою участю 
відповідних органів студентського самоврядування. Для визначення рівня потреб та інтересів проводиться щорічне 
опитування здобувачів вищої освіти http://www.dut.edu.ua/ua/1352-r. Отримана інформація використовується під 
час прийняття відповідних управлінських рішень щодо розвитку інфраструктури та поліпшення освітнього 
середовища. Також, постійно проводиться робота по покращенню приміщень для перебування студентів у 
позанавчальний час: введено в експлуатацію новий студентський центр, оснащена тренажерна зала сучасними 
спортивними об’єктами різноманітної направленості, відремонтована їдальня, діє Центр культури та мистецтва. 
Крім того поводиться фінансування численних соціальних ініціатив – надання матеріальної допомоги, виплата 
соціальний стипендій, поліпшення умов проживання у студентських гуртожитках та ін. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

В університеті значна увага приділяється забезпеченню безпечності освітнього середовища. Перед початком 
навчального року з усіма студентами проводиться вступний інструктаж щодо: видів та джерел небезпеки у 
навчальних приміщеннях, загальних правил поведінки під час освітнього процесу, ознайомлення з Правилами 
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. В осінньо-зимовий період 
проводяться підвищені профілактичні заходи пов’язані з електробезпекою. В ДУТ визначено обов'язки посадових 
осіб щодо забезпечення пожежної безпеки окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також 
за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. У всіх аудиторіях університету є вогнегасники, 
розроблено і затверджено орієнтовний план евакуації студентів і працівників у разі виникнення пожежі та порядок 
оповіщення учасників освітнього процесу. Усі приміщення та умови для навчання студентів відповідають діючим 
санітарним вимогам. Підтримка психічного здоров’я здобувачів освіти забезпечується шляхом створення загальної 
доброзичливої атмосфери співробітництва та підтримки на кафедрі, в інституті та в університеті. За час реалізації 
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ОП звернень щодо проблем психічного здоров’я не було.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

ДУТ створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної підтримки студентів у ході навчання. 
Надається організаційна та консультативна підтримка з метою реалізації студентами індивідуальної освітньої 
траєкторії. Згідно з Положеннями про куратора академічної групи та головного куратора https://cutt.ly/CjviiBA, в 
кожній академічній групі є куратор, який спільно з адміністрацією ЗВО та інституту здійснює підтримку здобувачів 
ОП з організаційно-виховних питань навчання в університеті, проводить консультації та інформує про особливості 
освітнього процесу. Систематично проводяться години куратора, соціально-просвітницькі та інтелектуальні заходи. 
Комунікація викладачів із здобувачами ОП здійснюється безпосередньо під час навчальних занять, консультацій 
тощо. Існує система інформаційної підтримки студентів, в тому числі забезпечення навчально-інформаційними 
матеріалами і відкритим доступом до регламентуючих документів освітнього процесу https://cutt.ly/yjviygv. 
Забезпечується можливість додаткового навчання, наприклад: сертифіковані курси за технологіями Hewlett Packard, 
курси Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer. Створено систему підтримки студентів у працевлаштуванні та 
сприяння кар’єрному росту. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення питань залучаються 
студентський актив, завідувач кафедри, працівники деканату або ректорату. Здобувачі ОП мають можливість 
звернутися через електронний ресурс http://www.dut.edu.ua/ua/519-v та залишити анонімне звернення, яке буде 
негайно розглянуте адміністрацією ДУТ. У ЗВО діє студентське самоврядування http://lsd.dut.edu.ua/, яке 
забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні ЗВО. Положенням про студентське 
самоврядування http://lsd.dut.edu.ua/uploads/p_25_13575334.pdf визначається основні напрямками роботи: 
внесення адміністрації університету пропозиції щодо поліпшення умов побуту, відпочинку, медичного 
обслуговування, оздоровлення, розвитку студентського самоврядування, правильність нарахування стипендій та 
інших виплат студентам. Спільно з адміністрацією студентський актив розподіляє житловий фонд гуртожитків, 
вирішує питання розподілу стипендіального фонду, фонду спеціальної допомоги, заохочення студентів. В 
університеті навчаються студенти із пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники АТО та їх діти, 
діти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет надає активну 
підтримку у вигляді соціальних стипендій та інших видів соціальною допомоги. У ЗВО також передбачено умови для 
навчання осіб з особливими потребами з метою їх соціалізації та забезпечення доступності та результативності 
навчання.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

ДУТ створює інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з 
урахуванням їх потреб та можливостей. Враховуючи вимоги та нормативи Державних будівельних норм України 
«ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти»; ДСТУ-НВ.2.2-31-2011 «Настанова з облаштування будинків і 
споруд громадського призначення елементами доступності для осіб з вадами зору та слуху» та інших нормативно-
правових документів, що регулюють забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення розроблені Положення про інклюзивне навчання у ДУТ http://surl.li/kgvy та 
Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університеті 
http://surl.li/kgwd. Наказом ректора закріплена відповідальна особа за супровід осіб з особливими освітніми 
потребами, створені умови для їх вільного пересування, розміщені таблички на аудиторіях та місцях загального 
користування, надрукованих шрифтом Брайля. Продовжується робота по встановленню підйомних платформ для 
інвалідів. Для осіб з особливими освітніми потребами, під час вступу в університеті створюються пільгові умови 
вступу. Їх участь у конкурсному відборі передбачена Правилами прийому ЗВО. Зокрема, створення інклюзивного 
навчання для такої категорії осіб в ДУТ передбачає індивідуальне навчання у формі індивідуального графіка в 
загальних групах. Вступ осіб з особливими освітніми потребами на ОП КН не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Освітня діяльність ДУТ побудована на принципах дотримання цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації, відкритості та прозорості. В університеті діє Кодекс 
Академічної доброчесності http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, що визначає політику та процедури 
врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та 
корупцією). У здобувачів ОП також є можливість скористатися електронною скринькою довіри 
http://www.dut.edu.ua/ua/519-v для письмового звернення щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі 
пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією). Комісія з питань академічної доброчесності 
сприяє дотриманню етичних принципів і стандартів та розв’язанню етичних конфліктів між учасниками освітнього 
процесу. У разі потреби комісія перевіряє факти, після чого приймається рішення відповідно до чинного 
законодавства. Для врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) розроблено Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ДУТ, проект якого 
знаходиться на громадському обговоренні http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. Врегулювання 
конфліктних ситуацій у ЗВО пов’язаних з корупцією здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції». Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЗВО, відбувається відповідно до Закону України «Про 
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доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Врегулювання скарг та звернень у ЗВО 
відбувається шляхом особистого прийому громадян адміністрацією ДУТ. Про результати розгляду скарг і звернень 
громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням. За період реалізації ОП випадків звернень щодо 
вирішення конфліктної ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) 
зафіксовано не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Розробка, затвердження, моніторинг і оновлення ОП реалізуються згідно з Положенням про освітні програми у 
Державному університеті телекомунікацій, затвердженого на засіданні Вченої ради від 20.08.2020р. протокол № 1 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти Державного університету телекомунікацій (розділ 4), http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf. 
Дані Положення уніфікують процедури щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 
ОП для всіх спеціальностей університету. Це забезпечує єдиний підхід до контролю якості за реалізацією процедур, 
а також механізму вдосконалення. 

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Процедура перегляду і оновлення ОП регламентується Положенням про освітні програми у ДУТ 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf. 
З метою оцінювання ОП щороку здійснюється моніторинг на предмет її відповідності стандарту, спроможності ДУТ 
забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів, рівня задоволеності роботодавців та 
здобувачів. Для цього на рівні університету використовується результати опитувань випускників 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_519_17253585.pdf.
Щорічний моніторинг ОП проведено у 2020р. з залученням здобувачів вищої освіти та роботодавців. За 
результатами останнього перегляду було внесено зміни до ОП на основі рекомендацій та пропозицій стейкхолдерів, 
анкетування студентів, аналізу наявних ОП за спеціальністю КН у відкритих джерелах українських та закордонних 
ЗВО, вимог ринку праці та змін у законодавчій базі із урахуванням недоліків зазначених акредитаційною комісією 
2020р. (протокол засідання кафедрі Комп’ютерних наук №14 від «15» червня 2020 р.).
Із врахуванням попередніх пропозицій компанії НРЕ було прийнято рішення включити до ОП компетентність 
«Здатність застосовувати технології хмарних платформ для розв'язання широкого кола завдань з використанням 
приватних, публічних та гібридних хмар, обґрунтовувати вибір моделі сервісної хмарної служби для вирішення 
конкретних завдань, встановлювати, налаштовувати та обслуговувати хмарну платформу OpenStack», яка дозволить 
здобувачам вищої освіти отримати наступний ПРН «Визначати особливості та характеристики завдань для вибору 
хмарної платформи та моделі сервісної хмарної служби, вибирати технології для використання сервісів хмарних 
платформ, підвищувати ефективність застосування хмарної платформи OpenStack». Формування зазначеної 
компетентності запропоновано забезпечити за рахунок дисциплін: «Хмарна платформа OpenSteck», «Серверні 
платформи НРЕ».
Із врахуванням попередніх пропозицій компанії ТОВ «Віннком Україна» було додано тему «Налаштування Active 
Directory Domain Services» до дисципліни «Серверні платформи HPE».
Результати опитування здобувачів показали, що середній бал (за 5-бальною шкалою) оцінки рівня задоволеності 
здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання складає 4,5 балів, що свідчить про високий рівень 
викладацької майстерності науково-педагогічних працівників залучених до викладання на освітньо-професійній 
програмі Комп’ютерні науки.
Із врахуванням попередніх акредитацій спеціальностей ДУТ було змінено порядок вибору вибіркових дисциплін.
Представник компанії «ЛанТек» висловив пропозицію включити до ОП компетентність «Здатність розуміти 
принципи роботи і управління інфраструктурою Інтернет, обробки різних типів Інтернет-ідентифікаторів, інтеграції 
систем надання та доступу до сервісів». Досягнення зазначеного ПРН запропоновано забезпечити за рахунок 
введення відповідних тем та питань до робочої програми дисципліни «Мережне програмування».

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Під час перегляну ОП здобувачі вищої освіти надають свої пропозиції, які формуються на основі особистого 
спілкування з гарантом ОП, рішень органів студентського самоврядування, а також за результатами щорічних 
опитувань та участі студентів у роботі Вчених рад інституту та ДУТ. Анкети для щорічного опитування 
розробляються відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за участі соціологів та студентів. 
Результати анкетування http://surl.li/kfdq дають інформацію про пріоритети студентів щодо методів та форм 
викладання, рівня підготовки викладачів, режиму навчання, проявів корупції. Також, кафедра проводить 
анкетування студентів про рівень їхньої задоволеності змістом навчальних дисциплін 
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-8259-u. Всі пропозиції та результати анкетувань обговорюються на засіданнях 
кафедри, Вченої ради інституту та університету. Під час розробки нової ОПКН були враховані пропозиції здобувачів, 
а саме: для отримання міжнародних сертифікатів, що підтверджуватимуть здобуті ними компетентності, було 
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включені відповідні навчальні матеріали: до дисципліни «Прикладне програмування-JAVA» можливість отримання 
сертифікату «Oracle Certified Associate, Java SE8 Programmer»; до дисципліни «Конвергентна мережна 
інфраструктура» можливість отримання сертифікату «FlexNetwork Solutions» рівня HP Professional level (ATP).
Здобувачами вищої освіти під час перегляду проєкту ОП у дисципліну «Програмування мобільних пристроїв» було 
введено тему «Робота із графікою. Класи Drawable та Canvas».

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

До процедур внутрішнього забезпечення якості освітньої програми активно залучаються органи студентського 
самоврядування. Згідно з «Положенням про студентське самоврядування» http://surl.li/kiiw органи студентського 
самоврядування беруть участь у навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; у вирішенні конфліктних 
ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або студентами та 
викладачами; спільно з відповідними структурними підрозділами університету сприяють забезпеченню 
інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам; мають право бути 
представниками в колегіальних та робочих органах університету. Органи студентського самоврядування аналізують 
та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і звертаються до 
адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація щомісячно проводить зустрічі з Студентською 
Радою, де заслуховуються пропозиції студентів щодо удосконалення освітнього процесу та поліпшення соціального 
статусу студентів. Крім того, представники Студентської Ради є членами Вченої ради університету та входять до 
складу: Координаційної ради з питань якості освіти та Комісії з питань академічної доброчесності і приймають 
активну участь у забезпеченні якості освіти та освітньої діяльності ДУТ. Студенти також беруть участь в організації 
ярмарку вакансій,  студентських конференцій.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

ДУТ активно залучає роботодавців до процесу перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості. Роботодавці 
вносять пропозиції з актуалізації змісту дисциплін, удосконалення інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення ОП, що відображено в протоколах кафедри. Формалізується їх участь шляхом рецензування ОП, 
кваліфікаційних робіт, проведенні аудиторих занять, укладанні угод щодо проходження практик. Кафедра тісно 
співпрацює з такими фірмами-партнерами http://www.dut.edu.ua/ua/859-p, а саме: Віннком Україна, Евергрін 
Девелопмент, ІПРІ НАН України, Kyivstar, Vodafone (проходження практики, де здобувачі вищої освіти за ОП КН 
набувають практичні навички та фахові компетентності в реальних умовах; стажування; проведення семінарів; 
працевлаштування випускників; участь у конференціях; виставках; надання програмно-апаратних комплексів; 
сертифікація). Роботодавці партнери кафедри беруть участь в освітньому процесі та формуванні освітньої програми 
про що свідчить розділ «Новини та події» http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-626-9048-n. Також на ОП викладають 
фахівці-практики Косенко В.Р. (Lifecell), Каргаполов Ю.В. (Український центр підтримки номерів та адрес), 
Василенко В.В. (BlackwoodGames), які вносять в ОП сучасні тенденції розвитку ІТ-індустрії.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Процедура збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників проводиться через опитування в соціальних 
мережах, телефонне опитування, особисте спілкування. Найважливішою інформацією з опитувань випускників є їх 
власний досвід працевлаштування та практичного застосування знань і умінь, здобутих під час навчання. 
Результати спілкування з випускниками враховуються в якості пропозицій при розробці та перегляді освітніх 
програм. 
На сайті ДУТ постійно оновлюється веб сторінка з пропозиціями роботодавців про вакансії та вимоги до 
претендентів http://www.dut.edu.ua/ua/news/1/category/663.
Опитування показало, що більшість випускників працевлаштовані відповідно до ОП, причому частина з них мала 
можливість поєднувати навчання і роботу за спеціальністю ще під час навчання у ЗВО завдяки співпраці кафедри та 
підприємств регіону. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Кожного року для виявлення недоліків в освітній діяльності ЗВО здійснюється анкетування здобувачів вищої освіти 
http://www.dut.edu.ua/ua/1352-rezultati-o, яке проводиться відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та 
акредитації.  До анкети включені питання стосовно якості освіти, а саме якість вищої освіти в цілому, 
характеристика критеріїв оцінювання знань викладачами, об’єктивність оцінювання викладачами рівня знань та 
вмінь під час проведення різних форм контролю; задоволеність рівнем організації та проведення практики, лекцій, 
практичних занять; методів викладання, які для студентів є найважливішими. Окрема увага приділяється питанням 
по організації навчального процесу, а саме: доступність інформаційних ресурсів, розклад занять, робота підрозділів 
університету, проявам корупції. Таким чином, студенти мають змогу вносити корективи в організацію освітнього 
процесу, окреслювати очікування від предмету, впливати на якість викладацького складу. У ході процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти за час реалізації ОПКН істотних недоліків не виявлено. Моніторинг 
задоволеності здобувачами вищої освіти ОП виявив достатній рівень їхньої задоволеності у контексті освітніх 
компонентів. Планове проведення моніторингів задоволеності здобувачами всіма компонентами ОП забезпечує 
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можливість адекватного реагування на недоліки. Натомість, Університетом планується удосконалення процедури 
моніторингу та більш детальне дослідження потреб здобувачів стосовно ОПКН шляхом проведення електронних 
опитувань після вивчення кожної освітньої компоненти. Зараз ведеться робота з її впровадження. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

При перегляді та оновленні ОП усі зауваження, рекомендації і побажання від зацікавлених сторін були враховані. 
Виявлені недоліки та надані рекомендації експертів під час акредитації ОП керівництвом університету та гарантом 
освітньої програми були розглянуті на Вченій раді та усунені: 
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Розроблено Положення про освітні програми у ДУТ (протокол Вченої ради ДУТ від 20.08.2020р. № 1) 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_31361833.pdf та Положення про вирішення конфліктних ситуацій в ДУТ, 
проект якого знаходиться на громадському обговоренні http://www.dut.edu.ua/uploads/p_2067_45432046.pdf. 
2. З метою надання можливості здобувачам вищої освіти формування індивідуальних освітніх траєкторій та 
здійснювати вибір освітніх компонентів в обсязі, не менше 25% від загального обсягу ОП внесені відповідні зміни: 
на сайті ДУТ розміщено Положення про формування індивідуальних освітніх траєкторій 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_96193022.pdf;
вилучено з ОП та НП перелік вибіркових освітніх компонентів;
на сайті ДУТ розміщено каталог освітніх компонент вільного вибору http://www.dut.edu.ua/ua/2080-k та Положення 
про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_48465246.pdf. Крім обов’язкових дисциплін, що передбачають набуття 
softskills, в каталозі вибіркових дисциплін представлений достатній спектр вибіркових освітніх компонентів для 
набуття softskills, а саме: Іміджологія, Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю, Соціологія 
комунікативних практик та ін. які здобувач вищої освіти обирають самостійно.
3. Розподіл годин у навчальному плані не суперечить "Положенню про організацію освітнього процесу" 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf. 
4. Практична підготовка проводиться на підприємствах, що відповідають предметній області спеціальності 122 
Комп'ютерні науки http://www.dut.edu.ua/ua/859-p. Заключені договори на практику з ТОВ Віннком Україна, ІПРІ 
НАН України.
5. Розроблено структурно-логічну схему освітньої програми відповідно до рекомендацій МОНУ.
Критерій 6. Людські ресурси
1. Кваліфікацію НПП приведено у відповідність до дисциплін, що вони викладають.
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1."Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності" забезпечує вчасне реагування на недоліки, які 
виявлялися в ОП під час здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості (п.4.) 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf.
2. В кінці навчального року заплановане (після повного вивчення освітнього компонента) провести опитування 
здобувачів ОП КН стосовно «Оцінки якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін» 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509. (додаток 1).  
Критерій 9. Прозорість та публічність *
1. На сайті ДУТ розміщено актуальну інформацію про ОП, кваліфікацію НПП, матеріально-технічну базу та бази 
практик.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти ДУТ всіляко сприяє 
залученню учасників академічної спільноти до системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Змістовно 
академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме бере участь: у здійсненні 
моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінюванні освітньої та науково-технічної діяльності 
кафедри і інституту з використанням системи рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників; підвищує свою кваліфікацію; дотримується норма академічної доброчесності та запобігає проявам 
академічного плагіату. Питання забезпечення якості освіти, основних процедур її забезпечення постійно 
розглядаються на засіданнях кафедр, інститутів, ректорату, Вченої ради ЗВО. Щороку проводиться Навчально-
методичний збір, на якому кожний викладач презентує свою готовність до навчального року змістовним 
наповненням своїх дисциплін та забезпеченістю цієї дисципліни інформаційними та матеріально-технічними 
ресурсами. Кафедра активно веде свої акаунти на Facebook, Viber, Telegram, де отримує зворотній зв'язок не тільки 
від академічної спільноти. Також, існує безкоштовний інформаційний портал, де викладені якісні курси 
http://surl.li/kiqn, який також допомагає викладачам у наповненні змісту освітніх компонентів.
Кафедра співпрацює з провідними фахівцями КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ Інституту проблем реєстрації інформації, 
Інституту проблем штучного інтелекту. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

В ДУТ для забезпечення ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та 
визначення відповідальних за неї створено Координаційну Раду. До складу Ради входять представники ректорату, 
інститутів, факультетів, кафедр та ін., а також представники Студентської ради. Відповідальними за здійснення 
процесів і процедур забезпечення якості вищої освіти в ДУТ є: навчально-методичний центр та навчально-
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методичні відділи, які відповідають за організацію, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього 
процесу, організацію систематичного контролю за проведенням усіх видів навчальних занять; проведення 
систематичного контролю за діяльністю кафедр університету; організацію підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників, організацію спільної роботи з навчально-науковими інститутами та кафедрами. Відділ 
організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів відповідає за забезпечення ефективного 
використання інтелектуального потенціалу та сучасних методів управління й організації НДР студентів в 
університеті. Навчально-наукові інститути та кафедри відповідають за налагодження співпраці з підприємствами; 
залучення представників підприємств до освітнього процесу, організацію практик, а також за ефективне 
використання баз практик. Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації за своєчасний моніторинг 
та аналіз заходів з питань  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу ДУТ регулюються Статутом ДУТ, 
http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_85467300.pdf; Положенням про організацію освітнього процесу у 
Державному університеті телекомунікацій http://www.dut.edu.ua/uploads/p_447_83298952.pdf, затвердженого 
рішенням вченої ради ДУТ (протокол від 25.03.2015р. № 11), Колективним договором Державного університету 
телекомунікацій, який схвалений Конференцією трудового колективу ДУТ від 29 вересня 2020р. зареєстрований: 
Управлінням праці та соціального захисту населення Солом’янської в м. Києві районної державної адміністрації № 
125-20 від 01.10.2020р. http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1462_63527482.pdf, Кодексом академічної доброчесності 
Державного університету телекомунікацій зі змінами, затвердженими Вченою радою протокол від 25.05.2020 р. № 
18 http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf, Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти та освітньої діяльності ДУТ http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1346_34626509.pdf, договором про 
надання освітньої послуги між ЗВО та фізичною (юридичною) особою (у двох примірниках, один з яких – у 
здобувача вищої освіти), контрактами з науково-педагогічними працівниками, посадовими інструкціями (що 
знаходяться у відділі кадрів і підписані науково-педагогічними працівниками). Доступність документів, якими 
регулюються права та обов’язки учасників освітнього процесу, забезпечується їх розміщення на сайті університету. 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри Комп’ютерних наук «Публічне обговорення освітньо-
професійних програм» розміщений проект ОП з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів) http://www.dut.edu.ua/ua/2104-publichne-obgovorennya-osvitno-profesiynih-program-kafedra-
kompyuternih-nauk.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

На сайті університету у відкритому доступі у розділі кафедри Комп’ютерних наук «Освітньо-професійні програми» 
розміщена ОП http://www.dut.edu.ua/ua/1839-osvitno-profesiyni-programi-kafedra-kompyuternih-nauk. 

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП:
прийняття ДУТ у квітні 2015 р. до Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU), який надає можливості формування 
сучасних спеціальних компетентностей з врахуванням світових вимог, сприяє академічній мобільності здобувачів 
вищої освіти та НПП;
концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і 
набуття випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування спеціальних компетентностей, 
знань, умінь та навичок, відповідно до вимог роботодавців;
наявність сучасного матеріально-технічного забезпечення кафедри дозволяє випускати не теоретика, а практика, 
готового до вирішення складних практичних занять в області ІТ;
залучення до освітнього процесу провідних фахівців з компаній-партнерів, спрямоване на опанування здобувачами 
вищої освіти сучасних і перспективних технологій;
викладання дисциплін комунікативного блоку, посилена підготовка з англійської мови, спрямована на опанування 
навичок комунікабельності, ініціативності, успішності які дозволять набути лідерських якостей та кар’єрного успіху;
високий рівень професіоналізму НПП кафедр, які забезпечують освітній процес, систематичне підвищення науково-
педагогічної кваліфікації, що дає можливість безперервно удосконалювати професійні компетентності та 
педагогічну майстерність та постійно оновлювати зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
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сучасних практик;
можливість отримання міжнародних сертифікатів в межах освітнього процесу, які підтверджують знання та вміння 
відповідно до вимог роботодавців;
форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи, навчання здійснюється в умовах дотримання стандартів академічної доброчесності –створення 
всіх умов для розвитку самостійної та творчої роботи студентів, розкриття тонкощів майбутньої професії;
забезпечення дружнього, творчого освітнього середовища та психологічного комфорту під час навчання, що є 
підґрунтям швидкої адаптації студентів до вимог освітнього процесу та того, щоб студенти могли знайти своє місце у 
студентському колективі та в соціальному житті;
розширена співпраця із закордонними і вітчизняними компаніями і організаціями (Hewlett Packard Enterprise, Kyiv 
IT-cluster, Kyivstar, Vodafone, Евергрін Девелопмент, Віннком Україна, ІПРІ НАН України).
Слабкі сторони ОП:
низька залученість студентів до виконання науково-дослідних робіт на замовлення компаній та фірм-партнерів 
кафедри;
відсутність практики використання дуальної освіти за час реалізації ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

З метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного 
розвитку держави та створенні умов для навчання, самореалізації і творчого розвитку особистості за ОПКН 
передбачається упродовж 3 років відповідно до стратегії розвитку університету планується:
продовжувати постійне оновлення матеріально-технічної бази;
забезпечувати формування у студентів здатності до креативного мислення, творчого підходу до вирішення складних 
практичних завдань шляхом впровадження в освітній процес нових методик навчання;
розширити співпрацю із Студентською радою Університету з питань проведення Всеукраїнських студентських 
наукових конференцій;
налагодити взаємодію з випускниками Університету за ОП КН для поширення університетських цінностей, 
взаємодопомоги, встановлення зворотного зв’язку з метою удосконалення освітнього процесу;
сприяти підготовці молодих кадрів - кандидатів (докторів філософії) і докторів наук для потреб Університету;
здійснювати підготовку майбутніх працівників, викладачів та науковців із числа кращих студентів 3,4,5 курсів;
збільшити обсяг фінансування наукових досліджень за рахунок виконання науково-дослідних робіт на замовлення 
компаній та фірм-партнерів кафедри;
брати участь у міжнародних проектах шляхом здійснення спільних наукових досліджень з іноземними партнерами, 
а також представлення результатів наукових здобутків Університету на міжнародних наукових та науково-
практичних конференціях, семінарах і виставках;
налагодити співпрацю з іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти з питань академічної мобільності 
як здобувачів вищої освіти так і науково-педагогічних працівників кафедри, створення StartUp та спільних бізнес-
проектів.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид компонента Силабус або інші навчально-методичні 
матеріали

Якщо освітній компонент потребує 
спеціального матеріально-технічного 
та/або інформаційного забезпечення, 

наведіть відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Захист інформації в 
інформаційно-
комунікаційних системах

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.10_ЗАХИСТ_IНФО
РМАЦII_В_IНФОРМАЦI

ЙНО-
КОМУНIКАЦIЙНИХ_СИ

СТЕМАХ.pdf

wXJfmi8ET+PbKRJY1IqA4
pGmujjPUj+syhh04zwwrw0

=

Навчальна лабораторія № 419  «Безпеки 
інформаційно-комунікаційних технологій 
CISCO»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери Intel Cougar Point H61 2x, 
2700 MGhz на МП Н61b-К, 2 Гб ОЗУ DDR3 
(2015) – 15 шт.
2) Мультимедійна система Асег 113 –  (2016 
рік)1шт.
Програмне забезпечення:
MathCad і MatLab, ОС Windows 7 Professi-
onal; ПАК DS Office 2006, Cisco Packet Tracer 
Student  v. 6.2.0.0052, PC Security Test 2011, 
Freewarelicense

Комп'ютерна графіка та 
обробка зображень

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.11_Комп ютерна_г
рафiка_та_обробка_зоб

ражен_.pdf

griDdWQM7l8Rtdlbj29tTkP
IBISl+HoLF0gQQKEhyYs=

Лабораторія №205 «Навчальна 
лабораторія з вивчення програмних 
продуктів компаній ODOO, IBM»
Матеріально-технічне забезпечення:
Комп’ютери ZENTO PENTIUM (R) 15 шт. 
(2015 р.),
маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 
AC1350, 4xFE LAN, 1xFE  WAN – 1 шт.
Окуляри віртуальної реальності Bobo VR 
Z5 з навушниками – 5 шт., 
Графічний планшет  Wacom Intuos 
Bluetooth (CTL-4100WIE-N) – 3 шт.
Програмне забезпечення: 
Easy Movie Maker, Freeware license, 
https://www.microsoft.com/uk-ua/p/easy-
movie-maker/9nblggh626qk?
wa=wsignin1.0&activetab=pivot:overviewtab
Movie Creator : Free Video Editor, 
https://www.microsoft.com/uk-ua/p/movie-
creator-free-video-editor/9nblggh4wwjr?
activetab=pivot:overviewtab 
Редактор Фото , Freeware license, 
https://www.microsoft.com/uk-
ua/p/Редактор-Фото/9nblggh5pbkk?
activetab=pivot:overviewtab
Coloring+, Freeware license, 
https://www.microsoft.com/uk-
ua/p/Розфарбування-Малювання-Для-
Дорослих-І-Дітей/9nvx1mm0gblq?
activetab=pivot:overviewtab 
Google Презентація, безкоштовний веб-
ресурс, 
https://www.google.com/intl/ru_uA/slides/ab
out/
Learn to Draw Human Body, Freeware 
license, https://www.microsoft.com/uk-
ua/p/learn-to-draw-human-
body/9nlgz0bml3ph?
activetab=pivot:overviewtab
Pixel Art, Freeware license, 
https://www.microsoft.com/uk-ua/p/pixel-
art-sandbox-number-coloring-book-color-by-
number/9mvhzt54bltc?
activetab=pivot:overviewtab
ChaosPro-редактор фрактальної графіки, 
Freeware license, http://www.chaospro.de
Video Editor Studio, Freeware license, 
https://www.microsoft.com/uk-ua/p/video-
editor-studio-movie-maker-flim-editor-audio-
mixer-and-more/9pf4l56cjswl?
activetab=pivot:overviewtab

Конвергентна мережна 
інфраструктура

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.12_КОНВЕРГЕНТН
А_МЕРЕЖНА_IНФРАСТР

УКТУРА.pdf

2jC/2aFDcO04tWyxATFP4
TzlAlmhBV8aON/bs6UFitI

=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій HP», 
«Лабораторія технологій ORACLE» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU 
G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 Comware 
– 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма PUTTY для протоколів 
віддаленого доступу, включаючи SSH, 
Telnet, Freeware Licence;
2. програма Http Traffic Generator, Freeware 
Licence;
3. програма DHCP Server, Freeware Licence; 
програма управління великими мережами 
HPE Intelligent Management Center 5.0 
(спеціальний доступ до програми надано 



компанії Hewlett Packard Enterprise).

Якість програмного 
забезпечення та тестування

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.13_ЯКIСТ__ПРОГР
АМНОГО_ЗАБЕЗПЕЧЕН
НЯ_ТА_ТЕСТУВАННЯ.pd

f

5cKSLdYnVLKg5U4BJXlW
eOdmLaFDHSBNsZcHeoT4

G78=

Навчальні лабораторії: 310 325, 326. 
Мультимедійний проектор;
Комп’ютерний клас для проведення 
практичних занять.

Спеціалізовані мови 
програмування

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.14 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МОВИ 

ПРОГРАМУВАННЯ.pdf

fxqBt48IhDKAUu64FzSvlM
BDCvVuPTDp/L1u4Y3wbxc

=

Лабораторія № 225 Інтернет речей 
компанії Vodafone.
Матеріально-технічне забезпечення:
1)Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 
рік) –16 шт;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 
шт;
3) Комп'ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 
шт.
4) Проектор Acer X113 – 1 шт;
Програмне забезпечення:
1) Intellij IDEA,Python Freeware license - 
https://www.jetbrains.com/ru-
ru/pycharm/download/#section=windows.

Методи та засоби штучного 
інтелекту

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.15 МЕТОДИ ТА 
ЗАСОБИ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ.pdf

zmlgglpL4a6KyRZ+SiCfZz
MVO29dGMZdhrh46wPmi

no=

Лабораторія №216.  «Лабораторія  
штучного інтелекту»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 
р.), 8 шт. (2014 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма OC Lubuntu, Freeware Licence;
2) Програма SWI-Prolog, Freeware Licence;
3) Програма SWI-Prolog,, Freeware Licence;
4) Програма JESS, Freeware Licence;
5) Програма JADE, Freeware Licence;
6) Програма Neural Network Wizard 1.7, 
Freeware Licence;
7) Програма MATLAB, Freeware Licence.

Серверні платформи НРЕ навчальна 
дисципліна

ПП6.2.16_СЕРВЕРНI_ПЛ
АТФОРМИ_HPE.pdf

RODzgWzlUUYrp/XRnQJk
+1CySmG9cwIZ8R2V0Gq/

UzA=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій HP», 
«Лабораторія технологій ORACLE» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU 
G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 Comware 
– 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.
Програмне забезпечення:
1. Вбудований в сервер програмно-
апаратний комплекс “iLo”;
2. Додатки до “iLo”:
програма “HP SIM”, Freeware Licence;
програма “HP SSA”;
програма “HP Power Advisor”, 
https://sizersllb.itcs.hpe.com/sb/installs/HPEP
owerAdvisor.zip, Freeware Licence.

Серверні платформи НРЕ курсова робота 
(проект)

ПП6.2.16_курсова 
СЕРВЕРНI_ПЛАТФОРМИ

_HPE.pdf

IBu6ah8YIKqRa6XBdToYY
otIygo48zZl1yP7z02B3X0=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій HP», 
«Лабораторія технологій ORACLE» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU 
G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 Comware 
– 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.
Програмне забезпечення:
1. Вбудований в сервер програмно-
апаратний комплекс “iLo”;
2. Додатки до “iLo”:
програма “HP SIM”, Freeware Licence;
програма “HP SSA”;
програма “HP Power Advisor”, 
https://sizersllb.itcs.hpe.com/sb/installs/HPEP
owerAdvisor.zip, Freeware Licence.

Моделювання  
інформаційних  систем 

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.17_МОДЕЛЮВАН
НЯ_IНФОРМАЦIЙНИХ_

СИСТЕМ.pdf

8KlCeVxQK7sH7PomVDa6
356ALwL4HKJrBmxS+Gd

mqe0=

Лабораторія № 225 Інтернет речей 
компанії Vodafone.
Матеріально-технічне забезпечення:
1)Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 
рік) –16 шт;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 
шт;
3) Комп'ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 



шт.
4) Проектор Acer X113 – 1 шт;
Програмне забезпечення:
1) Matlab, 
https://www.mathworks.com/campaigns/pro
ducts/trials.html?prodcode=ML Free 30-Day 
Trial.
2) Rational Rose - 
https://www.ibm.com/developerworks/downl
oads/r/architect/index.html, Freeware license.

Інтелектуальна обробка 
даних

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.18_Інтелектуальн
а обробка даних.pdf

KrWFvZmwtFgN9x9Y8xSU
eD8IFswraoorwHHTWhS1z

7s=

Лабораторія №216.  «Лабораторія  
штучного інтелекту»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 
р.), 8 шт. (2014 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма OC Lubuntu, Freeware Licence;
2) Програма SWI-Prolog, Freeware Licence;
3) Програма SWI-Prolog,, Freeware Licence;
4) Програма JESS, Freeware Licence;
5) Програма JADE, Freeware Licence;
6) Програма Neural Network Wizard 1.7, 
Freeware Licence;
7) Програма MATLAB, Freeware Licence.

Управління ІТ-проектами курсова робота 
(проект)

ПП6.2.19_курсова 
УПРАВЛIННЯ_IТ-
ПРОЕКТАМИ.pdf

YYfPV3GOOFdCffen/SfB8x
888WgrnCsRkf8xD5o4vNQ

=

Лабораторія № 225 Інтернет речей 
компанії Vodafone.
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 
рік) – 15 шт.;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 
шт.;
3) Проектор Acer X113 – 1 шт.
Програмне забезпечення:
1. Jira Software 
https://www.atlassian.com/ru/software/jira 
Freewarelicense
2. Microsoft Project 
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-
365/project/project-management-software
3. Програмний комплекс для організації 
дистанційного навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення

Мережне програмування навчальна 
дисципліна

ПП6.2.20_МЕРЕЖНЕ_ПР
ОГРАМУВАННЯ.pdf

Rr1YmcpUMm5gd9CHtKYb
wiUS+8kyxM6JZ618xfvErL

w=

Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних технологій»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600 у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; 
DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse.- (2019 
рік) – 26 шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-V/Windows 10, 
Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, 
Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, Freeware 
Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?id=2929, 
Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, Edubuntu 
Linux  https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/server, 
Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technologies/app
dev/sql-developer.html, Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-trial, Freeware 
Licence;
10. програма windows server 2016 trial 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-trial, Freeware 
Licence.
програма Windows 10 Enterprise / LTSC 2019 
Build 18363.628, Freeware Licence,
11 Visual Studio Community 2017, Freeware 
license 
(https://visualstudio.microsoft.com/ru/downl
oads/)
12 Android Studio  - 
https://developer.android.com/studio 

Системний аналіз навчальна 
дисципліна

ПП6.2.21_СИСТЕМНИЙ_
АНАЛIЗ.pdf

/lY06Fx4pNlcLxAkmaIbU
WrmNS9i5ERHN+Ij5nFt09

Y=

Лабораторія №205. «Навчальна  
лабораторія з вивчення програмних 
продуктів компаній ODOO, IBM»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери ZENTO PENTIUM (R) 15 шт. 



(2015 р.),
2) Маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 – 
1 шт., Western Digital Store Cloud Home 2 Tb 
- 1шт.
Програмне забезпечення:
1) ERwin Data Modeler7.2, Freeware license 
(https://erwin.com/erwin-data-modeler-free-
trial/ ),
2) IBM DB2 Express 11.1, Freeware license  
(https://www.ibm.com/support/pages/fix-
list-db2-version-111),
3) Embarcadero Delphi®- Community Edition, 
Freeware license 
(www.embarcadero.com/free-tools),
4) Embarcadero C++® - Community Edition, 
Freeware license 
(www.embarcadero.com/free-tools),
5) Inter Base 2017, Freeware license 
(www.embarcadero.com/products/interbase),
6) MySQL, Freeware license 
(https://academy.oracle.com/en/solutions-
software.html),
7) Oracle SQL Developer , Freeware license 
(www.oracle.com/database/technologies/app
dev/sql-developer.html),
8) Oracle 11g, Freeware license 
(https://academy.oracle.com/en/solutions-
software.html),
9) InterSystems Caché 2015, Freeware license 
(InterSystems.ru),
10) Visual Studio Community 2017, Freeware 
license 
(https://visualstudio.microsoft.com/ru/downl
oads/)

Хмарна платформа 
OpenSteck

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.22_ХМАРНА_ПЛА
ТФОРМА_OPENSTACK.pd

f

66yvjiEW+TsRMVdumsYwr
09csTPiLoCa3lua3y+m428

=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій HP», 
«Лабораторія технологій ORACLE» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU 
G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 Comware 
– 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма PUTTY для протоколів 
віддаленого доступу, включаючи SSH, 
Telnet, Freeware Licence;
2. програма Http Traffic Generator, Freeware 
Licence;
3. програма DHCP Server, Freeware Licence; 
програма управління великими мережами 
HPE Intelligent Management Center 5.0 
(спеціальний доступ до програми надано 
компанії Hewlett Packard Enterprise).

Ознайомча практика практика ПП6.2.23_Ознайомча 
практика.pdf

9+b6a+EXvvq8c2j9/h9EdIs
0mrxdLTnZvRmGshgx4+A

=

Матеріально-технічне забезпечення та 
програмне забезпечення відповідно бази 
проходження практики.

Виробнича практика практика ПП6.2.24_Виробнича 
практика.pdf

WIERazWS07xXi57BR9sGg
55uOOc1DpMHvNfsybX6eb

8=

Матеріально-технічне забезпечення та 
програмне забезпечення відповідно бази 
проходження практики.

Переддипломна практика практика ПП6.2.25_Переддипломн
а практика.pdf

KRemWLCrzHvnE7w0dUs
HhZdlGaWwyokL3GeM/m

mJcqE=

Матеріально-технічне забезпечення та 
програмне забезпечення відповідно бази 
проходження практики.

Кваліфікаційна робота підсумкова 
атестація

ПП6.2.26_Положення 
про кваліфікаційну 

роботу бакалавра.pdf

pg8yeqm+MXvzdW/UdDr
U7EraMCwairCP94oOKYy

MYck=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій HP», 
«Лабораторія технологій ORACLE» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium CPU 
G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. (2016 р.).
2. Мультимедійна система.
3. Сервер HPE ProLiant DL380 Gen10 1 шт.
4. Сервер DL360 Gen7 -1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  - 1 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 - 6 шт.
7. Мережні комутатори НР 5500 Comware 
– 4 шт.
8. Комутатори доступу НРЕ 3800 – 2 шт.
9. Комутатори ядра НРЕ 5510 – 2 шт. 
10. Точка доступу Aruba Instant - 2 шт.
Програмне забезпечення:
1) програма Oracle Java, Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetwork/java/j
avase/downloads/jdk8-downloads-
2133151.html), Freeware Licence;
2) програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), Freeware Licence;
3) Oracle MySQL 
(https://www.mysql.com/downloads/), 
Freeware Licence;



4) jdk-8u41-x64, 2019, Freeware Licence.
Управління ІТ-проектами навчальна 

дисципліна
ПП6.2.19_УПРАВЛIННЯ_

IТ-ПРОЕКТАМИ.pdf
CON0mJnyUV7VZaCbBWy
jbxec75YoTqORREGljQass

W0=

Лабораторія № 225 Інтернет речей 
компанії Vodafone.
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 
рік) – 15 шт.;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 
шт.;
3) Проектор Acer X113 – 1 шт.
Програмне забезпечення:
1. Jira Software 
https://www.atlassian.com/ru/software/jira 
Freewarelicense
2. Microsoft Project 
https://www.microsoft.com/uk-ua/microsoft-
365/project/project-management-software
3. Програмний комплекс для організації 
дистанційного навчання в мережі Internet 
MOODLE - Ліцензоване програмне 
забезпечення

Серверні операційні системи навчальна 
дисципліна

ПП6.2.09_Сервернi_опер
ацiйнi_системи_Частин

а_1.pdf

OCBIdHxaZtA0AasKZNuz+
22YA2nc2OTBOlcT2HgIozg

=

Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних технологій»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600 у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; 
DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse.- (2019 
рік) – 26 шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-V/Windows 10, 
Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, 
Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, Freeware 
Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?id=2929, 
Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, Edubuntu 
Linux  https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/server, 
Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technologies/app
dev/sql-developer.html, Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-trial, Freeware 
Licence;
10. програма windows server 2016 trial 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-trial, Freeware 
Licence.
програма Windows 10 Enterprise / LTSC 2019 
Build 18363.628, Freeware Licence.

Програмування мобільних 
пристроїв

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.08_ПРОГРАМУВА
ННЯ_МОБIЛ_НИХ_ПРИ

СТРОIВ.pdf

3VH3sDfG5zcs++Cft9moH
XvAQWgcFZdmHAWcMLb

0rT8=

Навчальна лабораторія №221 
«Лабораторія хмарних технологій»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системний блок Everest Enterpise 7600 у 
складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; 
DDR4 4 Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse.- (2019 
рік) – 26 шт.
2. Проектор Acer Х1223Н (2019 рік) -1 шт.
Програмне забезпечення:
1. програма inline Hyper-V/Windows 10, 
Freeware Licence;
2. програма VirtualBox 6.0 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads, 
Freeware Licence;
3. програма FTP https://filezilla-project.org/,  
ftp://ftp.cuteftp.com/pub, Freeware Licence;
4. програма inline IIS /Windows 7, Freeware 
Licence;
5. програма Linux Mint, 
https://www.comss.ru/page.php?id=2929, 
Freeware Licence;
6. програма Lubuntu Linux 18.10, Edubuntu 
Linux  https://softprime.net/distributivy-
linux/, Freeware Licence;
7. програма Linux Ubuntu Server 
https://ubuntu.com/download/server, 
Freeware Licence;
8. MySQL, Oracle SQL Developer 
(www.oracle.com/database/technologies/app
dev/sql-developer.html, Freeware Licence;
9. windows server 2012 trial 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-trial, Freeware 
Licence;
10. програма windows server 2016 trial 
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-
platform/windows-server-trial, Freeware 



Licence.
програма Windows 10 Enterprise / LTSC 2019 
Build 18363.628, Freeware Licence,
11 Visual Studio Community 2017, Freeware 
license 
(https://visualstudio.microsoft.com/ru/downl
oads/)
12 Android Studio  - 
https://developer.android.com/studio 

Теорія надійності навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.10_Теорiя_надiйнос
тi.pdf

uVpCVxF45yBpYTjc2gLyV3
LdvzJIyI2tKBfq9yvjHhE=

Навчальні лабораторії: 132, 216, 221. 
Комп‘ютерне обладнання, мережа 
Інтернет. 

Філософія навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.03_Фiлософiя.pdf WOfRfTPgUfKNO4fiRAkw9
aSYdYaSZFJhmOElYG1dle

A=

Навчальна лабораторія № 518 
«Віртуальний офіс для вивчення 
електронного документообігу АСКОД» 
Матеріально-технічне забезпечення: 
1. Системний блок Celeron 3,2 Ghz, DDR 2 
GB, HDD, Монітор 17” TFT, keyboard, mouse 
- (2016 року)- 1 шт. 
3. Відеопроектор «Acer Х 113», 2017 р. - 1 
шт. 4. Проектор ««Acer Х 1223 Н», 2018 р.- 
1 шт. Програмне забезпечення: Windows 7 
Професійний, Microsoft Of ice 2010.

Засади  відкриття власного 
бізнесу

навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.04_ЗАСАДИ_ВIДКР
ИТТЯ_ВЛАСНОГО_БIЗН

ЕСУ.pdf

indEy7QUQCkEyV8uo0PJi
2eWUZTugNtmgvCTxmT5h

Cc=

Навчальна лабораторія №418 «Соціально-
економічних досліджень»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери Intel Celeron J1800; 2,4 GBRA 
M; IntelHDGraphics - 13шт; 2016 рік 
2) Проектор «Optoma Х 341», 2018 р.- 1 шт.
3) Відеопроектор «Acer Х 113 2017 р. - 1 шт.
Програмне забезпечення:
Microsoft Excell, Power Point, Freeware 
Licence.

Іноземна мова навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.05_IНОЗЕМНА_МО
ВА.pdf

dRPcCDczjiLR3NgQa6wlmi
dprjiIGf0QMGx+9CO3WLA

=

Навчальна лабораторія  № 405 «Мовна 
лабораторія»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютер HPG-2 MT (моніторASUS,Wi-
Fi-адаптер, TP-Linkkb, комп’ютерна 
мишкаHP, навушники SVENAP-670 
MVBlack) (2017 року) -12 шт.
2) Колонки MICROLAB 2.0 B-56 Black, 1 
комплект.
3) Лінгафонне обладнання.
4) Відеопроектор  OrtomaDS 346, 
проекційний  екран AVScreen  3V100MMV,  
(2017 року) - 1шт.
Програмне забезпечення:
1. OlejniczakM. Englishfor Information 
Technology (1). Vocational English Course 
Book 1 [Мультимедійний підручник] / Maja 
Olejniczak. Pearson Education ESL, 2015. – 
80p. http://www.dut.edu.ua/ua/702-702
2. HillD. English for Information Technology 
(2).Vocational English Course Book 2 
[Мультимедійний підручник] / David Hill. – 
Pearson Education ESL, 2015. – 80p. 
http://www.dut.edu.ua/ua/701-701
Oxford University Press, Ricca-McCarthy

Вища математика навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.06_Вища_матема
тика.pdf

mSyP6I6zoRFxQ1F4vutCuj
0MSdyv9VPqGvBkR98MIa

8=

Навчальна лабораторія №517 
«Лабораторія вивчення вищої 
математики»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Сиcтемний блок Celeron G1810 2,6 GHz 
(виробник Україна),у складі: Intel Celeron 
CPUG 1610, 2,6 GHz, 4 Gb, HDD 500 Gb; 
клавіатура, миш, (2013 року) - 21 шт.
2) Монітор Philips 196 V35 B, (виробництва 
Китай) (2013 року  - 20 шт.
3) Монітор Philips227E4 L, (виробництва 
Китай) (2013 року) - 1 шт.,
4) Багатофункціональний пристрій 
(принтер, сканер) HP Laser Jet ML212nfMFP 
(виробництва Китай), (2013 року) - 1 шт.
5) Інтерактивна дошка -1 шт.
6) Мультімедійний інтерактивний 
проектор Panasonic PT-TW 331 R 
(виробництва Японія), 2013 року випуску.
Програмне забезпечення:
Microsoft Office 2003, 2010 WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NET CRAKER 
PROFESSIONAL, Спеціальне програмне 
забезпечення Maxima, Freeware Licence.

Дослідження операцій навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.07_ДОСЛIДЖЕННЯ
_ОПЕРАЦIЙ.pdf

aQXWxcyYoi2aejzneSd3fag
60BZfs0aiBl8GAxtkEjw=

Навчальна лабораторія № 302 
«Лабораторія DEV OPS та технологій 
«Блок-чейн»»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP xw4600 C2D E850 - 12 
шт 2018 рік  та 24 монітори Lenovo 
L1900p
2) Мультимедійна система Acer X115H 
(MR.JN811.001) - 1шт.
Програмне забезпечення:
1) Ubuntu Linux 15.11 Freeware license - 
https://ubuntu.com/download
2) Eclipse Java Mars Freeware license - 



https://www.eclipse.org/downloads/packages
/release/Mars/2;
3) Office365;
4) Mozilla Firefox - 
https://www.mozilla.org/uk/firefox/new/;
5) Intellij IDEA,Python Freeware license - 
https://www.jetbrains.com/ru-
ru/pycharm/download/#section=windows.

Соціально-екологічна 
безпека життєдіяльності

навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.08 СОЦІАЛЬНО-
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.pdf

VY8n4dBeHvNJdCpiw4D8I
bXY7+4P1GdE/gcMznmi2G

4=

Навчальна лабораторія №1  «Безпеки 
життєдіяльності»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Проектор Acer X1223H (MR/JPR11.001), 
20.05.2019
2) Лабораторні стенди –  4.
3)  Прилади вимірювання основних 
метеорологічних та електромагнітних 
показників середовища у навчальному 
приміщенні.

Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів

навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.09_Застосування_i
нформацiйно-

телекомунiкацiйних_зас
обiв.pdf

7xZQCPF1Cm42a06cuF0E
Bj5f2qu1LbuGoX+0S84E8n

Q=

Навчальна лабораторія №132 
«Навчальний Центр технологій HP»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium 
CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. 
(2016 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма Android Studio Powered by 
IntelliJ IDEA, Version 3.2.1, 2018, Freeware 
Licence;
2) Програмний комплекс для організації 
дистанційного навчання в мережі Internet 
MOODLE (http://dl.dut.edu.ua/)
Лабораторія № 225 Інтернет речей 
компанії Vodafone
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 
рік) – 15 шт.;
2) Комп’ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 
шт.;
3) Комп’ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 
шт.
4) Стартовий набір з  RFID Arduino UNO - 
26 шт.;
Програмне забезпечення:
1) Google Drive (Freeware license): 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
2) Пошукова система Google (Freeware 
license) https://www.google.com
3) Cisco Packet tracer – 
https://www.netacad.com/ru/courses/packet-
tracer
4) Arduino IDE – 
https://www.arduino.cc/en/main/software 
Freeware license.
I) Антенне поле центру EUTELSAT з 
налаштуванням супутникового 
інтернету:
1) Антена TOOWAY(Ka-cat),(Ka –діапазон) 
– 4 шт.
2) Etria-3W,Transceiver basic KA-SAT-3 шт.
3) Супутниковий модем VIASATSurfbeam– 
3 шт.
4) Ноутбуки для демонстрації 
налаштування Toshiba - 2 шт. (2013 року) 
супутникового інтернету
II) Антенне поле центруEUTELSAT для 
налаштування супутникового 
телебачення та супутники AMOS, HotBird, 
Sirius:
1) Антена TMVariant– 3 шт.
2) Універсальний супутниковий конвектор 
TMPauxis- 9 шт.
3) Перемикач цифрового сигналу 
DiSEqC1.04x1 TMPauxis-1 шт.
4) Професійне обладнання Openbox– 1 шт.
5) Супутникові HD ресивери EuroSky, 
GalaxyInovation - 2 шт.

WEB-технології та WEB-
дизайн 

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.07_WEB-
технологii_та_WEB-

дизайн.pdf

jkqgOtT6kh3+sslDCW3WO
2/zdstfCeVCvxzEapAZufs=

Навчальна лабораторія № 302 
«Лабораторія DEV OPS та технологій 
«Блок-чейн»»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP xw4600 C2D E850 - 12 
шт 2018 рік  та 24 монітори Lenovo 
L1900p
2) Мультимедійна система Acer X115H 
(MR.JN811.001) - 1шт.
Програмне забезпечення:
1) Ubuntu Linux 15.11 Freeware license - 
https://ubuntu.com/download
2) Eclipse Java Mars Freeware license - 
https://www.eclipse.org/downloads/packages
/release/Mars/2;
3) Office365;
4) Mozilla Firefox - 
https://www.mozilla.org/uk/firefox/new/;
5) Intellij IDEA,Python Freeware license - 
https://www.jetbrains.com/ru-
ru/pycharm/download/#section=windows.



Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.02 ДІЛОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ 

(Українська мова за 
професійним 

спрямуванням).pdf

1cS10DCrNHifsD0TnQ4xfE
YMFbVE2+MVlXWSO91yC

/w=

Навчальна лабораторія № 518 
«Віртуальний офіс для вивчення 
електронного документообігу АСКОД»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Системний блок Celeron 3,2 Ghz, DDR 2 
GB, HDD, Монітор 17” TFT, keyboard, mouse 
- (2016 року)- 17 шт.
2) Проектор «Optoma Х 341», 2018 р.- 1 шт.
3) Відеопроектор «AcerХ 113 2017 р. - 1 шт.
4) Проектор ««Acer Х 1223 Н», 2018 р.- 1 
шт.
Програмне забезпечення:
Windows 7 Професійний, Microsoft Office 
2010, Opera, Office 2003, EZET, Adobe Reader 
8, Total Commander, Chrom, 1С 
підприємство, Freeware Licence
Ліцензоване програмне забезпечення:
«Система електронного документообігу 
АСКОД»; Системи «ДІЛО», «АРХІВНЕ 
ДІЛО».
Програмний комплекс для організації 
дистанційного навчання в мережі Internet 
MOODLE.

Дискретні структури навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.11ДИСКРЕТНI_СТР
УКТУРИ.pdf

UvGMd8Dp0uT1Mm/DaNs
CR81PkdbQRaIqasKMe1P8

GeM=

Навчальна лабораторія № 302 
«Лабораторія DEV OPS та технологій 
«Блок-чейн»»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP xw4600 C2D E850 - 12 
шт 2018 рік  та 24 монітори Lenovo 
L1900p
2) Мультимедійна система Acer X115H 
(MR.JN811.001) - 1шт.
Програмне забезпечення:
1) Ubuntu Linux 15.11 Freeware license - 
https://ubuntu.com/download
2) Eclipse Java Mars Freeware license - 
https://www.eclipse.org/downloads/packages
/release/Mars/2;
3) Office365;
4) Mozilla Firefox - 
https://www.mozilla.org/uk/firefox/new/;
5) Intellij IDEA,Python Freeware license - 
https://www.jetbrains.com/ru-
ru/pycharm/download/#section=windows.

Прикладне програмування–
JAVA

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.01_Прикладне_пр
ограмування_Java.pdf

X59UQLwUXGruwHEPptA
Bl7moyA6wcouDQ5NXmN

hfpUI=

Лабораторія №132 «Навчальний Центр 
технологій HP», «Лабораторія технологій 
ORACLE»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium 
CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. 
(2016 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) програма Oracle Java, Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetwork/java/j
avase/downloads/jdk8-downloads-
2133151.html), Freeware Licence;
2) програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), Freeware Licence;
3) Oracle MySQL 
(https://www.mysql.com/downloads/), 
Freeware Licence;
4) jdk-8u41-x64, 2019, Freeware Licence.

Прикладне програмування–
JAVA

курсова робота 
(проект)

ПП6.2.01  курсова 
Прикладне_програмуван

ня_Java.pdf

s1K1Y/Ttc5B2aDUx9ClzQw
Gft7zFSOGfFmZVAKv7Xw

M=

Лабораторія №132 «Навчальний Центр 
технологій HP», «Лабораторія технологій 
ORACLE»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium 
CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. 
(2016 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) програма Oracle Java, Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetwork/java/j
avase/downloads/jdk8-downloads-
2133151.html), Freeware Licence;
2) програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), Freeware Licence;
3) Oracle MySQL 
(https://www.mysql.com/downloads/), 
Freeware Licence;
4) jdk-8u41-x64, 2019, Freeware Licence.

Кінцеві пристрої 
інформаційних систем

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.02_КIНЦЕВI_ПРИ
СТРОI_IНФОРМАЦIЙНИ

Х_СИСТЕМ.pdf

X4j3U3ePuV64ScvSrRNIN9
uVEh1YmO2isfI4PIbb7qk=

Лабораторія №216.  «Лабораторія  
штучного інтелекту»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 
р.), 8 шт. (2014 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма OC Lubuntu, Freeware Licence;
2) Програма SWI-Prolog, Freeware Licence;
3) Програма SWI-Prolog,, Freeware Licence;
4) Програма JESS, Freeware Licence;
5) Програма JADE, Freeware Licence;
6) Програма Neural Network Wizard 1.7, 



Freeware Licence;
7) Програма MATLAB, Freeware Licence.

Прикладні алгоритми та 
структури даних  

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.03_Прикладнi_алг
оритми_та_структури

_даних.pdf

B5hNLXdd0PpphHtqNPzIl
wdVPFikct40kOWfu4r3BK

8=

Лабораторія №132 «Навчальний Центр 
технологій HP», «Лабораторія технологій 
ORACLE»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium 
CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. 
(2016 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма Oracle Java, Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetwork/java/j
avase/downloads/jdk8-downloads-
2133151.html), Freeware Licence;
2) Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), Freeware Licence.

Прикладні алгоритми та 
структури даних  

курсова робота 
(проект)

ПП6.2.03 курсова 
Прикладнi_алгоритми_
та_структури_даних.p

df

8D34JUYgPD1AQSyG6xl2fI
FGY2+MI0LO41FiGk4Rf5k

=

Лабораторія №132 «Навчальний Центр 
технологій HP», «Лабораторія технологій 
ORACLE»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери HP ProDesk Intel Pentium 
CPU G3240 (3.10 GHz), 4Gb RAM 22 шт. 
(2016 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма Oracle Java, Freeware license 8 
(https://www.oracle.com/technetwork/java/j
avase/downloads/jdk8-downloads-
2133151.html), Freeware Licence;
2) Програма IDE Eclipse Mars, 
(https://www.eclipse.org/), Freeware Licence.

Системне програмування та 
архітектура комп'ютерів

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.04_СИСТЕМНЕ_П
РОГРАМУВАННЯ_ТА_АР
ХIТЕКТУРА_КОМП ЮТЕР

IВ.pdf

Pq2/C9HS+ESH8fWaMOC
Gql1kgbQmrhxM43zszS9uT

w0=

Лабораторія №216.  «Лабораторія  
штучного інтелекту»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 
р.), 8 шт. (2014 р.).
2) Мультимедійна система.
Програмне забезпечення:
1) Програма OC Lubuntu, Freeware Licence;
2) Програма SWI-Prolog, Freeware Licence;
3) Програма SWI-Prolog,, Freeware Licence;
4) Програма JESS, Freeware Licence;
5) Програма JADE, Freeware Licence;
6) Програма Neural Network Wizard 1.7, 
Freeware Licence;
7) Програма MATLAB, Freeware Licence.

Проектування  інтерфейсу 
користувача

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.05 
ПРОЕКТУВАННЯ 

ІНТЕРФЕЙСУ 
КОРИСТУВАЧА.pdf

Nk0NU3n5fb/dNJ7Tqr1vX
KZP2TJ6tgTPCkDjogvroOo

=

Навчальна лабораторія №310 
«Лабораторія EPAM та Project 
Management»
Матеріально-технічне забезпечення:
Комп’ютери - cистемні блоки тонкий 
клієнт Thin Client T5630w1GHZ 2 G - 25 шт. 
(2018 р.), монітори Compaq LA1951 LCD 
(2018 р.)- 50 шт., проекторAcer X 12 
H(MR/JKV11.001), (2017 р.) 1шт.
Програмне забезпечення: 
Безкоштовний он-лайн редактор діаграм  
(https://www.draw.io/)
Безкоштовний онлайн сервіс 
(https://miro.com/)
Безкоштовний онлайн редактор Figma 
(https://www.figma.com/)
Axure PRO 9, ліцензія 1000 шт.
Invision Studio, Freeware license, 
https://invision-studio.ru.softonic.com/

Організація баз даних та 
знань 

навчальна 
дисципліна

ПП6.2.06 ОРГАНІЗАЦІЯ 
БАЗ ДАНИХ ТА 

ЗНАНЬ.pdf

248aLQ1zAmFqunTYVrIhq
Croc4MnDxSV9X7v7tVuSik

=

Лабораторія №205. «Навчальна  
лабораторія з вивчення програмних 
продуктів компаній ODOO, IBM»
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Комп’ютери ZENTO PENTIUM (R) 15 шт. 
(2015 р.),
2) Маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 – 
1 шт., Western Digital Store Cloud Home 2 Tb 
- 1шт.
Програмне забезпечення:
1) ERwin Data Modeler7.2, Freeware license 
(https://erwin.com/erwin-data-modeler-free-
trial/ ),
2) IBM DB2 Express 11.1, Freeware license  
(https://www.ibm.com/support/pages/fix-
list-db2-version-111),
3) Embarcadero Delphi®- Community Edition, 
Freeware license 
(www.embarcadero.com/free-tools),
4) Embarcadero C++® - Community Edition, 
Freeware license 
(www.embarcadero.com/free-tools),
5) Inter Base 2017, Freeware license 
(www.embarcadero.com/products/interbase),
6) MySQL, Freeware license 
(https://academy.oracle.com/en/solutions-
software.html),
7) Oracle SQL Developer , Freeware license 
(www.oracle.com/database/technologies/app
dev/sql-developer.html),



8) Oracle 11g, Freeware license 
(https://academy.oracle.com/en/solutions-
software.html),
9) InterSystems Caché 2015, Freeware license 
(InterSystems.ru),
10) Visual Studio Community 2017, Freeware 
license 
(https://visualstudio.microsoft.com/ru/downl
oads/)

Основи інженерії 
програмного забезпечення 

навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.12_ОСНОВИ_IНЖЕ
НЕРII_ПРОГРАМНОГО_

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.pdf

0SmCaqebG0tkZT8nqN2c5
3lf8sOl3eQtGI/zKSURGU4

=

Навчальна лабораторія № 325 «Технологій 
BLOCK CHAIN»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Системні блоки Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4Gb 2666; SSD 2.5 " 120GB 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W -20 
шт. (2019 рік);
2. Монітори Accer ET240 Ybi 
(UM.QE1EE.001) -20 шт. (2019 рік) ;
3. Проектор X1223H (DLP.XGA.360 ANSI 
Lm); 
4. Дошка магнітно-маркерна ALU23;
5. Проекційний екран CEPC настінний з 
механізмом повернення 100, 4:3.
Програмне забезпечення:
Операційна система Ubuntu на ядрі Linux;
Хмарне середовище Office-365;
Jira, trello, Slack, Git – для командної 
роботи;
Microsoft Power Point;
Wix, Tilda для  MVP 

Групова динаміка і 
комунікації

навчальна 
дисципліна

ЗК6.1.01 ГРУПОВА 
ДИНАМІКА І 

КОМУНІКАЦІЇ.pdf

qSABHLAsLPaYFPgPKkOC
wEoD1M7ZSmdlyDDKAO4

8MiY=

Навчальна лабораторія  №417   
«Маркетингових досліджень на базі 
компанії Веб студія UPWAY» 
Матеріально-технічне забезпечення:
1) Системний блок Everest Enterpise 7600  
(виробник – ТМ “Everest“, країна 
походження – Україна) у складі: Ryzen 3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb 
2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-
1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, 
кeyboard, mouse. (2019 рік) -  1шт.
2) Системний блок  HP Celeron G3900 2,8 
Ghz,  DDR 4GB, 500GB HDD, Монітор 23,6" 
VA, кeyboard, mouse. – (2017 рік) – 3 шт.
3) Системний блок  Pentium  E5400 2,7 Ghz,  
DDR 1GB, HDD, Монітор 18,5 " TFT, 
кeyboard, mouse. (2009 рік) – 5 шт.
4) Системний блок  Celeron 3,2 Ghz,  DDR 
2GB,  HDD, Монітор 17" TFT, кeyboard, 
mouse. (2007 рік) – 5 шт.
5) Системний блок  РЕ 5800; 2GB,  HDD, 
Монітор 18" TFT, кeyboard, mouse. (2011 рік) 
– 3 шт.
6) Проектор «EpsonEB-S92», 2011 р.- 1 шт.
7) Відеопроектор «Acer  Х 112Н (МR/JKV 
11.001), 2017 р. - 1 шт. 
Програмне забезпечення:
Microsoft PowerPoint – візуалізація даних, 
Freeware Licence.
Програмний комплекс для організації 
дистанційного навчання в мережі Internet 
MOODLE.

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість 
ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладач
а

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, що 

їх викладає 
викладач на ОП 

Обґрунтування

113887 Гніденко 
Микола 
Петрович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом кандидата 
наук TH 093241, 

виданий 17.09.1986, 
Атестат доцента 
ДЦAP 000695, 

виданий 25.05.1995

46 Конвергентна 
мережна 
інфраструктура

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.6), 30.10), 30.13),  
30.15), 30.16), 30.17).

30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection.
- Melnyk Yurii1, Matsko 
Olexander, Ilin Oleh, 
Hnidenko Nikolay, Dakova 
Larisa, Dakov Serhii, 
Domracheva Kateryna, 



Dovzhenko Nadiia.  The 
Process of Network Flows 
Distribution based on Traffic 
Engineering Method. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering.  
Volume 8, No.6, November – 
December 2019, p. 3036-3042. 
(SCOPUS) 
http://www.warse.org/IJATCS
E/static/pdf/file/ijatcse608620
19.pdf   
- Vitalii Savchenko, Oleh Ilin, 
Nikolay Hnidenko, Olga 
Tkachenko, Oleksander 
Laptiev, Svitlana Lehominova. 
Detection of Slow DDoS 
Attacks based on User’s 
Behavior Forecasting. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research.  Volume 
8, No.5, May 2020, p. 2019-
2025.   (SCOPUS)  
http://www.warse.org/IJETER
/static/pdf/file/ijeter90852020
.pdf.
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;

- Гніденко М.П.,  Ільїн О.О. 
Сертифікація у вищій освіті 
як основний чинник 
підвищення якості 
підготовки ІКТ-фахівців. 
Збірник наукових праць  
«Військова освіта» 
Національного університету  
оборони України імені Івана 
Черняховського – 2016. – № 
1 (33). – с. 49-54. http://znp-
vo.nuou.org.ua/issue/view/109
45   
- Гніденко М.П.,  Ільїн О.О., 
Спосіб ієрархічного 
структурування 
інформаційного простору 
навчального процесу. 
Збірник наукових праць  
«Військова освіта» 
Національного університету  
оборони України імені Івана 
Черняховського – 2017. – № 
1 (35). – с. 38-44. http://znp-
vo.nuou.org.ua/issue/view/100
38   
- Ільїн О.О.,  Коваленко Д.С.,  
ГніденкоМ.П.. Про деякі 
практичні аспекти реалізації 
мультипрограмного рішення 
балансування навантаження 
на серверах інформаційного 
ресурсу. Київ: ДУТ. «Зв’язок» 
-  2019. - № 2 
http://con.dut.edu.ua/index.p
hp/communication/article/vie
w/2265   
- Гніденко М.П., Ільїн О.О., 
Сєрих С.О., Прокопов С.В., 
Бондарчук А.П. Дослідження 
особливостей  роботи 
безпроводових мереж з 
високою щільністю під 
великим навантаженням. 
Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку, 
– 2019, №3. – с. 29-38. 
http://journals.dut.edu.ua/ind
ex.php/sciencenotes/article/vie
w/2280  
- Сєрих С.О., Гніденко М.П.,  
Катков Ю.І., Зінченко О.В. 
Спосіб зміни структури 
складних сигналів 
радіосистем блоковістю їх 
кодування. Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку, 
– 2019, №3. – с. 80-85.  
http://journals.dut.edu.ua/ind
ex.php/sciencenotes/article/vie
w/2286 

30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;



- Ільїн О.О., Гніденко М.П., 
Гайдур Г.І., Вишнівський 
В.В., Бондарчук А.П. 
Інформаційна технологія 
управління навчальним 
процесом у вищому 
навчальному закладі: 
Монографія. Київ : Задруга, 
2017. - 296 с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 269-286. - 300 
прим. - ISBN 978-966-2970-
97-5  
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=Гніде
нко%20М$ 
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В. Сучасна 
методика викладання у 
вищій школі. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2019.– 
127 с.
- 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/l_1709_43961204.pdf  
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Сєрих 
С.О., Зінченко О.В., 
Прокопов С.В. Конвергентна 
мережна інфраструктура. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 182 с. 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=%D0
%93%D0%BD%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE%20%D0%9C$ 
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Ільїн О.О. 
Побудова SDN мереж. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 190 с.  
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=%D0
%93%D0%BD%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE%20%D0%9C$ 
- Гніденко М.П., Ільїн О.О., 
Прокопов С.В. Сучасні 
інформаційні технології в 
науці та освіті. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2019. 
– 147с.
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=%D0
%93%D0%BD%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE%20%D0%9C$ 
30.6) проведення навчальних 
занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою 
в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік;
- Сертифікат рівня В2,  № 
25355,  виданий 21.06.2019 
року, Перші Київські 
державні курси іноземних 
мов. 20 % аудиторних занять 
викладається іноземною 
мовою.
30.10) організаційна робота у 



закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.

- 1997-2001 - заступник 
начальника Воєнно-
дипломатичної академії з 
навчальної роботи; 
- 2003-2013 - начальник 
навчально-методичного 
відділу Державного 
університету інформаційно-
комунікаційних технологій.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них.
- Вишнівський В.В., Гніденко 
М.П., Гайдур Г.І., Сєрих С.О.. 
Методи та засоби 
комп’ютерних ІТ. – Конспект 
лекцій. – Київ: ДУТ, 2018. – 
510 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/1683.  
- Гніденко М.П. 
Налаштування локальних 
комп’ютерних мереж (на 
англійській мові). – 
Лабораторний практикум – 
Київ: ДУТ, 2020. – 122 с. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/l_2021_31248613.pdf .  
- Гніденко М.П. 
Налаштування 
конвергентних 
комп’ютерних мереж (на 
англійській мові). – 
Лабораторний практикум – 
Київ: ДУТ, 2020. – 154 с. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/l_2020_23908737.pdf. 
30.15)  наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій.

- Vishnivsky V.V., Gnidenko 
M.P, Arne Cerlsen.  
Development of ICT-
technologies and new 
approaches to ICT-education. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Актуальні проблеми 
розвитку науки і техніки», - 
17-20 жовтня 2015 року. 
Київ: ДУТ – 2015, с. 9-10. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/n_2205_50283608.pdf  
- Гниденко Н.П., Ильин О.А. 
Конвергентная сетевая 
архитектура HP Flexnetwork. 
Региональный семинар МСЭ 
для стран СНГ и Грузии 
«Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 4G и 
5G», - 17, 18 ноября 2016 
года. Киев: ГУТ – 2016, с. 30-
32.  
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_1589_60941295.pdf. 
- Гниденко Н.П. Особенности 
построения программно-
конфигурированных сетей, 



Региональный семинар МСЭ 
для стран Европы и СНГ 
Європи «Цифровое будущее 
на основе 4G/5G» - 14 – 16 
мая 2018 года. Киев: ГУТ – 
2018. 
https://www.itu.int/ru/ITU-
D/Regional-
Presence/CIS/Pages/EVENTS/
2018/05_Kiev/05_Kiev_Prese
ntations.aspx 
- Гніденко М.П. Підвищення 
ефективності роботи Центру 
обробки даних (ЦОД) за 
рахунок віртуалізації 
мережевих пристроїв. 
ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Тези 
доповідей десятої 
міжнародної науково-
технічної конференції (12 - 13 
квітня 2018 року) – с. 62. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/n_5950_66383413.pdf 
- Гніденко М.П., Виговський 
О.С., Кравцов В.П. 
Налаштування програмно-
конфігурованих мереж. 
ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Тези 
доповідей десятої 
міжнародної науково-
технічної конференції (12 - 13 
квітня 2018 року) – с. 122. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/n_5950_66383413.pdf 
- Біленький В.В., Гніденко 
М.П. Особливості побудови 
безпроводової мережі Aruba 
для забезпечення реалізації 
безпечного та 
високопродуктивного 
мультимедійного рішення. 
Міжнародна науково-
практична конференції 
«Сучасні досягнення 
компанії Hewlett Packard 
Enterprise в галузі ІТ та нові 
можливості їх вивчення і 
застосування» /грудень/ 
Київ: ДУТ, - 2019 р. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_165_73109833.pdf  
30.16)  участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю.
- Академік Української 
академії наук. Обраний 
дійсним членом 
(академіком) 15.05.2004  
року, диплом № Д-693
30.17) досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п'яти років.

- 1975-1977 – інженер відділу 
бойових алгоритмів і 
програм.
1977-1980 – начальник 
лабораторії обробки 
комп’ютерних вимірювань

355923 Орендарчук 
Галина 
Олексіївна

Доцент 
кафедри 
документознав
ства та 
інформаційної 
діяльності, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 
Менеджменту та 
підприємництва 

Диплом кандидата 
наук ФC 011548, 

виданий 06.11.1991, 
Атестат доцента ДЦ 

005288, виданий 
27.04.1994

41 Філософія Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
п.п. 30.2), 30.3), 30.13), 
30.15), 30.16), 30.17). 
 30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України.
1.Микола Бердяєв про 
специфіку філософського 
знання // Науковий вісник 
Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. 
Випуск 512-513. Філософія. 
Чернівці: Рута, 2010. – С. 51-
56.
2.Мудрість як вид 
позанаукового знання в 
історико-філософському 
контексті. //Науковий вісник 
Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. 
Випуск 621-622.    Філософія. 
Чернівці: Рута, 2012. – С.39-
49.



3.Мартін Гайдеггер про 
співвідношення філософії, 
науки та світогляду. 
//Науковий вісник 
Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. 
Випуск 638-639. Серія    
Філософія. Чернівці: Рута, 
2013. – С .180-185.
4.Особливості викладання 
філософії в сучасних 
умовах//Науковий вісник 
Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. 
Випуск 838-839. Серія    
Педагогіка і психологія. 
Чернівці: Рута, 2015. – С 123-
130.
5.Принцип 
інтерсуб’єктивності в 
трансцендентально-
прагматичній    філософії 
Карла-Отто Апеля і 
прагматизмі Чарльза 
Пірса//Науковий вісник 
Чернівецького університету: 
Збірник наукових праць. 
Випуск 806. Серія    
Філософія. Чернівці: Рута, 
2019. – С. 38-43.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії. 
1. Логіка. Навчальний 
посібник. Видання друге, 
перероблене і доповнене.-
Тернопіль: Астон, 2008.-
272с.
2.Світ мудрості. Хрестоматія 
з філософії: Навчальний 
посібник. Упорядник 
Г.О.Орендарчук. – 
Тернопіль: Астон, 2015. – 368 
с.
3.Філософія: Навчальний 
посібник/Т.О. Сілаєва, Н.В. 
Гнасевич, Г.О. Орендарчук. 
За ред. Т.О.Сілаєвої.– 
Тернопіль: Астон, 2015. – 
360 с.
 30.13). Наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування. 
1. Методичні вказівки та 
завдання з дисципліни 
«Філософія» для студентів 
вищих навчальних закладів. 
Навчально-методичне 
видання. –  Тернопіль: 
Астон, 2015. – 63 с.
2.Методичні вказівки та 
завдання з дисципліни 
«Політологія» для студентів 
вищих навчальних закладів. 
Навчально-методичне 
видання. –  Тернопіль: 
Астон, 2016. – 90 с.
 3.Методичні вказівки  та 
завдання з дисципліни 
«Філософія» для студентів 
заочної форми навчання. 
Навчально-методичне 
видання. –  Тернопіль: 
Астон, 2013. – 68 с.
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій. 
1.Проблема уникнення 
конфліктів в епоху 
глобалізації //Тези 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Світові конфлікти у ХХІ 
столітті: філософська 
рефлексія соціальних, 
економічних, екологічних, 
політичних та релігійних 
аспектів» 25 жовтня 2018 р., 
м. Київ. – К.: ТОВ «НВП 
Інтерсервіс». – С. 74-76
2.Філософія освіти Григорія 



Сковороди // Освіта і наука в 
умовах глобальних 
трансформацій. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської наукової 
конференції. 26-27 жовтня 
2018 р., м. Дніпро. Частина 
ІІ. / Наук. ред. О.Ю. 
Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2018. – С. 194-195.
3. На зламі століть: видатні 
філософи Таврійського 
університету // Матеріали 
педагогічних читань на тему: 
«Сторіччя Таврійського 
університету через призму 
особистостей». 24 жовтня 
2018 р., м. Київ. – К.: ТНУ. – 
С. 13-16. 4.Філософські ідеї 
Григорія Сковороди в 
освітньо-педагогічному 
дискурсі сучасності// 
Інформаційно-
документаційна освіта: 
проблеми та перспективи. 
Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 29-30 листопада 
2018 р., м. Київ. – С. 35-38.
 5.Філософська освіта в 
умовах економічного 
тоталітаризму//Освіта і 
наука в мінливому світі: 
проблеми та перспективи 
розвитку.  Матеріали 
Міжнародної наукової 
конференції. 29-30 березня 
2019 р., м. Дніпро. Частина 
І./Наук. ред. О.Ю. 
Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2019. – С. 91-92.
6.Феномен комунікації в 
людському бутті 
//Інформація, комунікація та 
управління знаннями в 
глобалізованому світі. 
Матеріали Міжнародної 
наукової конференції 16–19 
травня 2019 р., м. Київ. – С. 
68-71.
7.Інтерсуб’єктивність як 
принцип комунікації у 
філософії Карла-Отто Апеля 
//  Освіта і наука в мінливому 
світі:    проблеми та 
перспективи розвитку.  
Матеріали ІІ Міжнародної 
наукової конференції 27-28 
березня 2020 р., м. Дніпро.   
Частина І. / Наук. ред. О.Ю. 
Висоцький. – Дніпро: СПД 
«Охотнік», 2020. – С. 91-93. 
8.    Фентезі як вид 
віртуальної 
реальності//Людина 
віртуальна: нові горизонти.  
Матеріали VII Міжнародної 
науково-  практичної 
конференції 30-31 березня 
2020 р. Видавництво: СPM 
«ASF» (Канада, Монреаль). – 
С. 76-77.
 30.16)  Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. Членство в 
Українському філософському 
фонді. 
 
 30.17)  Досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років – стаж 36 
років.

330457 Алексенко 
Сергій 
Олександрович

асистент 
кафедри 
інформаційної 
та 
кібернетичної 
безпеки, 
Суміщення

Навчально-
науковий інститут 

Захисту інформації

Диплом бакалавра, 
Сумський 

державний 
університет, рік 

закінчення: 2011, 
спеціальність: 0901 

Інженерне 
матеріалознавство, 

Диплом спеціаліста, 
Сумський 

національний 
аграрний 

університет, рік 
закінчення: 2017, 
спеціальність: 081 

Право, Диплом 
магістра, 

Державний 
університет 

телекомунікацій, 

1 Захист інформації в 
інформаційно-
комунікаційних 
системах

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.13),30.14),30.17), 
30.18).

30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування: 
1. Теорія інформації та 



рік закінчення: 
2019, спеціальність: 

125 Кібербезпека

кодування [ Електронний 
ресурс ]: Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання/Г.І. Гайдур, 
З.З. Чумак Н.С., Бондаренко 
З.З., Алексенко С.О., кафедра 
інформаційної та 
кібернетичної безпеки – 
Київ: ДУТ, Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2963
 2. Прикладна та загальна 
теорія систем інформаційної 
та кібебербезпеки 
[Електронний ресурс ]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/Г.І. Гайдур, 
Алексенко С.О.; кафедра 
інформаційної та 
кібернетичної безпеки – 
Київ: ДУТ, Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2962 
3. Методичні рекомендації 
до виконання магістерських 
робіт на ступінь вищої освіти 
«Магістр» для студентів 
спеціальності 125 
«Кібербезпека» 
[Електронний ресурс ] // 
Гайдур Г.І., Кожухівський 
А.Д., Гахов С.О., Чумак Н.С. 
Алек5сенко С.О./– К.:ДУТ, 
2019. – 31с. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_1843_29781020.pdf; 
30.14) керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у 
складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або лауреатом 
Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або 
у складі журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів; керівництво 
студентом, який брав участь 
в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов'язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов'язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу: 
- керівник гуртка «Безпека 
інформаційно- 
комунікаційних систем» 
затверджено протоколом 
кафедри від 27 серпня 2019 
року № 1
30.17) досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п'яти років: 
Досвід роботи адміністратора 
безпеки з 2014р; 
30.18) наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 



протягом не менше двох 
років: 
ДП «Український науково-
технічний і 
впроваджувальний центр 
КЗІ «Безпека» (м. Київ) 
Договір від 15.10.2015 року 
№ 266/2015 .; 

155392 Котомчак 
Олександр 
Юрійович

Старший 
викладач 
кафедри 
системного 
аналізу, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 
Телекомунікацій

12 Комп'ютерна 
графіка та обробка 
зображень

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до  
умов пункту 30 Ліцензійних 
вимог (п. 2, 3, 8, 13, 14, 16, 17, 
18)

30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1. Ярцев В.П., Котомчак 
О.Ю., Сабадаш В.А., 
Використання статистичної 
теорії сумішей для боротьби 
з  міжсимвольною 
інтерференцією  сигналів у 
ВОЛЗ. Зв’язок., ДУТ., 2018 
№3, с. 20-24.
2. Гололобов Д. О., Котомчак 
О. Ю., Ярцев В. П. Структурні 
побудови в k-значній логіці 
оптоектроних пристроїв 
відображення інформації» 
готується до публікації в 
журналі «Телекомунікаційні 
та інформаційні технології», 
ДУТ.,  2018, №3 
3. Шатохина Н. К. 
Эвристический метод 
обобщения нечетких 
продукций / Н. К. Шатохина, 
Д.А. Гололобов, А.Ю. 
Котомчак, О.В. Сударева // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. - 
2018. - № 4. - С. 40-46.
4. Gololobov D.A. Asymptotic 
properties of the method of 
empirical mean for stationary 
random processes and 
homogeneous random fields / 
Gololobov D.A., Kotomchak 
O.Yu., Sudareva O.V., Yartsev 
V.P. // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – № 1(62). – С.58-66.
5. Шуклін Г. В., Правдивий А. 
М., Котомчак О. Ю. 
Динамічна модель 
діагностики станів 
кіберзахисту систем 
інформатизації з 
використанням Fuzzy 
технологій. .// Державний 
університет телекомунікацій, 
Київ, // Сучасний захист 
інформації. – 2019. - №2(38). 
С.17-23.
30.3)  наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
Котомчак О. Ю. 
Комп’ютерна обробка 
зображень та мультимедіа. 
Навчальний посібник. 
Державний університет 
телекомунікацій. 2019. ДУТ. 
192 с.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання;
- відповідальний виконавець 
науково-дослідної роботи за 
темою «Аналіз відповідності 
функціональних 
можливостей інформаційної 
системи ODOO потребам 
підприємств у галузі 
роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами»;
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 



самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування;
1. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт з дисципліни 
«Комп'ютерна графіка та 
обробка зображень». 
Розробник Котомчак О. Ю. 
2018. Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=236  
2. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Системи 
управління базами даних». 
Розробник Котомчак О. Ю.  
2018. Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=760
3. Конспект лекцій з 
дисципліни «Системи 
управління базами даних». 
Розробник Котомчак О. Ю. 
2018. Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=760
30.14) керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у 
складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком:
‒ керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
«Фотографії, відео та 
мультимедіа». 
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
‒ Котомчак О. Ю., 
Черешневий І.Д., 
Автоматизація 
технологічного процесу АЗС 
як практична складова теми 
бакалаврської дипломної 
роботи. Інформаційні 
технології –2020: зб. тез VІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
молодих науковців, 21трав. 
2020р., м.Київ / Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка. С. 48.
‒ Котомчак О.Ю., 
Телекомунікації, як джерело 
сучасних трансформацій. 
Тези доповідей Дванадцятої 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми інформатизації» 
12 –13 грудня 2018 року. 
Київ: ДУТ, 2018. С.106.
‒ Котомчак О.Ю., Качанов 
П.Т., Інформатика як засіб 
розвитку логіко-
алгоритмічного мислення 
студента. Тези доповідей 
Дев’ятої міжнародної 
науково-технічної 
конференції «Проблеми 
інформатизації» 12 –13 
грудня 2017 року. Київ: ДУТ, 
2017. С.4.
‒ Лобанов Л. П., Котомчак А. 
Ю. Аналіз функціонування 
автоматів с доцільною 
поведінкою. Матеріали I 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Актуальні проблеми науки і 
техніки» 22 жовтня 
2015року. Київ : ДУТ, 2015. С. 
96.



‒ Качанов П.Т., Котомчак 
О.Ю., Бесклінська О. П. До 
питання компетентності 
експерта в системах 
підтримки колективних 
рішень. Матеріали ІV 
міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми інформатизації» 
9-10 квітня 2015 року.- Київ: 
ДУТ, НТУ; Полтава:ПНТУ; 
Катовице: КЕУ; Париж: 
Університет Париж VII 
Вєнсент-Сен-Дені; Орел: 
ОДУННВК; Харків: ХНДІТМ, 
2015. С.5.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю; - членство у 
професійному співтоваристві 
ISOC.
30.17) досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років;
- директор, фірма «Ріпекс», 
1994 – 1996 рр.
- менеджер проектів, 
представництво «Accels», 
1996 – 1997рр
- менеджер проектів, 
корпорація 
«Познякижилбуд», 1998 – 
2000 рр.
- заступник директора з 
питань модернізації бізнес-
процесів, фірма «Бізнес 
Фаворит», 2002 – 2003 рр.
- заступник директора з 
розвитку ІТ, фірма «САРС», 
2003-2005.
30.18) наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років. Наукове 
консультування згідно 
договору про співпрацю ТОВ 
«ОДОО Україна» - Договір 
про співробітництво №12/1 
від 29.08.2017.

328142 Негоденко 
Олена Василівна

Завідувач 
кафедри 
інженерії 
програмного 
забезпечення., 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом магістра, 
Національний 
педагогічний 

університет імені 
М.П. Драгоманова, 

рік закінчення: 
2007, спеціальність: 
080101 Математика, 
Диплом кандидата 

наук ДK 053695, 
виданий 15.10.2019

6 Якість програмного 
забезпечення та 
тестування

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.10), 30.13), 
30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Nehodenko O.V., 
Onyshchenko, V.V. 
Characteristics of 
mathematical modelling for 
the internet of things system. 
Journal of Automation and 
Information Sciences, 2020, 
52(2), стр. 13–21 (SCOPUS).
2. Onyshchenko, V., 
Nehodenko O.
Shevchenko, S. Models of 
information processing in IoT 
networks on the basis of 
fundamental trigonometric 
splines. 2019 IEEE 
International Scientific-
Practical Conference: Problems 
of Infocommunications Science 
and Technology, PIC S and T 
2019 - Proceedings, 2019, стр. 
613–616, 9061424 (теза 
доповідей SCOPUS).
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Негоденко О.В., Шевченко 
С. М., Жданова Ю.Д.,  
Спасітєлєва С. О.,  Мазур Н. 
П., Кравчук К. В. 
Математичні методи в 
кібербезпеці: фрактали та їх 
застосування в 
інформаційній та 



кібернетичній безпеці. 
Кібербезпека: освіта, наука, 
техніка. 1 (5), 2019.-C.31-39.  
ISSN 2663-4023
2. Негоденко О.В., 
Золотухіна О. А., Бондарчук 
А. П., Сторчак К. П., 
Штіммерман А. М., Резнік С. 
Ю. Методи побудови 
віртуальних лабораторій. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
Київ: ДУТ, 2019. – №3 – C. 
83-89.
3. Негоденко О.В. Моделі 
відновлення сигналів в 
технології інтернет речей на 
основі сплайн-фільтрів. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
Київ: ДУТ, 2019. – №4 – 
С.32-39.
4. Негоденко О.В. Моделі для 
обробки інформаційних 
сигналів на основі 
тригонометричних сплайнів. 
Зв'язок. – Київ: ДУТ, 2018. – 
№4(134) – С.47-50.
5. Негоденко О.В. 
Інтерполяційні моделі для 
відновлення сигналів в 
технологіях Інтернет Речей. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
Київ: ДУТ, 2018. – №3(60) – 
C. 81-87.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії.
1. Золотухіна О.А., Негоденко 
О.В., Трінтіна Н.А., Разіна 
С.Я., Резнік С.Ю. 
Навчальний посібник. Якість 
та тестування програмного 
забезпечення інформаційних 
систем. ДУТ. - Київ, 2020 - 
126 ст.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Наукова-дослідна робота 
на тему: «Розробка 
апаратно-програмного 
комплексу контролю та GPS 
моніторингу транспорту».
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.
1. Завідувач кафедри 
Інженерії програмного 
забезпечення.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування:
1.Спеціальні мови 
програмування Державний 
університет телекомунікацій. 



– К.: ДУТ, 2021. Трінтіна 
Н.А., Негоденко О.В., 
Бондарчук А.П., Терещенко 
О.І.
2. Положення про 
кваліфікаційну роботу 
бакалавра: методичні 
вказівки до виконання та 
захисту атестаційної роботи 
бакалавра для студентів 
денної та заочної форм. –К.: 
ДУТ, 2021. – 33 с. Бондарчук 
А.П., Черевик В.М., 
Негоденко О.В., 
Вишнівський В.В., Ткаченко 
О.М., Зінченко О.В., Сторчак 
К.П.
3. Положення про 
кваліфікаційну роботу 
магістра: методичні вказівки 
до виконання та захисту 
атестаційної роботи магістра 
для студентів денної та 
заочної форм. –К.: ДУТ, 
2020. – 33 с. Бондарчук А.П., 
Твердохліб М.Г., Черевик 
В.М., Негоденко О.В., 
Вишнівський В.В., Сторчак 
К.П.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Негоденко О.В. Моделі для 
обробки інформаційних 
сигналів на основі 
тригонометричних сплайнів. 
XII Науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації», м. Київ, 12-
13 грудня 2018 р. – К.: ДУТ, 
2018. – С.10 
2. Негоденко О.В. 
Поліноміальні та 
тригонометричні сплайни / 
О.В. Негоденко, І.В. Замрій 
// XIII Міжнародна наукова 
конференція для молодих 
вчених «Сучасні проблеми 
математики та її 
застосування у природничих 
науках та інформаційних 
технологіях», м. Харків, 16-17 
березеня 2018 р. – Х.: ХНУ 
імені Каразіна, 2018. – С. 41-
42
3. Негоденко О.В. 
Диференціальні властивості 
тригонометричних 
фундаментальних сплайнів. 
Міжнародна науково-
практична конференція  
«Сучасні наукові інновації» 
м. Київ, 15-16 лютого 2017 р. 
Матеріали конф. Ч.2. – К.: 
МЦНД,  2017 р. – С. 49 
4. Негоденко О.В. 
Тригонометричні 
фундаментальні функції в 
задачах побудови 
наближених розв’язків 
крайових задача для 
звичайних диференціальних 
рівнянь. / В.П. Денисюк, О.В. 
Негоденко // XVІІІ 
International Conference 
“Dynamical System Modeling 
and Stability Investigation” 
Abstracts of Conference 
reports. Kyiv, Ukraine, Mai 24 
– 26, 2017. – К.: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 2017. – С. 
157
5. Negodenko O. The 
Smoothness Effect of 
Trigonometric Interpolation 
Splines on the Interpolation 
Error. ХV міжнародна 
науково-практична 
конференція молодих учених 
і студентів «ПОЛІТ.  Сучасні  
проблеми  наук», м. Київ, 8-9 
квітня 2015 р. Тези 
доповідей. – К.: НАУ, 2015. – 
C. 63.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
 - член IT-асоціація України, 



ISOC.

263816 Жебка Вікторія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Кіровоградський 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 

Винниченка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 
080101 Математика, 
Диплом кандидата 

наук ДK 031754, 
виданий 29.09.2015, 
Атестат доцента AД 

003036, виданий 
15.10.2019

6 Спеціалізовані мови 
програмування

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.11), 
30.13),30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Makarenko, A., Zhebka, V., 
Dovzhenko, N., Grynkevych, G. 
Algorithm design for digital 
processing of signals using 
telecommunications 
technology OFDM . 
Proceedings of 2018 IEEE 9th 
International Conference on 
Dependable Systems, Services 
and Technologies, DESSERT 
2018 – С. 653-657 (SCOPUS).
2.  Myroniv, I.,  Ostapov, S., 
Val, O., Zhebka, V. 
Development of a system for 
graphic captcha systems 
recognition using competing 
cellular automata.  Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies – 
С.39-44 ISSN (печать) 1729-
3774, ISSN (онлайн) 1729-
4061 (SCOPUS).
3. Жебка В.В., Анахов П. В., 
Гринкевич Г. О., Макаренко 
А. О. Protection of 
telecommunication network 
from natural hazards of global 
warming. Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. – 
2020. – №3/10 (105). – С. 26–
37. DOI: 
https://doi.org/10.15587/1729-
4061.2020.206692 (SCOPUS).
4. Anakhov, P., Makarenko, A., 
Zhebka, V., Vasylenko, V., 
Stepanov, M. Systematization 
of measures on lightning 
protection of the objects of 
telecommunications network. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering, 
2020, 9(5), с. 7870-7877 DOI: 
https://doi.org/10.30534/ijatcs
e/2020/138952020 
(SCOPUS).
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Гринкевич Г.О., Василенко 
В.В., Домрачева К.С., Жебка 
В.В. Інформаційна топологія 
протоколу зв'язку для 
високопродуктивних систем 
промислової автоматизації і 
додатків IоT. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2020. –  №2 (67). – С. 67– 72
2. Жебка В.В. Моделювання 
марківського випадкового 
поля з метою його подальшої 
оптимізації та застосування. 
Зв’язок. – Київ: ДУТ, 2020. – 
№5.
3. Є.С. Тихонов, В.В. Жебка, 
А.П. Бондарчук. 
Використання статистичних 
та аналітичних методів для 
вирішення  проблем 
“великих даних”. Зв’язок. – 
Київ: ДУТ, 2018. – №4  – С. 
.29-33.
4. Жебка В.В., Гринкевич 
Г.О., Василенко В.В., 
Березовська Ю.В. 
Особливості безпроводових 
самоорганізованих мереж. 
Наукові записки УНДІЗ. – 
2018. – №1(49) – С. 74-79.
5.  В.Ф. Заїка, М.П. 



Трембовецький, В.В. Жебка. 
Реалізація вузла мережної 
зовнішньої пам’яті з 
передаванням файлів і 
блоків. Зв’язок. – Київ: ДУТ, 
2017. – №6 (130) – С. 35-39.
6. В.О. Власенко, В.О. 
В’юннік, Жебка, Ю.М. 
Зіненко. Інформаційно-
ентропійний метод 
визначення кількості 
управляючої інформації в 
мережі. Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку. 
– 2017. – №. 3. – С.64-71.
7. Жебка, В.О. Власенко. 
Удосконалення алгоритму 
побудови відмовостійкої 
структури сенсорної мережі. 
Сучасний захист інформації. 
– 2017. – №. 3. – С.68-73.
30.3)  наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. С.М. Шевченко, В.В. 
Жебка. Комп’ютерні 
дискретні структури. 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2018 (посібник).
2. В.В. Жебка, Г.О. 
Гринкевич, А.О. Макаренко, 
Д.В. Миронов. Моніторинг 
телекомунікаційних мереж. 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2018 (посібник).
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Відповідальний 
виконавець НДР “Розробка 
методики побудови 
оптимальних систем 
передачі інформації 
інфокомунікаційної мережі” 
(ДР № 0115U004571).
30.11) участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад): 
- Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради 
Д26.861.05.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування:
1. Гринкевич Г.О. 
Моніторинг 
телекомунікаційних мереж» 
// Г.О. Гринкевич, А.О. 
Макаренко, Д.В. Миронов, 
В.В. Жебка / Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2018
2. Шевченко С.М. 
Комп’ютерні дискретні 
структури // С.М. Шевченко, 
В.В. Онищенко, В.В. Жебка, 
Ю.Д. Жданова/ Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2018
3. Гаврилко Є.В. Методологія 
та організація проведення 
наукових досліджень // Є.В. 
Гаврилко, В.В. Жебка / 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2019.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 



публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Algorithm design for digital 
processing of signals using 
telecommunications 
technology OFDM / A. 
Makarenko, N. Dovzhenko,  G. 
Grynkevych, V. Zhebka // 
Proceedings of 2018 IEEE 9th 
International Conference on 
Dependable Systems, Services 
and Technologies, DESSERT 
2018, 24-27 May 2018 – Kiev: 
2018 – С. 653-657 (Scopus: 
Electronic ISBN: 978-1-5386-
5903-8; USB ISBN: 978-1-
5386-5902-1; Print on 
Demand(PoD) ISBN: 978-1-
5386-5904-5).
2. Жебка В.В. Моделі оцінки 
доцільності й ефективності 
впровадження заходів з 
попередження банкрутства 
підприємства / В.В. Жебка, 
В.В. Жебка // International 
Scientific-Practical Conference 
Innovation Managementin 
Marketing: Modern Trendsand 
Strategic Imperatives: 
Conference Proceedings, 
April12-13th, 2018. Poznan, 
Poland: WSPiAPublishing. – Р. 
73-76
3. Zhebka V.V. Algorithm of 
base distribution of Т-nodes in 
the sensor network / V.V. 
Zhebka, S.M. Shevchenko, V.O. 
Vlasenko, M.P. Trembovetskyi, 
V.F. Zaika // The international 
research and practical 
conference "The development 
of technical sciences: problems 
and solutions": Conference 
Proceedings, April 27-28, 
2018, Brno, the Czech Republic 
– European Network for 
Academic Integrity. 
4. Жебка В.В. Розробка 
програмного продукту на 
базі операційної системи 
Аndroid для вивчення 
чеської мови на рівень А1 та 
А2 // В.В. Жебка, Д.Є. Віріч/ 
Тринадцята міжнародна 
науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації» : зб. тез. М. 
Київ, 12–13 грудня 2019 р. –
К.: ДУТ, 2019. – С.63.
5. Жебка В.В. До питання 
математичного моделювання 
процесу управління 
телекомунікаційною 
мережею / В.В. Жебка, С.М. 
Шевченко, В.В. Онищенко // 
Восьма міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми інформатизації» 
: зб. тез. М. Київ, 11–12 квітня 
2017 р. –К.: ДУТ, 2017. – С.37.
6. Zhebka V., Grynkevych G., 
Vasylenko V. Ensuring the 
invariance of the optimized 
coordinates with respect to 
certain control actions // 
Development of scientific and 
practical approaches in the era 
of globalization.  Abstracts of II 
International Scientific and 
Practical Conference. Boston, 
USA 2020. pp. 10-13 рр. 
Available at: DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.II URL: 
https://isg-konf.com.
7. Жебка В.В. Оптимизация 
методов машинного 
обучения с помощью 
предложенного метода 
выбора диагонального шага / 
VI Міжнародна науково-
практична конференція 
“About the problems of science 
and practice, tasks and ways to 
solve them”, 26-30 жовтня 
2020 р., Мілан, Італія, с. 506-
508.   Available at : DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.VI, 
URL: https://isg-konf.com.
За результатами 
конференцій опубліковано 
статті та тези доповідей.



30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
 - член IT-асоціація України, 
ISOC.

321596 Звенігородський 
Олександр 
Сергійович

доцент 
кафедри 
штучного 
інтелекту, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом кандидата 
наук ДK 013714, 

виданий 13.03.2002, 
Атестат доцента 

12ДЦ 028296, 
виданий 10.11.2011

18 Методи та засоби 
штучного інтелекту

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.2), 30.8), 30.11), 
30.15), 30.16).

30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Звенигородский А.С. 
Критерий оценки 
графического интерфейса на 
основе Гештальт признаков. 
/ А.С. Звенигородский, А.И. 
Шевченко, О.А. Коломыйцев 
// Искусственный интеллект. 
– 2012 – №2 с.40–45
2. Звенигородский А.С. 
Концепция экспертной 
системы цветовых решений 
для проектирования 
разделов электронного 
учебника./А.С. 
Звенигородский, А.И. 
Шевченко, О.А. Коломыйцев 
// Искусственный интеллект. 
– 2012 – №3 с.396-401.
3. Звенигородский А.С. 
Модель вопроса в 
естественно-языковых 
системах тестирования / А.С. 
Звенигородский, В.Н. 
Чернышова//Искусственный 
интеллект. – 2012 - №3 с. 
137-142.
4. Звенигородский А.С 
Трансляция естественно-
языковых запросов к базе 
данных в SQL-запросы/А.С. 
Звенигородский, А.И. 
Шевченко // Искусственный 
интеллект. – 2012 – №4 
с.149-153.
5. Roman Kuc, A. Shevchenko, 
Y. Chaplinskyy, I. Kachur, O. 
Zvenigorodskyi Intelligent web 
facility to enhance yield, 
resilience and sustainability 
ukrainian and usa farms / 
Штучний інтелект, 2016, № 1 
с.75-85
6. Звенігородський О.С. 
Модель структури свідомості 
як множини процесів / О.С. 
Звенігородський, І.В. Качур 
// Штучний інтелект. - 2018. 
- №1(79). - С. 7-13.
7. Звенігородський О. С., 
Кутовий С. О., Прокопов С. 
В., Рижаков М. М. Якість 
обслуговування Інтернет 
речей в протоколі MQTT, 
основні особливості і 
процедури / Науковий 
журнал “Записки 
українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 2019. 
Вип.№ 4. – С. 80-85.
8. Зінченко О.В., 
Звенігородський О.С.,  
Березівський М.Ю., Рижаков 
М.М. Методика порівняння 
та оцінювання протоколів 
маршрутизації мереж 
автомобільного транспорту / 
// Зв'язок. - 2020. - №6 (148) 
– С. 53-55.

30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання:



1. Дослідження теоретичних 
засад проблем створення 
інтелектуальних систем в 
процесі формування нових 
знань при навчанні в 
системах програмно-
педагогічних засобів. Шифр 
0111U001968. – 
відповідальний виконавець.
2. Розробка інтелектуальної 
системи відеоспостереження 
спеціального призначення 
Шифр 0115U000727. – 
відповідальний виконавець.
3. Розроблення науково-
теоретичних засад створення 
роботизованих комп’ютерно-
апаратно-механічних 
комплексів широкого 
призначення Шифр 
0112U001608. – 
відповідальний виконавець.
4. Розроблення методів 
розпізнавання злитно 
вимовлених фраз в рамках 
концепції пофонемного 
розпізнавання мовлення з 
узагальненою транскрипцією 
Шифр 0113U001326. – 
відповідальний виконавець.
5. Розроблення науково-
теоретичних засад створення 
нових інформаційно-
комунікаційних технологій 
сприйняття та переробки 
мовленнєвої і візуальної 
інформації для 
використання у 
роботизованих комп’ютерно-
апаратно-механічних 
комплексах. Шифр 
0112U001607– 
відповідальний виконавець.
6. Розроблення науково-
методичних і алгоритмічних 
засад створення електронних 
засобів навчання та 
тестування для людей з 
обмеженнями зору і слуху. 
Шифр 0112U008493– 
відповідальний виконавець.
7. Розробити комп’ютерну 
інтелектуальну систему 
тестування знань для 
програмно педагогічних 
засобів і зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
Шифр 0111U1967.- керівник.
30.11) Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад):
Офіційний апонент:
- Адамів Олег Петрович. 
Моделі та інтелектуальні 
засоби адаптивного 
керування автономним 
мобільним роботом. 05.13.23 
– Cистеми та засоби 
штучного інтелекту. 
Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
технічних наук. Одеса – 
2007. 
- Жирякова Ирина 
Анатольевна. Объектно-
ориентированные модели и 
инструментальные средства 
исследования феномена 
сфокусированного 
внимания. 05.13.23 – 
Системы и средства 
искусственного интеллекта 
Диссертация на соискание 
научной степени кандидата 
технических наук. Одесса 
2009.
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Звенигородский А.С. 
Естественно-языковая 
система тестирования / А.С. 
Звенигородский, Чернышова 
В.Н. // Материалы 



международной научной 
конференции 
«Интеллектуальные системы 
принятия решений и 
проблемы вычислительного 
интеллекта ISDMCI’2013», 
Херсон: ХНТУ, 2013, с.146-
147.
2. Звенигородский А.С. 
оценка числовых ответов в 
компьютерных системах 
тестирования знаний 
/Звенигородский А.С. 
Чернышова В.Н. // 
Матеріали 15-ї Міжнародної 
науково-технічної 
конференції SAIT 2013, Київ, 
27-31 травня 2013р. / ННК 
«ІПСА» НТУУ «КПІ» с.278-
279.
3. Чернышова В.Н. 
Тестирование как средство 
обучения /Чернышова В.Н., 
Звенигородский А.С. //Тези 
доповідей ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Математичне 
та програмне забезпечення 
інтелектуальних систем 
(MPZIS-2013)», 20-22 
листопада 2013, 
Дніпропетровськ с.263-264.
4. Звенигородский А.С. К 
анализу естественно-
языковых ответов в системах 
тестирования / Материалы 
Международной научно-
технической конференции 
«Искусственный интеллект. 
Интеллектуальные 
транспортные системы», 
Брест, Беларусь, 25-28 мая 
2016. с.16-19.
5. Звенігородський О.С. 
Модель структури 
свідомості/Звенігородський, 
І.В. Качур//Системи та 
засоби штучного інтелекту: 
тези доповідей Міжнародної 
наукової молодіжної школи. 
– Київ: ІПШІ «Наука і 
освіта», 2018. – с. 38-40

30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
-член Інтернет суспільства 
(ISOC -Internet Society).

321663 Василенко 
Володимир 
Вікторович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом молодшого 
спеціаліста, Коледж 

інформаційних 
систем і технологій 
Державного вищого 

навчального 
закладу "Київський 

національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

рік закінчення: 
2010, спеціальність: 

090805 
Конструювання, 

виробництво i 
технічне 

обслуговування 
виробiв електронної 

технiки, Диплом 
бакалавра, 
Державний 
університет 

інформаційно-
комунікаційних 
технологій, рік 

закінчення: 2013, 
спеціальність: 0924 

Телекомунікації, 
Диплом кандидата 

наук ДK 045431, 
виданий 12.12.2017

6 Серверні 
платформи НРЕ 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.1), 30.2), 30.8), 30.15), 
30.16). 
30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 1.
- V.Tolubko,V.Vyshnivskyi, V. 
Mukhin, H.Haidur, 
N.Dovzhenko, O. Ilin, 
V.Vasylenko. Method for 
Determination of Cyber 
Threats Based on Machine 
Learning for Real-Time 
Information System. I.J. 
Intelligent Systems and 
Applications, 2018, 8, 11-18. 
(SCOPUS).
- V. Vasylenko Analysis of SDN 
for wireless handover platform 
/ V. Vasylenko, V. Kuklov, G. 
Grynkevych : матеріали 
International Conference on 
(Modern Problems of Radio 
Engineering) // 
Telecommunications and 
Computer Science (TCSET) – 
2016 – 13th. – Lviv : 2016, pp. 
630 – 633. doi: 
10.1109/TCSET. – 
2016.7452136. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу : 
http://ieeexplore.ieee.org/doc
ument/7452136/?reload=true
- Volodymyr Vasylenko. 



Method of Cloud System 
Disaster Recovery Based on 
“Infrastructure as a Code” 
Concept / Orest Lavriv, 
Mykhailo Klymash, Ganna 
Grynkevych, Olga Tkachenko 
and Volodymyr Vasylenko // 
TCSET’2018 14th International 
Conference on Advanced 
Trends in Radioelectronics, 
Telecommunications and 
Computer Engineering 
(TCSET). – Lviv-Slavske, 
Ukraine February 20-24, 2018. 
DOI: 
10.1109/TCSET.2018.8336395 
https://ieeexplore.ieee.org/doc
ument/8336395/?part=1 
(Scopus).
- Volodymyr Vasylenko. 
Systematization of measures 
on lightning protection of the 
objects of telecommunications 
network Concept / Anakhov, 
P., Makarenko, A., Zhebka, V., 
Stepanov, M. // International 
Journal of Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2020, 9(5), с. 
7870-7877 DOI: 
https://doi.org/10.30534/ijatcs
e/2020/138952020
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
- Василенко В. В. 
Реконфігурації моделі 
мережі для масштабованості 
SDN / В. В. Василенко // 
Наукові записки УНДІЗ. – 
2016. – No3 (43) – С. 62 – 71
- Василенко В.В. 
Масштабованість SDN на 
основі реконфігурації моделі 
мережі з урахуванням 
безпеки і QOS обмежень / В. 
В. Василенко // Сучасний 
захист інформації 2016. – 
No3, – С. 48 – 55
- Василенко В.В. Особливості 
безпроводових 
самоорганізованих мереж // 
Гринкевич Г.О., Жебка В.В., 
Василенко В.В., Березовська 
Ю.В./ Наукові записки 
УНДІЗ. – 2018. – №1(49) – С. 
74-79.
- Василенко В.В. Аналіз 
програмного забезпечення 
необхідного для контролю за 
пакетами даних в програмно 
- конфігурованих мережах // 
Гринкевич Г.О., Василенко 
В.В., Ковлєва Т.М., 
Москаленко А.О., Легомінов 
В.О. ./ Наукові записки 
УНДІЗ. – 2019. – №1(53) – 
С.42-50
- Василенко В. В. Основні 
напрямки підвищення 
функціональної стійкості 
системи управління центру 
обробки даних / В.В. 
Василенко, О.О. Ільїн, Ю.В. 
Березовська, Р.В. 
Космінський, Ю.В. 
Каргаполов. - Зв'язок, 1 (137). 
- К., ДУТ, 2019. - С. 35-39.
- Василенко В.В. Алгоритм 
оброблення сигналів для IOT 
пристроїв із використанням 
OFDM-модуляції / 
Г.Гринкевич, А. Макаренко, 
В. Василенко, К. Домрачева. 
// Зв’язок. – 2019. – №6. – С. 
42–46.
- Василенко В.В. 
Інформаційна топологія 
протоколу зв'язку для 
високопродуктивних систем 
промислової автоматизації і 
додатків IоT / Гринкевич 
Г.О., Жебка В.В., Василенко 
В.В., Домрачева К.С. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2020. – №2 (67). – С. 67– 72.
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 



наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
- «Методика розробки 
безпроводової мережі 
високої щільності на базі 
технології ARUBA INSTANS» 
(шифр «Щільність ТМ» РК 
№ 0118U004552, ДУТ, м. 
Київ до 2021 р.) - 
відповідальний виконавець.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
- Василенко В.В. SDN як 
платформа підвищення 
безпеки в 
телекомунікаційних мережах 
/ Гринкевич Г.О., Куклов 
В.М., Василенко В.В. // 
матеріали науково-технічної 
конференції студентів, 
аспірантів, викладачів та 
науковців: 18 грудня 2014 
року. – К. : Державний 
університет телекомунікацій, 
– 2014. – 111 с.
- Василенко В.В. Аналіз 
світового досвіду 
підвищення прибутків 
провайдерів за рахунок 
реалізації технології SDN / В. 
М. Куклов, В. В. Василенко : 
міжнародна науково-
технічна конференція 
[Сучасні інформаційно- 
телекомунікаційні 
технології],(Київ,17-20 
листопада 2015 р.) – К. : 
Державний університет 
телекомунікацій, 2015. – С. 
137 – 138.
- V. Vasylenko Analysis of SDN 
for wireless handover platform 
/ V. Vasylenko, V. Kuklov, G. 
Grynkevych : матеріали 
International Conference on 
(Modern Problems of Radio 
Engineering) // 
Telecommunications and 
Computer Science (TCSET) – 
2016 – 13th. – Lviv : 2016, pp. 
630 – 633. doi: 
10.1109/TCSET. – 
2016.7452136.
- Василенко В.В. 
Використання SDN для 
аналітичної моделі графа 
атак / Василенко В. В. : 
восьма міжнародна науково-
технічна конференція 
[Проблеми інформатизації], 
(Київ, 11-12 квітня 2017 р.) – 
К. : Державний університет 
телекомунікацій, 2017. – С. 
29 – 30.
- Volodymyr Vasylenko. 
Method of Cloud System 
Disaster Recovery Based on 
“Infrastructure as a Code” 
Concept / Orest Lavriv, 
Mykhailo Klymash, Ganna 
Grynkevych, Olga Tkachenko 
and Ganna Grynkevych // 
TCSET’2018 14th International 
Conference on  Advanced 
Trends in Radioelectronics, 
Telecommunications and 
Computer Engineering 
(TCSET). – Lviv-Slavske, 
Ukraine February 20-24, 2018. 
DOI: 
10.1109/TCSET.2018.8336395 
https://ieeexplore.ieee.org/doc
ument/8336395/?part=1
- Zhebka V., Grynkevych G., 
Vasylenko V. Ensuring the 
invariance of the optimized 
coordinates with respect to 
certain control actions // 
Development of scientific and 
practical approaches in the era 



of globalization. Abstracts of II 
International Scientific and 
Practical Conference. Boston, 
USA 2020. pp. 10- 13 рр. 
Available at: DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.II URL: 
https://isg-konf.com. 
International Science Group
3.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
- член Інтернет суспільства 
(ISOC -Internet Society).

8308 Сторчак Каміла 
Павлівна

завідувач 
кафедри 
інформаційних 
систем та 
технологій, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом доктора 
наук ДД 008140, 

виданий 18.12.2018, 
Диплом кандидата 

наук ДK 051895, 
виданий 

28.04.2009, Атестат 
доцента 12ДЦ 

040598, виданий 
22.12.2014, Атестат 

професора AП 
001716, виданий 

14.05.2020

18 Моделювання  
інформаційних  
систем 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.4), 
30.8), 30.10), 30.11), 30.13), 
30.15), 30.16), 30.18). 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Наукометричні бази Scopus 
або Web of Science Core 
Collection 1. Tantsiura, A., 
Bondarchuk, A., Ilin, 
O.,Tkachenko, O., Storchak, 
K.The image models of 
combined correlation-extreme 
navigation system of flying 
robots // International Journal 
of Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering 
(https://doi.org/10.30534/ijatc
se/2019/05842019). 
2. Savchenko Vitalii, Zaika 
Viktor, Trembovetskyi 
Maksym, Shuklin German, 
Berkman Liubov, Storchak 
Kamila, Rolin Ihor. Composite 
Radioisotope Coating 
Parameters and Reflecting 
Characteristics  Calculation 
Selection Method.// 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering 
https://doi.org/10.30534/ijatcs
e/2019/60852019 
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України 
1. Дoвжeнкo Т.П. Стoрчак 
К.П. Пoбудoва матeматикo-
статистичних мoдeлeй 
пeрeдбачeння кількoсті 
відкинутих та втрачeних 
пакeтів для мeрeжі TCP/ІP з 
викoристання DSREM-
алгoритма.  Наукoві записки 
українськoгo наукoвo–
дoсліднoгo інституту зв’язку. 
2016. №2. С. 59–66. 
2. Вишнівський В.В., Гайдур 
Г.І., Стoрчак К.П., Прилєпoв 
Є.В., Василeнкo В.В. Аналіз 
мeтoдів кeрування мeрeжeю. 
Зв’язoк. 2016. № 3. С. 9�12.
3. Дoвжeнкo Т.П., Стoрчак 
К.П. Аналіз характeристик 
мeрeжі TCP/ІP з 
викoристанням 
мoдифікoванoгo REM-
алгoритму з динамічнo 
рoзщeпляємoю 
характeристикoю (DSREM). 
Зв’язoк. 2016. № 4. С. 35�37.
4. Стoрчак К.П., Дoвжeнкo 
Т.П. Исслeдoваниe сeти 
TCP/ІP с примeнeниeм 
прoграммнoгo каркаса 
ERLANG/OTP. Зв’язoк. 2017. 
№ 2.  C. 21�25. 
5. Мeльник Ю.В., Стoрчак 
К.П. Пoбудoва узагальнeнoї 
нeйрoмeрeжeвoї мoдeлі 
ієрархічнoгo управління 
мeрeжeю зв’язку. Зв’язoк. 
2017. № 5. С. 46�51.



 6. Кoзeлкoв С.В., Бoндарчук 
А.П., Стoрчак К.П., Пoлoвeня 
С.И., Мeльник Ю.В. 
Матeматичeская мoдeль 
распрeдeлeния 
инфoрмациoнных пoтoкoв. 
Прoблeмы 
инфoкoммуникаций. 2018. 
№1. С. 13�22. 
7. K.P. Storchak, V.R. 
Mуkolaіchuk. Adaptіve 
computer testіng based on the 
gradіent methods. Зв’язoк. 
2018. № 1.  С. 25�29. 
8. Козелков С.В., Сторчак 
К.П., Бондарчук А.П. Синтез 
математичної моделі 
розподілу інформації для 
мінімізації затримки даних в 
супутниковій системі. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології №2 
(59), 2018 с.5-13. 
9. Мельник Ю.В., Сторчак 
К.П., Пушкарьов Д.М., 
Дорошенко Д.В, Попов Д.Л. 
Ідентифікація голосу в 
системах розумний дім. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології №3 
(60), 2018 с.28-35. 
10. Сторчак К.П., Тушич 
А.М., Козелкова К.С., 
Степанов М.М. 
Інтелектуальний аналіз 
даних із використанням 
нейронних мереж., Зв'язок 
№4 (140), 2018 с.17-19. 
11. Сторчак К.П., Тушич А.М., 
Бондарчук А.П. Кластерний 
аналіз даних із 
використанням штучних 
нейронних мереж Зв'язок 
№6 (142), 2018 с.36-38. 
12. Тушич А.М., Сторчак 
К.П., Бондарчук А.П. Вимоги 
до інтелектуальних систем 
аналізу даних та їх 
класифікацій. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології №1 
(62), 2019 с.31-36. 
13. Сторчак К.П., Бондарчук 
А.П., Василенко Д.Є., 
Шушура О.М., Золотухіна 
О.А. Формалізація знань про 
завдання управління 
повітряним рухом для 
перспективних систем 
управління повітряним 
рухом. Зв'язок №2 (138), 
2019 с.12-17. 
14. ШушураО.М., 
БондарчукА.П., СторчакК.П., 
Золотухіна О.А.Формалізація 
задачі управління в 
інтелектуальних 
інформаційних технологіях 
на принципах нечіткої 
логіки. Зв'язок №3 (139), 
2019, с. 
15. Сторчак К.П., Тушич А.М., 
Ткаленко О.М., Чорна В.М., 
Жила Т.М.Аналіз вимог до 
проектування хмарної 
платформи для Інтернету 
речей. Зв'язок №4 (140), 
2019,  с. 
16. Золотухіна О.А., 
Бондарчук А.П., Сторчак 
К.П., Негоденко О.В., 
Штіммерман А.М., Резнік 
С.Ю. Методи побудови 
віртуальних лабораторій. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології №3 
(64), 2019 с.83-89. 
17. Сторчак К.П., Машков 
О.А., Косенко В.Р. Технологія 
застосування методів 
ранжування показників 
якості для синтезу структури 
складної системи. Зв'язок 
№5 (141), 2019, с.27-34.
18. Вергун А.І., Жебка В.В.,  
Сторчак К.П., Бондарчук 
А.П. Розробка модифікованої 
архітектури мережі інтернету 
речей з використанням LP-
WAN. Зв'язок №6 (142), 2019, 
с. 8-12. 
19. Сорокін Д.В., Бондарчук 
А.П., Сторчак К.П. 



Інфраструктура промислових 
мереж IoT та кіберзагрози в 
доступі при використанні IoT 
рішень. Телекомунікаційні та 
інформаційні технології №4 
(65), 2019 с.120-127. 
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії 
1. Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М., Маркіна О.А. 
Технологія VoIP. Навч. 
посібник, підготовлено для 
студентів вищих навчальних 
закладів – Київ: ДУТ, 2018.–
120с. 
2. Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М. Системи розподілу 
інформації. Навч. посібник, 
підготовлено для студентів 
вищих навчальних закладів 
– Київ: ДУТ, 2018.–98с. 
3. Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М., Полоневич О.В., Чорна 
В.М. Технології програмної 
комутації. Навч. посібник, 
підготовлено для студентів 
вищих навчальних закладів 
– Київ: ДУТ, 2018.–104 с. 
4. Полоневич О.В., Косенко 
В.Р., Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М. Інформаційні мережі. 
Навч. посібник, підготовлено 
для студентів вищих 
навчальних закладів – Київ: 
ДУТ, 2018.–92 с. 
5. Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М., Полоневич О.В., 
Косенко В.Р., Чорна В.М., 
Пошук, обробка та анліз 
інформації. Навч. посібник, 
підготовлено для студентів 
вищих навчальних закладів 
– Київ: ДУТ, 2018.–132 с. 
30.4) Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня. Підготувала  
кандидата наук наук 
(Довженко Т.П.) за 
спеціальністю 05.12.13 – 
радіотехнічні пристрої та 
засоби телекомунікацій.
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання. 
1. Науковий керівник 
ініціативної держбюджетної 
науково-дослідної роботи за 
темою: «Розробка системи 
активного управління 
чергою пакетів у мережах 
ТСР/ІР з використанням 
REM-регуляторів» 
(реєстраційний номер 
0119U101284); 
2. Науковий керівник 
ініціативної держбюджетної 
науково-дослідної роботи за 
темою: «Визначення області 
прийняття рішень бортового 
радіолокаційного датчика 
цілі» (№ 05/17);  
3. Науковий керівник 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи за темою: 
«Дослідження обробки 
траєкторної інформації в 
вимірювальних 
обчислювальних системах»; 
4. Науковий керівник 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи за темою: 
«Аналіз ринку та 
дослідження перспектив 
розвитку комп'ютерно-
інформаційного 
обладнання».
 30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/ 



факультету/ відділення 
(наукової установи)/ 
філії/кафедри або іншого 
відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника 
 - завідувач кафедри 
інформаційних систем та 
технологій. 
30.11) Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад). 
1. Офіційне опонування 
дисертації Думича Степана 
Степановича. Методи та 
алгоритми підвищення 
ефективності комутації 
інформаційних потоків у 
оптичних транспортних 
мережах. - Дисертація канд. 
техн. наук за спеціальністю 
05.12.02 – телекомунікаційні 
системи та мережі. 
Національний університет 
Львівська політехніка, 2017. 
2. Член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.861.05 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 
«Інформаційні технології». 
3. Член спеціалізованої 
вченої ради  Д 26.861.01 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) 
технічних наук за 
спеціальністями 05.12.02 - 
Телекомунікаційні системи 
та мережі; 05.12.13 - 
Радіотехнічні пристрої та 
засоби телекомунікацій; 
05.12.20 - Оптоелектронні 
системи. 
30.13) Наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів лекцій/ 
практикумів/ методичних 
вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування 
1. Полоневич О.В., Косенко 
В.Р., Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М. Теорія інформаційних 
процесів та систем. Навч. 
посібник. - Київ: ДУТ, 2018.- 
102 с. 
2. Ткаленко О.М., Сторчак 
К.П. Розподіл інформації в 
системах інтегрованого 
доступу. Навч. посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019.- 56 с.
3. Сторчак К.П., Миколайчук 
В.Р., Тушич А.М. Robotics. 
Навч. посібник. - Київ: ДУТ, 
2019.- 98 с. 
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій.
1. Стoрчак К.П. Дoсліджeння 
систeми ФАП в labVІEW. 
Тeзи дoпoвідeй чeтвeртoгo 



міжнарoднoгo наукoвo-
тeхнічнoгo симпoзіуму «Нoві 
тeхнoлoгії в 
тeлeкoмунікаціях», Вишків, 
18-21 січня 2011р. Київ, 2011. 
С. 84-85. 
2. Срібна І.М., Кирпач Л.А., 
Стoрчак К.П. МісцeOSS/BSS 
Систeми в мeрeжі наступнoгo 
пoкoління. Тeзи дoпoвідeй 
сьoмoї міжнарoднoї 
наукoвoтeхнічнoї 
кoнфeрeнції «Сучасні 
інфoрмаційнo-кoмунікаційні 
тeхнoлoгії, COMІNFO 2011», 
Лівадія, 10-14 жoвтня 2011р. 
Київ, 2011. С. 130-131. 
3. Стoрчак К.П., Срібна І.М., 
Єрeмeєв Ю.І. Дoсліджeння 
загасання сигналу в каналі 
зв`язку на базі тeхнoлoгії 
LTE. Тeзи дoпoвідeй дeв'ятoї 
міжнарoднoї наукoвo-
тeхнічнoї кoнфeрeнції 
студeнства та мoлoді. «Світ 
інфoрмації та 
тeлeкoмунікацій – 2012», 
Київ, 17-18 травня 2012р. 
Київ, 2012. С.24-26. 
 4. Срібна І.М., Кирпач Л.А., 
Стoрчак К.П. Oцінка 
надійнoсті в сучасних 
мeрeжах зв`язку. Тeзи 
дoпoвідeй вoсьмoї 
міжнарoднoї наукoвo-
тeхнічнoї кoнфeрeнції 
«Сучасні інфoрмаційнo-
кoмунікаційні тeхнoлoгії, 
COMІNFO 2012», Лівадія, 01-
05 жoвтня 2012р. Київ, 2012. 
С. 155. 
5. Стoрчак К.П., Єрeмeєв 
Ю.І., Срібна І.М. 
Дoсліджeння загасання 
радіoсигналу в рeальних 
систeмах мoнітoрингу мeрeж 
LTE. Тeзи дoпoвідeй шoстoгo 
міжнарoднoгo симпoзіуму 
«Нoвыe тeхнoлoгии в 
тeлeкoмуникациях», Киeв, 
21-25 января 2013г. Київ, 
2013. С.127-128.  6. Кирпач 
Л.А., Срібна І.М., Стoрчак 
К.П. Питання забeзпeчeння 
надійнoсті сучасних 
тeлeкoмунікаційних мeрeж. 
Тeзи дoпoвідeй другoї 
міжнарoднoї наукoвo-
тeхнічнoї кoнфeрeнції 
«Прoблeмы 
инфoрматизации», Киeв, 12-
13 апрeля 2014г. Київ, 2014. 
С. 25-26. 
7. Кирпач Л.А., Срібна І.М., 
Стoрчак К.П. Синхрoнізація 
супутникoвих систeм зв’язку. 
Тeзи дoпoвідeй трeтьoї 
міжнарoднoї наукoвo-
тeхнічнoї кoнфeрeнції 
«Прoблeми інфoрматизації», 
Київ, 11-13 грудня 2014р. 
Київ, 2014. С. 64. 
8. Дoвжeнкo Т.П., Стoрчак 
К.П. Викoристання 
прoтoкoла TCP-Vegas в парі з 
REM-алгoритмoм активнoгo 
управління чeргoю в мeрeжі 
TCP/ІP. Тeзи дoпoвідeй 
oдинадцятoї міжнарoднoї 
наукoвo-практичнoї «Вплив 
єврoінтeграції на сoціальнo-
eкoнoмічний рoзвитoк», 
Чeрнівці, 30-31 травня 2015р. 
Чeрнівці, 2015. С. 6-8.
9. Дoвжeнкo Т.П., Стoрчак 
К.П. Дoсліджeння ТСР/ІР 
мeрeжі з викoристанням 
мoдифікoванoгoREM-
алгoритму активнoгo 
управління чeргoю з 
динамічнo рoзщeпляємoю 
характeристикoю (DSREM). 
Тeзи дoпoвідeй тридцять 
сьoмoї міжнарoднoї наукoвo-
практичнoї кoнфeрeнції 
«Прoблeми і пeрспeктиви 
наукoвих дoсліджeнь», 
Чeрнівці, 30-31 бeрeзня 
2016р. Чeрнівці, 2016. С. 12-
14. 
10. Дoвжeнкo Т.П., Стoрчак 
К.П.  Аналіз характeристик 
мeрeжі TCP/ІP з 



викoристанням 
мoдифікoванoгoREM-
алгoритму з динамічнo 
рoзщeпляємoю 
характeристикoю (DSREM). 
Тeзи дoпoвідeй п'ятoї 
міжнарoднoї наукoвo-
тeхнічнoї кoнфeрeнції 
«Прoблeми інфoрматизації», 
Київ, 11-12 квітня 2016р. 
Київ. 2016. С. 38-39. 
11. Примачeнкo В.І., Стoрчак 
К.П., Макарeнкo А.O. 
Матeматичнe мoдeлювання 
бeзпрoвoдoвих 
тeлeкoмунікаційних 
систeм//Тeзи дoпoвідeй 
дeсятoї міжнарoднoї 
наукoвo-тeхнічнoї 
кoнфeрeнції «Прoблeми 
інфoрматизації»”, Київ, 19-22 
квітня 2016. Київ, 2016. С. 
230-232.
12.Дoвжeнкo Т.П., Стoрчак 
К.П. Застoсування мeтoду 
активнoгo управління 
чeргoю DSREM в 
бeзпрoвoдoвих сeнсoрних 
мeрeжах. Тeзи дoпoвідeй 
oдинадцятoї міжнарoднoї 
наукoвo-тeхнічнoї 
кoнфeрeнції “Прoблeми 
тeлeкoмунікацій”, Київ, 18-21 
квітня, 2017р. Київ, 2017. С. 
386-388. 
13. Стoрчак К.П. Аналіз 
мeтoдів інфoрмаційнo-
тeхнoлoгічнoї пoбудoви 
супутникoвoї систeми збoру 
та oбрoбки даних. Тeзи 
дoпoвідeй дeсятoї 
міжнарoднoї наукoвo-
тeхнічнoї кoнфeрeнції 
«Прoблeми інфoрматизації», 
Київ, 12–13 квітня, 2018. 
Київ, 2018. С. 127.
14. Стoрчак К.П. Адаптивна 
маршрутизація в 
інфoрмаційних супутникoвих 
кластeрних систeмах. Тeзи 
дoпoвідeй дeсятoї 
міжнарoднoї 
наукoвoтeхнічнoї 
кoнфeрeнції «Прoблeми 
інфoрматизації», Київ, 12–13 
квітня, 2018. Київ, 2018. С. 
103. 
15. Стoрчак К.П. Вибір і 
пoбудoва супутникoвoї 
інфoрмаційнoї кластeрнoї 
систeми.  Тeзи дoпoвідeй 
дeсятoї міжнарoднoї 
наукoвo-тeхнічнoї 
кoнфeрeнції «Прoблeми 
інфoрматизації», Київ, 12–13 
квітня, 2018. Київ, 2018. С. 
64. 16. Бoндарчук А.П., 
Стoрчак К.П. Застoсування 
мeтoду адаптивнoї 
маршрутизації в 
супутникoвих кластeрних 
систeмах збoру та oбрoбки 
інфoрмації. Тeзи дoпoвідeй 
двадцять другoї 
всeукраїнськoї 
наукoвoпрактичнoї 
кoнфeрeнції «Тeoрія та 
практика ствoрeння, 
рoзвитку і застoсування 
висoкoтeхнoлoгічних систeм 
спeціальнoгo призначeння з 
урахуванням дoсвіду 
антитeрoристичнoї 
oпeрації», Житoмир,  26-27 
квітня, 2018. Житoмир, 2018. 
С. 223-224. 
30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за спеціальністю 
Членство у міжнародній ІТ-
асоціації ISOC. 
30.18) Наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років.  Наукове 
консультування з питань 
інформаційних технологій та 
систем відповідно до 
договорів про співпрацю:
 1. IT-компанія Pipl - Договір 
про співпрацю №29/2018. 
2. Товариство з обмеженою 
відповідальностю 



«БІНОТЕЛ» - Договір про 
співпрацю №1/2018. 
3. Приватне акціонерне 
товариство «ВФ Україна» - 
Меморандум про співпрацю 
№0626/18. 
4. Антимонопольний комітет 
України - Меморандум про 
співпрацю 08.04.2019.

321596 Звенігородський 
Олександр 
Сергійович

доцент 
кафедри 
штучного 
інтелекту, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом кандидата 
наук ДK 013714, 

виданий 13.03.2002, 
Атестат доцента 

12ДЦ 028296, 
виданий 10.11.2011

18 Інтелектуальна 
обробка даних

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.2), 30.8), 30.11), 
30.15), 30.16).

30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Звенигородский А.С. 
Критерий оценки 
графического интерфейса на 
основе Гештальт признаков. 
/ А.С. Звенигородский, А.И. 
Шевченко, О.А. Коломыйцев 
// Искусственный интеллект. 
– 2012 – №2 с.40–45
2. Звенигородский А.С. 
Концепция экспертной 
системы цветовых решений 
для проектирования 
разделов электронного 
учебника./А.С. 
Звенигородский, А.И. 
Шевченко, О.А. Коломыйцев 
// Искусственный интеллект. 
– 2012 – №3 с.396-401.
3. Звенигородский А.С. 
Модель вопроса в 
естественно-языковых 
системах тестирования / А.С. 
Звенигородский, В.Н. 
Чернышова//Искусственный 
интеллект. – 2012 - №3 с. 
137-142.
4. Звенигородский А.С 
Трансляция естественно-
языковых запросов к базе 
данных в SQL-запросы/А.С. 
Звенигородский, А.И. 
Шевченко // Искусственный 
интеллект. – 2012 – №4 
с.149-153.
5. Roman Kuc, A. Shevchenko, 
Y. Chaplinskyy, I. Kachur, O. 
Zvenigorodskyi Intelligent web 
facility to enhance yield, 
resilience and sustainability 
ukrainian and usa farms / 
Штучний інтелект, 2016, № 1 
с.75-85
6. Звенігородський О.С. 
Модель структури свідомості 
як множини процесів / О.С. 
Звенігородський, І.В. Качур 
// Штучний інтелект. - 2018. 
- №1(79). - С. 7-13.
7. Звенігородський О. С., 
Кутовий С. О., Прокопов С. 
В., Рижаков М. М. Якість 
обслуговування Інтернет 
речей в протоколі MQTT, 
основні особливості і 
процедури / Науковий 
журнал “Записки 
українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 2019. 
Вип.№ 4. – С. 80-85.
8. Зінченко О.В., 
Звенігородський О.С.,  
Березівський М.Ю., Рижаков 
М.М. Методика порівняння 
та оцінювання протоколів 
маршрутизації мереж 
автомобільного транспорту / 
// Зв'язок. - 2020. - №6 (148) 
– С. 53-55.

30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 



наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання:
1. Дослідження теоретичних 
засад проблем створення 
інтелектуальних систем в 
процесі формування нових 
знань при навчанні в 
системах програмно-
педагогічних засобів. Шифр 
0111U001968. – 
відповідальний виконавець.
2. Розробка інтелектуальної 
системи відеоспостереження 
спеціального призначення 
Шифр 0115U000727. – 
відповідальний виконавець.
3. Розроблення науково-
теоретичних засад створення 
роботизованих комп’ютерно-
апаратно-механічних 
комплексів широкого 
призначення Шифр 
0112U001608. – 
відповідальний виконавець.
4. Розроблення методів 
розпізнавання злитно 
вимовлених фраз в рамках 
концепції пофонемного 
розпізнавання мовлення з 
узагальненою транскрипцією 
Шифр 0113U001326. – 
відповідальний виконавець.
5. Розроблення науково-
теоретичних засад створення 
нових інформаційно-
комунікаційних технологій 
сприйняття та переробки 
мовленнєвої і візуальної 
інформації для 
використання у 
роботизованих комп’ютерно-
апаратно-механічних 
комплексах. Шифр 
0112U001607– 
відповідальний виконавець.
6. Розроблення науково-
методичних і алгоритмічних 
засад створення електронних 
засобів навчання та 
тестування для людей з 
обмеженнями зору і слуху. 
Шифр 0112U008493– 
відповідальний виконавець.
7. Розробити комп’ютерну 
інтелектуальну систему 
тестування знань для 
програмно педагогічних 
засобів і зовнішнього 
незалежного оцінювання. 
Шифр 0111U1967.- керівник.
30.11) Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад):
Офіційний апонент:
- Адамів Олег Петрович. 
Моделі та інтелектуальні 
засоби адаптивного 
керування автономним 
мобільним роботом. 05.13.23 
– Cистеми та засоби 
штучного інтелекту. 
Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
технічних наук. Одеса – 
2007. 
- Жирякова Ирина 
Анатольевна. Объектно-
ориентированные модели и 
инструментальные средства 
исследования феномена 
сфокусированного 
внимания. 05.13.23 – 
Системы и средства 
искусственного интеллекта 
Диссертация на соискание 
научной степени кандидата 
технических наук. Одесса 
2009.
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Звенигородский А.С. 



Естественно-языковая 
система тестирования / А.С. 
Звенигородский, Чернышова 
В.Н. // Материалы 
международной научной 
конференции 
«Интеллектуальные системы 
принятия решений и 
проблемы вычислительного 
интеллекта ISDMCI’2013», 
Херсон: ХНТУ, 2013, с.146-
147.
2. Звенигородский А.С. 
оценка числовых ответов в 
компьютерных системах 
тестирования знаний 
/Звенигородский А.С. 
Чернышова В.Н. // 
Матеріали 15-ї Міжнародної 
науково-технічної 
конференції SAIT 2013, Київ, 
27-31 травня 2013р. / ННК 
«ІПСА» НТУУ «КПІ» с.278-
279.
3. Чернышова В.Н. 
Тестирование как средство 
обучения /Чернышова В.Н., 
Звенигородский А.С. //Тези 
доповідей ХІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Математичне 
та програмне забезпечення 
інтелектуальних систем 
(MPZIS-2013)», 20-22 
листопада 2013, 
Дніпропетровськ с.263-264.
4. Звенигородский А.С. К 
анализу естественно-
языковых ответов в системах 
тестирования / Материалы 
Международной научно-
технической конференции 
«Искусственный интеллект. 
Интеллектуальные 
транспортные системы», 
Брест, Беларусь, 25-28 мая 
2016. с.16-19.
5. Звенігородський О.С. 
Модель структури 
свідомості/Звенігородський, 
І.В. Качур//Системи та 
засоби штучного інтелекту: 
тези доповідей Міжнародної 
наукової молодіжної школи. 
– Київ: ІПШІ «Наука і 
освіта», 2018. – с. 38-40

30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
-член Інтернет суспільства 
(ISOC -Internet Society).

137706 Полоневич 
Ольга 
Володимирівна

доцент 
кафедри 
інформаційних 
систем та 
технологій, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом магістра, 
Державний 
університет 

інформаційно-
комунікаційних 
технологій, рік 

закінчення: 2010, 
спеціальність: 

092402 
Інформаційні 

мережi зв'язку, 
Диплом кандидата 

наук ДK 023086, 
виданий 26.06.2014, 
Атестат доцента AД 

994583, виданий 
14.05.2020

10 Управління ІТ-
проектами 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.10), 
30.13), 30.15), 30.16), 30.18). 

30.1)Наявність за останні 
п’ять років (2015 – 2020 р.р.) 
наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних 
баз, рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Наукометричні бази Scopus 
або Web of Science Core 
Collection. 
1.Savchenko Vitalii, Vorobiov 
Oleh, Tkalenko Oksana, 
Polonevych Olha, Shuklin 
German, Trembovetskyi 
Maksym, Zaika Viktor, 
Konopliannykova Marianna  
Influence of the Composite 
Materials Nonlinear Properties 
with Radioisotope Inclusions 
on Reflected Radiation / 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering 
(https://doi.org/10.30534/ijatc
se/2019/05862019 Volume 8, 
No.6, November – December 
2019. 
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 



наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України.
1. Полоневич О.В., Бондарчук 
А.П., Сенков О.В. Методы 
упрощения моделей 
информационных систем. 
Зв’язок. – Київ: ДУТ,  
2017-№4, c.8-10. 
 2. ПолоневичО.В., Ткаленко 
О.М., КосенкоВ.Р, 
ЖивагоК.В. «Використання 
технології BIG DATA в ІТ 
системах операторів 
мобільного зв`язку»// 
«Зв`язок» №6, 2018. 
3. Полоневич О.В., Ткаленко 
О.М., Макаренко А.О. 
Інтелектуальні технології та 
системи штучного інтелекту 
для підтримки прийняття 
рішень. Телекомунікаційні та 
інформаційні технології №2, 
2019 – С:53-59.
4. Полоневич О.В., Ткаленко 
О.М., Агафонова В.І. Технічні 
характеристики мережі 
LоRаWAN. Зв’язок. – Київ: 
ДУТ,  2019-№4, с.40-43.
5. Полоневич О.В., Срібна 
І.М., Ткаленко О.М., Шкапа 
В.В., Миколайчук В.Р. 
Застосування  штучного 
інтелекту для управління 
проектами. Зв’язок. – Київ: 
ДУТ, 2020-№5.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії. 
1. Полоневич О.В., Сторчак 
К.П., Ткаленко О.М., Косенко 
В.Р.Теорія інформаційних 
процесів та систем: 
[навчальний посібник]. ДУТ. 
2018. –101 с.  
2. Сторчак К.П., Ткаленко 
О.М.. Полоневич О.В., 
Косенко В.Р.Пошук, обробка 
та зберігання інформації 
[навчальний посібник]. ДУТ.  
Київ 2018р. - 135 с. 
3. 1. Ткаленко О.М., Сторчак 
К.П., Полоневич О.В. 
Технологія VoIP. Навч. 
посібник, підготовлено для 
студентів вищих навчальних 
закладів – Київ: ДУТ, 2018.–
120с. 
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншої 
навчально-наукового 
(інноваційного) структурног 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.
- Виконання обов’язків 
секретаря вченої ради 
Навчально-наукового 
інституту Інформаційних 
технологій Державного 
університету 
телекомунікацій. 
30.13). Наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування. 
1. Управління ІТ-проектами 
[Електронний ресурс]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 



для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/Полоневич О.В.; 
кафедра інформаційних 
систем та технологій – Київ: 
ДУТ, Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2751
2. Моделювання даних 
[Електронний ресурс]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/Полоневич О.В.; 
кафедра інформаційних 
систем та технологій – Київ: 
ДУТ, Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=342
 3. Технології інтернет речей 
[Електронний ресурс]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/Полоневич О.В.; 
кафедра інформаційних 
систем та технологій– Київ: 
ДУТ,  Режим 
доступу:http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1346. 
4. Теорія інформаційних 
процесів та систем 
[Електронний ресурс]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/Полоневич О.В.; 
кафедра інформаційних 
систем та технологій– Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=1364
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій. 
1. Бондарчук А.П., Онищенко 
В.В., Трембовецький М.П., 
Полоневич О.В. 
«Дослідження технології 
DLT в якості основи для 
аутентифікації пристроїв 
ІоТ» Матеріали міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Розвиток 
технічних наук:проблеми та 
рішення» 27 – 28 квітня, 
2018.: м. Брно, Чеська 
Республіка.  
2. Полоневич О.В., 
Ярославська Т.В. «Проблеми, 
що стоять перед системами 
зберігання масивних даних» 
Проблеми інформатизації: 
дванадцята міжнародна 
науково-технічна 
конференція 12 - 13 грудня 
2018 року, ДУТ, Київ
3. Полоневич О.В., Косенко 
В.Р., Нідзельська А.Р. 
«Бездротові сенсорні мережі 
як частина 
інфокомунікаційної 
структури» Матеріали 
дев’ятої міжнародної 
науково-технічної 
конференції «ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ» 11 – 12 
квітня, 2018.: ДУТ  
4. Полоневич О.В., Діякон 
В.В.  «Планування мобільної 
мережі стандарту LTE» 
Матеріали VIІ науково-
технічної конференції 
студентів та молодих вчених 
факультету інформаційних 
технологій «Сучасні 
інфокомунікаційні 
технології» 24 травня 2018 р.
5. Сторчак К.П., Яковенко 
Н.Д., Тушич А.Н., Срибная 
И.Н., Полоневич О.В. 
Повышение качества 
материала сетевого 
оборудования за сет 
поверхностного механизма 
упрочнения//SCIENTIFIC-



DISCUSSION # 49, (2020), 
(Praha, Czech Republic), ISSN 
3041-4245.
30.16)  Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. Членство у 
міжнародній ІТ-асоціації  
ISOC.  
30.18) Наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років. Наукове 
консультування з питань 
інформаційних технологій та 
систем відповідно до 
договорів про співпрацю:
 1. IT-компанія Pipl - Договір 
про співпрацю №29/2018. 
2. Товариство з обмеженою 
відповідальностю 
«БІНОТЕЛ» - Договір про 
співпрацю №1/2018. 
3. Приватне акціонерне 
товариство «ВФ Україна» - 
Меморандум про співпрацю 
№0626/18. 
4. Антимонопольний комітет 
України - Меморандум про 
співпрацю 08.04.2019.

355819 Каргаполов 
Юрій 
Володимирович

Старший 
викладач 
кафедри, 
Сумісництво

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

3 Мережне 
програмування

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.2), 30.3), 
30.5), 30.8), 30.15), 30.16), 
30.17), 30.18).
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1) Бондарчук А. П., 
Каргаполов Ю. В., 
Макаренко А. А., 
Придибайло А. Б., Сеньков О. 
В. Аналіз вимог при розробці 
системи управління 
прикладних задач IoT. ISSN 
2412-4338. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2018. №1(58), с. 40-46.
2) Каргаполов Ю.В., 
Бондарчук А.П. 
Проектування систем 
адміністрування і управління 
процесами ідентифікації 
цифрових обʼєктів в 
конвергентних системах. ISSІ 
2412-4338. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2017. №3(56), с. 36-43.
3) Василенко В. В., Ільїн О. 
О., Березовська Ю. В., 
Космінський Р. В. 
Каргаполов Ю. В. Основні 
напрямки підвищення 
функціональної стійкості 
системи управління центру 
обробки даних, журнал 
Зв’язок, № 1, 2019 – с. 35-39.
4) Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., 
Космінський Р.В., Піскун 
О.О. Методика фрактального 
розрахунку споживання 
трафіку комп’ютерної мережі 
на основі методу 
мультифракційного 
хвилевого перетворення 
журнал «Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку, 
№4, – 2019, – с.28-32.
5) Зайцев Г.Ф., Булгач В.Л., 
Каргаполов Ю.В., Градобоева 
Н.В Импульсный 
стабилизатор напряжения с 
принципом управления по 
отклонению (часть 2). 
Анализ динамических 
характеристик 
стабилизатора. Вісник 
ДУІКТ, том 8(1), 2010. С.74-
79.
6) Зайцев Г.Ф., Булгач В.Л., 
Каргаполов Ю.В., Градобоева 
Н.В Комбинированный 



импульсный стабилизатор 
напряжения (часть 3). 
Функциональная и 
принципиальная схема 
стабилизатора. Вісник ДУІКТ 
,том 8(2), 2010. С.175-181.
7) . Зайцев Г.Ф., Булгач В.Л., 
Каргаполов Ю.В., Градобоева 
Н.В Комбинированный 
импульсный стабилизатор 
напряжения (часть 4). 
Математическая модель. 
Анализ динамических 
характеристик 
стабилизатора. Вісник 
ДУІКТ, том 8(3), 2010. С.274-
280.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії.
1. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., Іщеряков 
С.М., Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., Щербина І.С. 
Вступ до комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2021. – 245 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/2175
30.5)  Участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної 
категорії”:
В якості експерта був 
запрошений та приймав 
участь:
1) у міжнародних проектах 
ISOC:
1.1) Проект Universitat 
Politecnica de Valencia:
OpenIoT: an open IoT 
deployment for collecting 
environmental data to monitor 
climatic change (2019),
який мав на меті створення 
відкритої інфраструктури IoT 
для збору кліматичних 
параметрів.
2.1) Спільний проект ISOC 
IoT SIG:
Development of a Unified Data 
Base of sensors, actuators, and 
network elements aimed IoT 
(2018), 
який мав на меті створення 
відкритої бази даних 
відомостей щодо сенсорів, 
виконавчих механізмів для 
задач проектування систем 
IoT.
2) у міжнародних проектах 
ICANN:
2.1) Проект IDN Variant TLDs 
(2014-2019), який мав на меті 
дослідження впливу і 
можливих обмежень на 
використання в доменних 
іменах верхнього рівня не 
латинських символів
2.2) Проект Variant Issues 
Project -- Cyrillic Case Study 
Team (2011-2012), який мав 
на меті розробку 
рекомендацій та 
попереджень ICANN щодо 
застосування кирилиці в 
інтернаціоналізованих 
доменних іменах.
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1) Звіт НДР «Перехід 
телекомунікаційних мереж 
операторів телекомунікацій 
до спільноканальної 
сигналізації № 7. Версії 3.1.» 
/ Державна Адміністрація 
звʼязку України, УНДІЗ. 
Внесення змін до наказу 
Мінтрансзв’язку від 
13.12.2007 № 1164 «Про 



затвердження нормативного 
документу «Спільноканальна 
сигналізація № 7. 
Національна версія України. 
Правила використання у  
телефонній мережі 
загального користування. 
Версія 3.0» в частині, що 
стосується виконання вимог 
спільноканальної 
сигналізації № 7. Версії 3.1. 
операторами 
телекомунікацій та 
постачальниками 
обладнання», 2011, 35 с.
2) Звіт НДР «Проведення 
досліджень, спрямованих на  
впровадження технічної 
політики використання 
персональних номерів у 
телекомунікаційній мережі 
загального користування 
(ТМЗК) України» / УНДІЗ, 
2011, 67 с.
3) Звіт НДР «Проведення 
досліджень, спрямованих на 
впровадження технічної 
політики функціонування 
точок обміну 
мультимедійним трафіком у 
телекомунікаційних мере-
жах України», УНДІЗ, 2011, 
58 с.
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1) Каргаполов Ю. В. Зміна 
парадигми профілактики і 
припинення правопорушень 
в частині поширення 
контенту в середовищі 
електронних комунікацій, 
УДК 004.77, Збірник 
матеріалів конференції 
«Актуальні питання протидії 
кіберзлочинності та торгівлі 
людьми», Харків, 2018, с. 43-
46.
2) Каргаполов Ю. Центр 
компетенції презентує нові 
механізми захисту прав в 
мережі Інтернет, журнал 
Інтелектуальна власність. - . 
2016. - № 6-7. – С. 39-45
3) Каргаполов Ю. В., 
Функціональність і 
управління ідентифікацією в 
мережах 5G-LTE і IoT, 
Матеріали конференції - 
Семінар-практикум МСЕ для 
регіонів Європи та СНД 
«Інфраструктура ІКТ як 
основа цифрової економіки», 
Київ, 2019/
4) Матеріали семінару МСЕ 
ITU – Workshop on Intelligent 
Transport Systems з 
доповіддю Digital Objects 
Identify Management in 
Transport Systems based on 
5G/LTE networks, Баку, 16-17 
квітня 2019 року 
(https://www.itu.int/en/ITU-
D/Regional-
Presence/CIS/Documents/Eve
nts/2019/04_Baku/Presentatio
ns/ITU%20Workshop%2016%
20April%202019%20-
%20Yuri%20Kargapolov.pdf)
5) Матеріали Східно-
європейського Форуму 
ICANN – EE DNS Forum 2019 
з доповіддю A new look 
beyond DNS, Єреван, 11-12 
жовтня 2019 року 
(https://eednsforum.org/wp-
content/uploads/2019/10/Day
-1_Session-3_Yuri-
Kargapolov.pdf).
6) Матеріали ТЕЛЕКОМ 
ФОРУМ ІТ-КАРКАС з 
доповіддю «Цифровий 
розрив (можливості та 
загрози)», Одеса, 14 
листопада 2020 року 
(https://it-
karkas.com/%d1%82%d0%b5
%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0



%be%d0%bc-
%d1%84%d0%be%d1%80%d1
%83%d0%bc-
%d1%96%d1%82-
%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0
%ba%d0%b0%d1%81/)
7) Матеріали Першого 
Всеукраїнського IT-форуму 
системних адміністраторів з 
доповіддю «Забезпечення 
персональних налаштувань 
захисту особистих кабінетів 
абонентів», Одеса, 12 лютого 
2021 року (https://it-
karkas.com/itforum2021/)
8) Матеріали Форуму МСЕ 
«Smart sustainable cities: 
organizational and technical 
aspects» з доповіддю 
«Керування цифровими 
обʼєктами в системах IoT» , 
Мінськ, 16-18 березня, 2021 
року, Науково-виробничий 
журнал "Веснік сувязі", 
спеціальний випуск, 2021, 
Мінськ, 2021
30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1) Голова міжнародного 
Відділення Інтернет 
Спільноти ISOC IoT SIG 
(Спеціальна група інтересів з 
проблем Інтернету речей)
2) Голова Українського 
відділення всесвітньої 
Інтернет спільноти
3) Голова робочої групи WG1 
IoT у складі обʼєднання 
динамічної коаліції  з питань 
Інтернет стандартів, безпеки 
і захисту – DC-ISSS, 
створеної за мандатом IGF 
4) учасник міжнародної 
спеціальної групи з проблем 
імплементації IDN – UA SG 
ICANN (Universal Acceptance 
Steering Group)
5) член Оргкомітету з 
підготовки щорічного 
Українського Форуму з 
управління Інтернет (IGF-
UA)
6) впродовж 2014-2019 років 
член Правління Інтернет 
асоціації України (ІнАУ).
30.17) Досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років:
Досвід роботи за фахом 40 
років
1980 – 1986 молодший 
науковий співробітник, 
науковий співробітник 
галузевої лабораторії, 
Одеський політехнічний 
інститут
1986 - 1999 організатор і 
керівник приватних 
компаній з розробки 
програмного забезпечення 
для систем проектування і 
галузевих баз даних
1999 - 2006 Керівні посади в 
компаніях «Банкомзвʼязок», 
«УкрНет», 
«ФінансиЗвʼязокСервіс»
2006 – 2011 Робота на 
посадах начальника відділу, 
помічника Голови, 
начальника управління в 
НКРЗ та Державної 
Адміністрації звʼязку
2011 – 2020 технічний 
директор, генеральний 
директор Консорціума 
«Український центр 
підтримки номерів та адрес».
30.18)  Наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років:
Наукове консультування з 
розробки комп’ютерних 
систем Державної науково-
технічної бібліотекі України
наукове консультування з 
моделювання методів 
ідентификації цифрових 
обʼектів ДП «Центр 
Компетенції»
наукове конcультування з 



моделювання систем обміну 
трафіком форуму 
«Telecommunication Without 
Borders / Телекомунікації без 
меж».

263831 Золотухіна 
Оксана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
системного 
аналізу, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 
Телекомунікацій

Диплом магістра, 
Донецький 
державний 

інститут, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність:  
програмне 

забезпечення 
автоматизованих 

систем

22 Системний аналіз Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.5), 30.8), 30.10), 
30.13), 30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;
- Turinskyi O. Model and 
Development of Plasma 
Technology for the Protection 
of Radio-electronic Means of 
Laser Emission/ O. Turinskyi, 
M. Iasechko, V. Larin, D. 
Dulenko, V. Kravchenko, O. 
Golubenko, D. Sorokin, O. 
Zolotukhina // International 
Journal of Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2019. – Vol. 8. – 
No5 – P. 2429–2433. 
(SCOPUS)
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
- Золотухіна О. А. 
Інфологічне моделювання 
інформаційної системи 
контролю витрат ресурсів. / 
О. А. Золотухіна // Штучний 
інтелект. – 2017. – № 3-4. – 
С. 213-223.
- Шушура О. М. 
Функціональне моделювання 
інформаційної системи 
управління ресурсами 
підприємства в умовах 
невизначеності або 
недостовірності даних. / О. 
М. Шушура, О. А. Золотухіна 
// Зв’язок. – 2017. ¬– № 6 
(130). – С. 52-57.
- Золотухіна О. А. Структура 
інформаційної технології 
контролю витрат ресурсів. / 
О. А. Золотухіна// 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2018. – №1 (58). – С. 96-104.
- Золотухіна О. А. Прийняття 
рішень з управління 
ресурсами в умовах 
наявності недосконалих 
даних. / О. А. Золотухіна 
//Зв’язок. – 2018. – № 2 
(132). – С. 35-41.
- Zolotukhina O. A. Using fuzzy 
sets to unify the presentation 
of some types of imperfect 
information in resource 
supervising systems. / O. A. 
Zolotukhina // Sciences of 
Europe. – 2018. – Vol. 2. – No 
27. – P. 55-59.
- Шушура О.М. Фактори 
створення стратегії безпеки 
інформаційних технологій 
сучасного підприємства/ 
Шушура О.М., Довбешко 
С.В., Золотухіна О.А., Асєєва 
Л.А. // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – №2 (63). – С. 5-13.
- Zolotukhina O.A. Methods for 
constructing virtual 
laboratories/ Bondarchuk A.P., 
Storchak K.P., Nehodenko 
O.V., Shtimmerman A.M., 
Reznyk S.Yu. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – №3 (64). – Р. 83-89.
- Сторчак К. П. 
Формализация знаний о 
задачах управления 
воздушным движением для 



перспективных систем 
управления воздушным 
движением / Сторчак К. П., 
Бондарчук А. П., Василенко 
Д. Е., Шушура А. Н., 
Золотухина О. А.//Зв’язок. – 
2019. – № 2 (138). – С. 12-16.
- Золотухіна О.А. Концепція 
розвитку підсистеми 
передавання 
мультимедійних 
повідомлень IMS/ О.А. 
Золотухіна, О.М.Ткаленко, 
А.М. Тушич, В.М. Чорна, О.Р. 
Нікітенко, Н.К. Шатохіна// 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – №4 (65). – С. 4-12.
30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
1. Шушура О.М., Золотухіна 
О.А. Логіка та алгоритми 
обробки даних. Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ,  2019. 
– 121 с.
2. Золотухіна О.А., 
Негоденко О.В., Трінтіна 
Н.А., Разіна С.Я., Резнік С.Ю. 
Навчальний посібник. Якість 
та тестування програмного 
забезпечення інформаційних 
систем. ДУТ. - Київ, 2020 - 
126 ст.
30.5)  участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії
- європейський проект 
програми Erasmus+ 
«University-enterprises 
cooperation in game industry 
in Ukraine» №561728-EPP-1-
2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-
GameHub, 2017 р.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання;
- відповідальний виконавець 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи за темою 
«Аналіз та специфікація 
вимог до інформаційної 
системи контролю витрат 
пального автомобільним 
транспортом підприємства»;
- член редакційної колегії 
наукового журналу 
«Телекомунікаційні 
інформаційні технології», 
Державний університет 
телекомунікацій.
30.10) організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника;
- завідувач кафедри 
системного аналізу;
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 



лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування;
- Аналіз вимог до 
інформаційних систем [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання /Золотухіна О.А.; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=683
- Інтерфейси інформаційних 
систем [ Електронний ресурс 
] : Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Золотухіна О.А.; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=71
- Аналіз та застосування 
технологій програмування [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Золотухіна О.А.; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=684
- Системний аналіз та 
проектування 
інформаційних систем [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Н.К. Шатохіна, 
О.А. Золотухіна, С.Ю. Резнік; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=839
- Основи системного аналізу 
[ Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Н. К.Шатохіна, 
О.А.Золотухіна; кафедра 
системного аналізу  – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2373
- Якість та тестування 
інформаційних систем [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Н. К.Шатохіна, 
О.А.Золотухіна, С.Ю. Резнік; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=686
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
- Бондарчук А.П., Золотухіна 
О.А., Сторчак К.П., Шушура 
О.М. Аналіз чинників, які 
перешкоджають 
формуванню культури 
академічної доброчесності 
бакалаврів в галузі знань 
«Інформаційні технології» 
//Академічна доброчесність: 
виклики сучасності / Збірник 
наукових есе учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування для 
освітян (Республіка Польща, 
Варшава, 11.03 – 23.03.2019). 
– Варшава, 2019. – С.24-29.
- Золотухіна О. А. Сучасні 



інформаційно-комунікаційні 
технології для контролю 
витрат палива 
автомобільним транспортом. 
// Електронні та мехатронні 
системи: теорія, інновації, 
практика: збірник наукових 
праць за матеріалами IІI 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції, 4-5 грудня, 2017 
р. / Полтавський 
національний технічний 
університет імені Юрія 
Кондратюка. – Полтава: 
ПолтНТУ, 2017. – С.112-114.
- Золотухіна О. А. 
Інформаційна технологія на 
основі нечіткої логіки для 
розрахунку витрат палива 
автотранспортом при 
виконанні специфічних 
робіт. // Проблеми 
інформатизації: Матеріали 
дев’ятої міжнародної 
науково-технічної 
конференції. – Київ: ДУТ, 
НТУ; Полтава: ПНТУ; 
Катовице: КЕУ; Париж: 
Університет Париж VІІ 
Вєнсент-Сен-Дені; Вільнюс: 
ВДТУ; Харків: ХНДІТМ, 2017. 
– С.69-70.
- Шушура О. М. Аналіз 
характеристик 
недосконалості даних 
системи управління 
ресурсами підприємства. / О. 
М. Шушура, О. А. Золотухіна 
// VІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених з 
автоматичного управління. – 
Херсон, 2018. – С.24-25.
- Золотухіна О. А.  
Особливості інфологічного 
моделювання недосконалих 
даних в інформаційній 
системі контролю витрат 
ресурсів. // ІІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Інформаційна 
безпека та комп'ютерні 
технології». – 
Кропивницький, 2018. – 
С.298-299.
- Золотухіна О. А. 
Компоненти інформаційної 
технології контролю витрат 
ресурсів. // Проблеми 
інформатизації. Десята 
міжнародна науково-
технічна конференція. – 
Київ: ДУТ, 2018. – С. 85.
- Золотухіна О. А. 
Функціональне моделювання 
задач управління ресурсами 
підприємства з урахуванням 
недосконалості даних. // 
Проблеми інформатизації. 
Десята міжнародна науково-
технічна конференція. – 
Київ: ДУТ, 2018. – С.86.
- Золотухіна О. А. Прийняття 
рішень в системі управління 
ресурсами з урахуванням 
наявності недосконалої 
інформації. // 
Автоматизація, контроль та 
управління: пошук ідей та 
рішень (АКУ-2018): збірник 
наукових праць ІV 
Всеукраїнської науково-
технічної конференції 
молодих учених, аспірантів 
та студентів в м. Покровську 
22-23 травня 2018 р. – 
Покровськ: ДонНТУ, 2018. – 
С.182-183.
- Золотухіна О. А. Уніфікація 
представлення недосконалої 
інформації інформаційної 
системи контролю витрат 
ресурсів. // VI Міжнародна 
науково-технічна 
конференція студентства та 
молоді «Світ телекомунікації 
та інформатизації». – Київ: 
ДУТ, 2018. – С.181-182.
- Золотухина О. А. 
Интеллектуальный контроль 
ресурсов транспортной 



службы предприятия. // 
Регіональна конференція 
МСЕ для країн Європи та 
СНД  «Цифрове майбутнє на 
базі 4G/5G». – Київ: ДУТ, 
2018. – С.45-46.
- Золотухіна О.А. 
Використання нечітких 
дерев рішень в 
інформаційних системах. // 
Інформатика, управління та 
штучний інтелект. матеріали 
четвертої міжнародної 
науково-технічної 
конференції студентів, 
магістрів та аспірантів. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 
С.48.
- Золотухіна О.А. 
Використання Web-
технологій в діяльності  
будівельної компанії 
«Коралл»/ О.А. Золотухіна, 
І.О. Прикащиков 
//Проблеми інформатизації. 
Десята міжнародна науково-
технічна конференція. – Київ 
: ДУТ, 2018. 
- Золотухіна О.А. 
Впровадження 
інформаційних технологій в 
діяльність куратора 
навчальної групи ВНЗ / О.А. 
Золотухіна, А.А. 
Мазаєва//Проблеми 
інформатизації. Десята 
міжнародна науково-
технічна конференція. – Київ 
: ДУТ, 2018.
- Svyatnyy V.A. 
Blockorientierte 
Simulationssprache der 
parallelen Simulationstechnik/ 
V.A. Svyatnyy, M. Resch, O.A. 
Zolotukhina// Пятая 
международная 
конференция 
МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016.  – 
Институт проблем 
моделирования в энергетике 
им. Г.Е. Пухова 
НАНУкраины. - Киев, 25-27 
мая, 2016. – С. 28-36.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
- членство у професійному 
співтоваристві ISOC.

113887 Гніденко 
Микола 
Петрович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом кандидата 
наук TH 093241, 

виданий 17.09.1986, 
Атестат доцента 
ДЦAP 000695, 

виданий 25.05.1995

46 Хмарна платформа 
OpenSteck

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.6), 30.10), 30.13),  
30.15), 30.16), 30.17).

30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection.
- Melnyk Yurii1, Matsko 
Olexander, Ilin Oleh, 
Hnidenko Nikolay, Dakova 
Larisa, Dakov Serhii, 
Domracheva Kateryna, 
Dovzhenko Nadiia.  The 
Process of Network Flows 
Distribution based on Traffic 
Engineering Method. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering.  
Volume 8, No.6, November – 
December 2019, p. 3036-3042. 
(SCOPUS) 
http://www.warse.org/IJATCS
E/static/pdf/file/ijatcse608620
19.pdf   
- Vitalii Savchenko, Oleh Ilin, 
Nikolay Hnidenko, Olga 
Tkachenko, Oleksander 
Laptiev, Svitlana Lehominova. 
Detection of Slow DDoS 
Attacks based on User’s 
Behavior Forecasting. 
International Journal of 



Emerging Trends in 
Engineering Research.  Volume 
8, No.5, May 2020, p. 2019-
2025.   (SCOPUS)  
http://www.warse.org/IJETER
/static/pdf/file/ijeter90852020
.pdf.
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;

- Гніденко М.П.,  Ільїн О.О. 
Сертифікація у вищій освіті 
як основний чинник 
підвищення якості 
підготовки ІКТ-фахівців. 
Збірник наукових праць  
«Військова освіта» 
Національного університету  
оборони України імені Івана 
Черняховського – 2016. – № 
1 (33). – с. 49-54. http://znp-
vo.nuou.org.ua/issue/view/109
45   
- Гніденко М.П.,  Ільїн О.О., 
Спосіб ієрархічного 
структурування 
інформаційного простору 
навчального процесу. 
Збірник наукових праць  
«Військова освіта» 
Національного університету  
оборони України імені Івана 
Черняховського – 2017. – № 
1 (35). – с. 38-44. http://znp-
vo.nuou.org.ua/issue/view/100
38   
- Ільїн О.О.,  Коваленко Д.С.,  
ГніденкоМ.П.. Про деякі 
практичні аспекти реалізації 
мультипрограмного рішення 
балансування навантаження 
на серверах інформаційного 
ресурсу. Київ: ДУТ. «Зв’язок» 
-  2019. - № 2 
http://con.dut.edu.ua/index.p
hp/communication/article/vie
w/2265   
- Гніденко М.П., Ільїн О.О., 
Сєрих С.О., Прокопов С.В., 
Бондарчук А.П. Дослідження 
особливостей  роботи 
безпроводових мереж з 
високою щільністю під 
великим навантаженням. 
Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку, 
– 2019, №3. – с. 29-38. 
http://journals.dut.edu.ua/ind
ex.php/sciencenotes/article/vie
w/2280  
- Сєрих С.О., Гніденко М.П.,  
Катков Ю.І., Зінченко О.В. 
Спосіб зміни структури 
складних сигналів 
радіосистем блоковістю їх 
кодування. Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку, 
– 2019, №3. – с. 80-85.  
http://journals.dut.edu.ua/ind
ex.php/sciencenotes/article/vie
w/2286 

30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;

- Ільїн О.О., Гніденко М.П., 
Гайдур Г.І., Вишнівський 
В.В., Бондарчук А.П. 
Інформаційна технологія 
управління навчальним 
процесом у вищому 
навчальному закладі: 
Монографія. Київ : Задруга, 
2017. - 296 с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 269-286. - 300 
прим. - ISBN 978-966-2970-
97-5  
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO



LORTERMS=1&S21STR=Гніде
нко%20М$ 
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В. Сучасна 
методика викладання у 
вищій школі. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2019.– 
127 с.
- 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/l_1709_43961204.pdf  
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Сєрих 
С.О., Зінченко О.В., 
Прокопов С.В. Конвергентна 
мережна інфраструктура. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 182 с. 
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=%D0
%93%D0%BD%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE%20%D0%9C$ 
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Ільїн О.О. 
Побудова SDN мереж. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 190 с.  
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=%D0
%93%D0%BD%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE%20%D0%9C$ 
- Гніденко М.П., Ільїн О.О., 
Прокопов С.В. Сучасні 
інформаційні технології в 
науці та освіті. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2019. 
– 147с.
http://www.irbis-
nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
?
Z21ID=&I21DBN=EC&P21DB
N=EC&S21STN=1&S21REF=10
&S21FMT=fullwebr&C21COM
=S&S21CNR=20&S21P01=0&S
21P02=0&S21P03=A=&S21CO
LORTERMS=1&S21STR=%D0
%93%D0%BD%D1%96%D0%B
4%D0%B5%D0%BD%D0%BA
%D0%BE%20%D0%9C$ 
30.6) проведення навчальних 
занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою 
в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік;
- Сертифікат рівня В2,  № 
25355,  виданий 21.06.2019 
року, Перші Київські 
державні курси іноземних 
мов. 20 % аудиторних занять 
викладається іноземною 
мовою.
30.10) організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 



комісії та його заступника.

- 1997-2001 - заступник 
начальника Воєнно-
дипломатичної академії з 
навчальної роботи; 
- 2003-2013 - начальник 
навчально-методичного 
відділу Державного 
університету інформаційно-
комунікаційних технологій.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них.
- Вишнівський В.В., Гніденко 
М.П., Гайдур Г.І., Сєрих С.О.. 
Методи та засоби 
комп’ютерних ІТ. – Конспект 
лекцій. – Київ: ДУТ, 2018. – 
510 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/1683.  
- Гніденко М.П. 
Налаштування локальних 
комп’ютерних мереж (на 
англійській мові). – 
Лабораторний практикум – 
Київ: ДУТ, 2020. – 122 с. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/l_2021_31248613.pdf .  
- Гніденко М.П. 
Налаштування 
конвергентних 
комп’ютерних мереж (на 
англійській мові). – 
Лабораторний практикум – 
Київ: ДУТ, 2020. – 154 с. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/l_2020_23908737.pdf. 
30.15)  наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій.

- Vishnivsky V.V., Gnidenko 
M.P, Arne Cerlsen.  
Development of ICT-
technologies and new 
approaches to ICT-education. 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Актуальні проблеми 
розвитку науки і техніки», - 
17-20 жовтня 2015 року. 
Київ: ДУТ – 2015, с. 9-10. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/n_2205_50283608.pdf  
- Гниденко Н.П., Ильин О.А. 
Конвергентная сетевая 
архитектура HP Flexnetwork. 
Региональный семинар МСЭ 
для стран СНГ и Грузии 
«Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 4G и 
5G», - 17, 18 ноября 2016 
года. Киев: ГУТ – 2016, с. 30-
32.  
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_1589_60941295.pdf. 
- Гниденко Н.П. Особенности 
построения программно-
конфигурированных сетей, 
Региональный семинар МСЭ 
для стран Европы и СНГ 
Європи «Цифровое будущее 
на основе 4G/5G» - 14 – 16 
мая 2018 года. Киев: ГУТ – 
2018. 
https://www.itu.int/ru/ITU-
D/Regional-
Presence/CIS/Pages/EVENTS/
2018/05_Kiev/05_Kiev_Prese
ntations.aspx 
- Гніденко М.П. Підвищення 
ефективності роботи Центру 
обробки даних (ЦОД) за 
рахунок віртуалізації 
мережевих пристроїв. 
ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Тези 
доповідей десятої 
міжнародної науково-
технічної конференції (12 - 13 



квітня 2018 року) – с. 62. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/n_5950_66383413.pdf 
- Гніденко М.П., Виговський 
О.С., Кравцов В.П. 
Налаштування програмно-
конфігурованих мереж. 
ПРОБЛЕМИ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. Тези 
доповідей десятої 
міжнародної науково-
технічної конференції (12 - 13 
квітня 2018 року) – с. 122. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/n_5950_66383413.pdf 
- Біленький В.В., Гніденко 
М.П. Особливості побудови 
безпроводової мережі Aruba 
для забезпечення реалізації 
безпечного та 
високопродуктивного 
мультимедійного рішення. 
Міжнародна науково-
практична конференції 
«Сучасні досягнення 
компанії Hewlett Packard 
Enterprise в галузі ІТ та нові 
можливості їх вивчення і 
застосування» /грудень/ 
Київ: ДУТ, - 2019 р. 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_165_73109833.pdf  
30.16)  участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю.
- Академік Української 
академії наук. Обраний 
дійсним членом 
(академіком) 15.05.2004  
року, диплом № Д-693
30.17) досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п'яти років.

- 1975-1977 – інженер відділу 
бойових алгоритмів і 
програм.
1977-1980 – начальник 
лабораторії обробки 
комп’ютерних вимірювань

147651 Катков Юрій 
Ігорович

доцент 
кафедри 
комп’ютерних 
наук, Основне 
місце роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Київське вище 

військове 
інженерне училище 

зв'язку, рік 
закінчення: 1976, 

спеціальність:  
Електропровідний 

зв'язок, Диплом 
кандидата наук TH 

100194, виданий 
17.06.1987, Атестат 

доцента ДЦ 047237, 
виданий 29.01.1992

48 Серверні операційні 
системи

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.2), 30.3), 
30.8), 30.10), 30.12), 30.13), 
30.15), 30.16), 30.17), 30.18).
30. 2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1. Катков Ю. І.., Ільїн О.Ю.., 
Вергун Д.C., Шашлов А.В., 
Особливості розгортання 
мікросервисних додатків за 
допомогою системи 
керування контейнерами 
/Катков Ю. І., Березовська 
Ю.В., Вергун Д.C., Шашлов 
А.В., .// Наукові записки 
УНДІЗ. – 2019. – №4, С 49-
60
2. Катков Ю.І.   Березовська 
Ю.В., Пшеничний Ю.С., 
Рижаков М.М.,  Прокопов 
С.В. Аналіз проблем 
впровадження технологій 
4G/ LTE /Катков Ю.І., 
Березовська Ю.В., 
Пшеничний Ю.С., Рижаков 
М.М.,  Прокопов С.В. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2019. №4. С 25-38
3. Катков Ю.І., Красножон 
Д.О., Кисіль А. А. Аналіз 
проблем використання 
систем рекомендацій під час 
застосування в smart 
об‘єктах/Катков Ю.І., 
Красножон Д.О., Кисіль А. А. 
// Зв’язок. – 2019. – №4 – С. 
27-31
4. Катков Ю.І., Березовьска 
Ю. В., Рижаков М.М., 
Гнидюк Д.С. Аналіз ризиків 
застосування технологій 
віртуалізації  і 
контейнеризації в хмарних 



сервісах// Зв’язок. – 2019. – 
№5 – С. 19-26
5. Катков Ю.І., Зінченко О. В, 
Рижаков М.М.,  Тесленко 
О.С. Критичні аспекти 
впровадження smart retail // 
Зв’язок. – 2019. – №6 – С.34-
41
6. Катков Ю.І., 
Звенігородский O.C., Сєрих 
С. О.,  Бурсак В.В. 
Підвищення ефективності 
малого бізнесу через 
використання хмарних 
сервісів// Наукові записки 
УНДІЗ. – 2018. – №2(50), 
С.34-61
7. Катков Ю.І., . Зінченко О. 
В., Прокопов, А. Г. 
Боутьонок.   Дослідження 
засобів підвищення 
ефективності створення 
відеоконтенту високої 
якості// Наукові записки 
УНДІЗ. – 2018. – №3(51), 
С.43-61
8. В.В. Вишнівський, Ю. І. 
Катков, Ю.В. Каргаполов, Ю. 
В. Березовська, С. О. 
Благодир. Підвищення 
ефективності застосування 
хмарних сервісів шляхом 
впровадження ieee 
802.11ax// Зв’язок.— 2020.- 
№ 5.- С 3-11.
9. Ю.І. Катков, O.C. 
Звенігородский, О. В. 
Зінченко, С. О. Сєрих,  Б.О. 
Фадєєв.  Метод скорочення 
інформаційної надмірності 
цифрових зображень для 
хмарних сховищ// Зв’язок.— 
2020.- № 6.- С. 8-14.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
1. КатковЮ.І. Національна 
безпека: запобігання 
критичним ситуаціям: 
Монографія / Ю.Г. Даник, 
Ю.І.Катков, М.Ф. Пічугін; М-
во оборони України, Нац. 
акад. оборони України, 
Житомир. військ. ін-т 
радіоелектрон. ім. 
С.П.Корольова. — Житомир: 
Рута, 2006. — 386, [1] с.: іл., 
табл., портр.; 21 см. — 
Бібліогр.: с. 377—387 (212 
назв). — ІSBN 966-8059-74-3 
(в опр.), 500 пр. — [2006-
08324]
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання;
Відповідальній виконавець:
1. «Дослідження засобів 
діагностування 
телекомунікаційних мереж» 
(шифр «Діагностика ТМ» РК 
№ 0114U000403, ДУТ, м. 
Київ), 2018
2.«Дослідження надійності 
телекомунікаційних мереж» 
(шифр «Надійність ІС» РК 
№ 0114U000404, ДУТ, м. 
Київ),2018
3.  «Методика розробки 
безпроводової мережі 
високої щільності на базі 
технології ARUBAINSTANS». 
2021.
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедриабо 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-



методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника:
1. Зав. кафедрою Мережі 
доступу та забезпечення 
послуг в Центрі 
післядипломної освіти ВАТ 
«Укртелеком» (25.12.2006 – 
25.12.2014) 
2. Зам. начальника кафедри 
зв‘язку та АСУ Національної 
академії України (15.10.2001-
12.12.2006)
30.12) Наявність не менше 
п’яти авторських свідоцтв 
та/або патентів загальною 
кількістю два досягнення:
- База патентів України      
http://uapatents.com/patents/
katkov-yurijj-igorevich
- Катков Юрій Ігоревич 
«Базова станція системи 
зв’язку з рухомими 
об’єктами»Номер патенту: 
13999, Опубліковано: 
17.04.2006
- Катков Юрій Ігоревич 
«Система укх 
радіозв’язку»Номер патенту: 
8052, Опубліковано: 
15.07.2005
- Катков Юрій Ігоревич 
«Високошвидкісна 
широкосмугова система 
радіозв’язку» Номер патенту: 
4611, Опубліковано: 
17.01.2005
30.13) Наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування;
-  «Нові інформаційні 
технології». [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання /Катков 
Ю.І.– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2022.   
- ” Системи передачі даних ” [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/ Катков Ю.І. – 
Київ: ДУТ,  Режим 
доступу:http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1973
- «Серверні операційні 
системи»[ Електронний 
ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання/ Катков Ю.І. 
– Київ: ДУТ,  Режим 
доступу:http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2304
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
- Катков Ю.І., Бердник І.І. 
Огляд схем управління 
потужністю в LTE// 
Проблеми інформатизації: Х  
міжнародна науково-
технічна конференція. Тези 
доповідей 12 – 13 квітня 2018 
року, ДУТ, м. Київ, С.4.
- Катков Ю.І., Сергеєв Є.О. 



Оцінка ефективності 
функціонування 
інтелектуальної системи// 
Проблеми інформатизації: Х 
Міжнародна науково-
технічна конференція. Тези 
доповідей 12 – 13 квітня 2018 
року, ДУТ, м. Київ, С.123. 
- Катков Ю.І., Дука А.В. 
Дослідження методів 
побудови мереж доступу на 
базі технології LTE для 
забезпечення 
інтелектуальних послуг// 
Проблеми інформатизації: 
ХІІ  міжнародна науково-
технічна конференція. Тези 
доповідей 12 – 13 грудня 
2018 року, ДУТ, м. Київ, С.56.
- Катков Ю.І., Матющенко 
О.І. Дослідження 
застосування віртуальних 
локальних мереж для 
створення інтелектуальних 
систем виробництва// 
Проблеми інформатизації: 
ХІІ  міжнародна науково-
технічна конференція. Тези 
доповідей 12 – 13 грудня 
2018 року, ДУТ, м. Київ, С.56.
- Катков Ю.І.,Інформаційні 
технології виявлення 
закономірностей 
критичності інформаційної 
інфраструктури за 
статистичними  та 
емпіричними даними// XIII 
Науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації» Тези 
доповідей 11 – 12 квітня 2019 
року, ДУТ, м. Київ, С.45.
- Катков Ю.І.Аналіз впливу 
інформаційних технологій на 
основі штучного інтелекту на 
управління організаційної 
системи з критичною 
інфраструктурою // XIII 
Науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації» Тези 
доповідей 11 – 12 квітня 2019 
року, ДУТ, м. Київ, С.67.
30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
- Членство в  Асоціації 
підприємств інформаційних 
технологій України (АПІТУ), 
http://apitu.org.ua
30.17)  Досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років;
- Організація підготовки 
фахівців в Центрі 
післядипломної освіти ПАТ 
«Укртелеком» (25.12.2007 – 
по 25.12. 2014)
- Організація підготовки 
старших офіцерів фахівців з 
інформаційних технологій в 
Національної академії 
України(15.10.2001-
12.12.2007)
30.18)  Наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років.
Наукове консультування з 
питань інформаційних 
технологій та систем 
відповідно до договорів про 
співпрацю: 
- ПАТ «Укртелеком». 
Наукове консультування з 
питань підготовки фахівців 
м. Київ, 2006-2014р.
Датацентр «Парковий», 
Наукове консультування з 
питань «Хмарні послуги. 
Віртуальні сервери (VPS / 
VDS)» м. Київ, 2015 р.

260262 Сидоренко 
Тетяна 
Михайлівна

доцент 
кафедри 
документознав
ства та 
інформаційної 
діяльності, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 
Менеджменту та 
підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Ніжинський 
державний 

педагогічний 
університет імені 

Миколи Гоголя, рік 
закінчення: 1999, 

спеціальність: 
010103 Педагогіка і 

20 Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним 
спрямуванням)

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
 п.п. 30.2), 30.3), 30.6), 30.9), 
30.13).
30.2) наявність не менше 



методика середньої 
освіти. Українська 
мова і література, 

Диплом кандидата 
наук ДK 033561, 

виданий 15.12.2005

п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1. Сидоренко Т. М. Мовні 
засоби реалізації позитивної 
та негативної інформації в 
сучасних українських медіа 
текстах/Т. М. 
Сидоренко//Наукові записки 
Серія «Філологічні науки». − 
Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 
2019. – С. 28 – 34.
2. Сидоренко Т. М. Лексико-
граматична семантика 
дієслова й контекст / Т. М. 
Сидоренко//Вісник 
Львівського університету. – 
Серія: філологічна – Львів: 
Вид-во ЛНУ імені Івана 
Франка, 2017. – Вип. 62. – С. 
302 – 312.
3. Сидоренко Т. М. Лексико-
граматичні й контекстні 
засоби вираження фази 
завершення дії в сучасній 
українській мові /Т. М. 
Сидоренко//Проблеми 
граматики і лексикології 
української мови [збірник 
наукових праць]. – К.: НПУ 
ім. М. П. Драгоманова, 2016. 
– С. 151 – 156.
4. Сидоренко Т. М. 
Функційно-семантична 
підсистема тривалості в 
сучасній українській мові/Т. 
М. Сидоренко//Вісник 
Житомирського державного 
університету імені Івана 
Франка. Серія: Філологія. – 
Житомир: Вид-во ЖДУ, 2015. 
– № 73. – C. 39 – 43.
5. Сидоренко Т. М., Хоменко 
Н. С. Приватне листування 
електронною поштою як 
засіб формування 
епістолярію у віртуальному 
середовищі/Т. М. Сидоренко, 
Н. С. Хоменко//Філологічні 
науки – Ніжин: Вид-во НДУ 
імені Миколи Гоголя, 2014. – 
С. 24 – 30.
6. Сидоренко Т. М. 
Семантика дієслів руху та 
переміщення (на матеріалі 
художніх творів Івана 
Франка)/Т. М. Сидоренко// 
Проблеми граматики і 
лексикології української 
мови: Збірник наукових 
праць. – К.: НПУ ім. М. П. 
Драгоманова, 2014. – С. 121 – 
130.
30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
1. Сидоренко Т. М., Хомич В. 
І. Кредитно-модульний курс 
із дисципліни «Культура 
української мови»  навч. 
посіб. / Т. М. Сидоренко, В. І. 
Хомич. − Ніжин: Міланік, 
2011. − 143 с.
30.6) проведення навчальних 
занять із спеціальних 
дисциплін іноземною мовою 
в обсязі не менше 50 
аудиторних годин на 
навчальний рік;
1. навчальна дисципліна 
«Копірайтинг та основи 
редагування» (50 аудиторних 
годин за навчальний рік)
2. навчальна дисципліна 
«Спічрайтинг та риторика» 
(50 аудиторних годин за 
навчальний рік)
30.9) керівництво школярем, 
який зайняв призове місце 
III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-
дослідницьких робіт учнів − 
членів Національного центру 
“Мала академія наук 
України”
- Керівник науково-
дослідницької роботи 
Баленко Валерії Юріївни 
(учениця 2 курсу 
Ніжинського обласного 
педагогічного ліцею 



Чернігівської обласної ради) 
посіла І місце на ІІІ етапі 
Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів Національного центру 
“Мала академія наук 
України”, відділення 
філософії та 
суспільствознавства, секція 
журналістика, тема: "Місцева 
преса як фактор 
маніпулювання суспільною 
свідомістю (на матеріалі 
ніжинських друкованих 
видань 1932 – 1938 р р.)", 
2014 р.
  30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування;
- Ділові комунікації [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Т.М.Сидоренко, 
Л.Г.Стороженко – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_1628_16101249.pdf
- Документна лінгвістика [ 
Електронний ресурс 
]:навчальний посібник  – 
Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://www.dut.edu.ua/upload
s/p_1628_68431472.pdf

321618 Іщеряков Сергій 
Михайлович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом кандидата 
наук TH 110856, 

виданий 13.07.2019, 
Атестат доцента 
ДЦAP 004440, 

виданий 05.09.1996

29 Програмування 
мобільних 
пристроїв

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.1),30.2),  30.3), 30.4), 
30.9), 30.10), 30.11), 30.12), 
30.14). 
30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Наукометричні бази Scopus 
або Web of Science Core 
Collection
1. Oleksandr Pliushch, Viktor 
Vyshnivskyi, Volodymyr 
Tolubko, Vadym Mukhin, 
Serhii Ishcheryakov, Mykhailo 
Okhramovych, Vitalii Loza, 
Performance Study of Spread 
Spectrum Systems with Hard 
Limiters. Modern Education 
and Computer Science Press. I. 
J. Computer Network and 
Information Security, 2020, 5, 
1-15. 
https://www.researchgate.net/
publication/346660569_Perfor
mance_Study_of_Spread_Spe
ctrum_Systems_with_Hard_L
imiters (Scopus).
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Плющ О. Г., Вишнівський 
В.В., Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., 
Використання 
скремблюючих кодових 
послідовностей на основі 
примітивних поліномів в 
телекомунікаційних мережах 
інформаційних систем. // 
Зв'язок. – 2020 №2. – С. 7-
55.
2. Плющ О. Г., Вишнівський 
В.В., Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., Дослідження 
характеристик 



скремблюючої кодової 
послідовності на основі 
примітивного поліному 
дев’ятого порядку в 
телекомунікаційних мережах 
інформаційних систем. // 
Зв'язок. – 2020 №3. – С. 36-
44.
3. Плющ О. Г., Вишнівський 
В. В., Толюпа С. В., Прокопов 
С. В., Іщеряков С. М.  
Інтегральний показник 
оцінювання характеристик 
налаштування адаптивних 
антенних решіток у 
телекомунікаційних мережах 
інформаційних систем. // 
Зв'язок. – 2020 №4. – С. 41-
49.
4. Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., 
Космінський Р.В., Піскун 
О.О. Методика фрактального 
розрахунку споживання 
трафіку комп’ютерної мережі 
на основі методу 
мультифракційного 
хвилевого перетворення 
журнал «Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку, 
№4, – 2019, – с.74-79.
5. Демидов Д.Д., Щербина 
І.С., Трінтіна Н.А., 
Штіммерман А.М., Іщеряков 
С. М.  Розроблення 
алгоритмів машинного 
навчання для 
рекомендаційної системи 
вибору музичних 
композицій. // Зв'язок. – 
2020 №6. – С. 64-66.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії.
1. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., Іщеряков 
С.М., Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., Щербина І.С. 
Вступ до комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2021. – 245 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/2175
30.4) Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня: 
- Гуменюк Р.М. Методи та 
спецпроцесори подвійного 
згортання для спектрального 
аналізу сигналів 
діагностування. Захист 
кандидатської дисертації в 
грудні 2005 року в 
Тернопільському 
державному економічному 
університеті. 
30.9) Керівництво школярем, 
який зайняв призове місце 
III-IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-
дослідницьких робіт учнів - 
членів Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у журі 
олімпіад чи конкурсів “Мала 
академія наук України”: 
- Член журі фінальних етапів 
XVII та XVIII Всеукраїнських 
турнірів юних інформатиків 
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 



структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника: 
- Робота на посадах 
завідувачів кафедр 
комп’ютерної інженерії, 
програмної інженерії та 
декана факультету 
комп’ютерних наук ПВНЗ 
“Галицька Академія” в період 
2001-2010 роки. 30.11) 
Участь в атестації наукових 
працівників як офіційного 
опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад):
 - Офіційний опонент при 
захисті кандидатської 
дисертації Заставного О.М. 
Методи побудови 
спецпроцесорів та аналого-
цифрових кодерів в базисі 
Галуа у Тернопільському 
національному економу 
університеті.
30.12) Наявність не менше 
п’яти авторських свідоцтв 
та/або патентів загальною 
кількістю два досягнення: - 
Авторські свідоцтва СРСР на 
винаходи: 
1.Многоканальное 
устройство для вычисления 
модульной функции, АС № 
1115062, 1984, 
2.Устройство для 
определения свертки двух 
функций, АС № 1218397, 
1986, 
3.Многоканальное 
устройство для вычисления 
модульной функции, АС № 
1280394, 1986, 
4.Многоканальное 
устройство для вычисления 
функции эквивалентности, 
АС № 1317455, 1987, 5. 
Устройство для определения 
свертки двух функций, АС № 
1675902, 1991, 
6. Многоканальное 
устройство для вычисления 
модульной корреляционной 
функции, АС № 1686433, 
1991,
7. Многоканальное 
устройство для вычисления 
инвертированной модульной 
функции взаимокорреляции, 
АС № 1989969, 1991 
30.14) Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у 
складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або лауреатом 
Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або 
у складі журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів; керівництво 
студентом, який брав участь 
в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної 



команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу:
 - Керівництво студентами 
Антоновим Віталієм та 
Саміляком Іваном, які 
отримали диплом 1-го 
ступеня у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт в галузі 
“Інженерія програмного 
забезпечення” 2017-2018 н.р.  
- Керівництво з 2008 року 
постійно діючими 
студентськими науковими 
гуртками з програмування 
мовою Java в Державному 
університеті 
телекомунікацій, 
Прикарпатському 
національному університеті 
ім.В.Стефаника, Івано- 
Франківському 
національному технічному 
університеті нафти і газу, 
ПВНЗ “Галицька Академія” - 
більше 50 сертифікатів 
корпорації Oracle, отриманих 
студентами цих ВНЗ. 30.16) 
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
Член громадської організації 
«Академія технічних наук 
України». Секція «Інженерія 
програмного забезпечення». 
(Реєстраційний №1465416 в 
Єдиному реєстрі 
громадських об’єднань)

180331 Виноградова 
Олена 
Володимирівна

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 
Менеджменту та 
підприємництва 

Диплом спеціаліста, 
Донецький інститут 
радянської торгівлі, 

рік закінчення: 
1986, спеціальність:  

Організація 
механізованої 

обробки 
економічної 

інформації, Диплом 
доктора наук ДД 
005663, виданий 

15.03.2007, Атестат 
доцента ДЦ 000212, 

виданий 
22.06.2000, Атестат 

професора 12ПP 
005166, виданий 

24.12.2007

28 Групова динаміка і 
комунікації

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.1), 30.3),  30.4),  30.5),  
30.7),  30.8),  30.10), 30.11), 
30.13), 30.14),  30.16), 30.15),  
30.18)

30.1)  наявність за останні 
п'ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection: 
1. Barna M., Vynogradova O., 
Drokina N. Inbound Marketing 
Strategy for Tourism 
Enterprises. GLOBAL 
ACADEMICS International 
Journal of Advance 
Researches. Quarterly Issue # 3 
(4): Formation of Socio-
Economic Ecosystem of the 
Future: Perspectives and 
Problems -June, 
2019https://www.i-
journal.org/upload/4.pdf - 
С.58-72 
Входить до реф. науком. БД 
Scopus: Library of Congress 
electronic resource database. 
Control No.: 2019201864.  - 
Бояринова К.О., Виноградова 
О.В., Воржакова Ю.В., 
Дергачов Є.В., Стефківський 
В.М. Socio-economic 
principles of digitalization of 
management of enterprises 
Problems and Perspectives in 
Management 
https://businessperspectives.or
g/journals/problems-and-
perspectives-in-management?
category_id=30; 
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1. Виноградова О.В., 



Євтушенко Н.О., Крижко 
О.В. Діагностика проблем 
маркетингової взаємодії 
телекомунікаційних 
підприємств України на 
державному та галузевому 
рівнях//Науковий 
економічний журнал 
«Інтелект ХХІ». Випуск 
1/2019.
2. Виноградова О.В.  
Perspectives of online affiliate 
marketing for Ukrainian 
enterprises/ Виноградова 
О.В., Дрокіна Н.І. , Дарчук 
В.Г.//Молодий вчений. — 
2018. — № 4 (56) квітень 
2018 р. - С.111-119. 
3. Виноградова О.В. 
Концептуальна модель 
консалтингової взаємодії 
підприємств/ О. В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко //Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових праць. - 
Київ: ДУТ, 2018. - № 1 (23) – 
С. 20-26.
4. Виноградова О.В.  
Методологія оцінювання 
потенціалу конвергентно-
орієнтованого розвитку 
підприємств 
телекомунікаційної галузі / 
Виноградова О.В.,  
Гончаренко  С.В., Євтушенко 
Н.О. //Електронне наукове 
фахове видання «Ефективна 
економіка», 2017. – №8 - 
Режим доступу до журналу: 
http://www.economy.nayka.co
m.ua/?op=1&z=5713
5. Виноградова О.В. Стратегії 
конвергентно-орієнтованого 
розвитку 
телекомунікаційних 
підприємств України./ О.В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко, С.В. Гончаренко 
// Причорноморські 
економічні студії: Наук.-
практ.журнал. – Одеса. –№ 
22/2017. С.79 – 82. 
6. Виноградова О.В. Сутність 
інструментів гейміфікації  в 
системі мотивації персоналу/ 
О. В. Виноградова, О.В. 
Литвинова, К.І. Пілігрім 
//Економіка. Менеджмент. 
Бізнес.  Збірник наукових 
праць. - Київ:ДУТ, 2017. - № 
4 (18).  
7. Виноградова О.В. 
Організаційно-економічний 
механізм консалтингової 
взаємодії. / О.В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко// Економічний 
простір: Зб. наук. пр. 
Дніпропетровськ: ПДАБА, 
2017. № 128. С. 180-192.
8. Виноградова О.В. 
Формування моделі 
«ефективний консультант» 
консалтингової компаніїна 
засадах компетентностного 
підходу./ О. В. Виноградова, 
Н.О. Євтушенко // 
Економічний простір: Зб. 
наук. пр. Дніпропетровськ: 
ПДАБА.2017.№ 127.С.115 – 
124.
9. Виноградова О.В. 
Мотиваційна складова 
розвитку туристичної галузі в 
Україні./ О. В. Виноградова, 
К.І. Пілігрім //Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових праць. - 
Київ:ДУТ, 2017. - № 3 (17).  
10. Виноградова О.В. Базові 
критерії управління 
мотивацією персоналу 
підприємств/О.В. 
Виноградова, К.І. Пілігрім // 
Економіка.Менеджмент. 
Бізнес». Київ - 2016.-№ 4.  
11. Виноградова О. В. 
Передумови впровадження 
технологій 4G і 5G – як 
складових інноваційного 
розвитку 
телекомунікаційних 



підприємств України./ О. В. 
Виноградова, С.В. 
Гончаренко //Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових праць. - 
Київ:ДУТ, 2016. - № 4 (18).  
12. Виноградова О.В. 
Корпоративна культура як 
стратегічний інструмент в 
системі управління: 
теоретичний аспект/ О. В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко //Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових праць. - 
Київ:ДУТ, 2016.  - № 4 (18).  
13. Виноградова О.В.  
Адаптація зарубіжного 
досвіду розвитку системи 
внутрішньої торгівлі в 
умовах трансформаційних 
змін в Україні / Виноградова 
Олена. Барна Марта// 
Стратегічні пріоритети. - 
Київ : Вид-во ІСД, 2015. – 
Вип. 1 (34). – С. 70-76.
14. Виноградова О.В. 
Концептуальні засади 
вдосконалення стратегічного 
управління підприємствами 
сфери телекомунікацій  в 
умовах кризи./О.В. 
Виноградова, О.В.  
Крижко//Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Зб.наук. праць -  Київ: ДУТ, 
2015. - №2 (12). -  С. 47-51.
15. Виноградова О.В. 
Методологічні підходи до 
оцінки рівня 
конкурентоспроможності 
підприємств сфери послуг. 
/Виноградова Олена, 
Куценко Олена// Економіка. 
Менеджмент. Бізнес.  
Збірник наукових праць-  
Київ: ДУТ, 2015. - №2 (12). -  
С. 112-117.
16. Виноградова О.В., 
Смикова М.О. Використання 
територіального брендінгу в 
просуванні туристичного 
продукту міста //Науковий 
журнал  «Управління. 
Економіка. Бізнес». – 
Полтава. - № 1, 2013
17. Виноградова О.В. Методи 
кризис-менеджменту з 
відновлення іміджу 
промислової території/О.В. 
Виноградова, М.О. Смикова 
//Научный журнал 
"Экономический вестник 
Национального горного 
университета".-  2015. 
18. Виноградова О., Фабрая І. 
Стратегічний аналіз як 
інструмент маркетингового 
дослідження  // Вісник 
національного університету 
“Львівська 
політехніка”.-№526.-
Логістика.-Львів,-2005.-С.19-
22 .
30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
1.Виноградова О. В. Сучасні 
види маркетингу. 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ,  2019. – 262 с.
2.Виноградова О.В.,  Дрокіна 
Н.І.  Маркетингові технології 
управління Інтернет-
проектами.   Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ,  2019. 
– 350 с.
3.Виноградова О.В., 
Євтушенко Н.О. Групова 
динаміка і комунікації. 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ,  2018. – 223 с.
4.Виноградова О.В.,  Дрокіна 
Н.І. Електронний бізнес. 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ,  2018. – 292 с.
5.Виноградова О. В.,  Крижко 
О.В. Маркетинговий 
менеджмент». ч.2. 
«Організація офісної 
діяльності. Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ,  2018. 
– 137 с.



6.Виноградова О.В. 
Організація контролю 
процесу прийняття 
управлінських рішень на 
телекомунікаційному 
підприємстві./ Виноградова 
О.В.,Кондрашов О.А.// 
Монографія - Київ:ТОВ «СІК 
ГРУП Україна», 2018. – 252 с.
7.Виноградова О.В.   
Paradigm of management by 
personnel of the enterprise on 
the basis of development of 
personnel motivation system/ 
Management of the 21st 
century: globalization 
challenges : [monograph] - 
Prague. - Nemoros s.r.o. 2018 - 
Czech Republic. - 508 p. - P.93-
103.
30.4) наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня;
Підготувала трьох докторів 
наук (Сердюк В.М., Барна 
М.Ю., Карпенко О.О.); 
дев’ять  кандидатів наук 
(Ластовенко О.В., Фабрая 
І.М., Вереітіна І.Ю., 
Стельмах О.А.,  Литвинова О. 
В., Дарчук В.Г., Гавріш К.С., 
Кондрашов О.А., Пілігрім 
К.І.). 
 30.5)  участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії
1. Сумісний європейський  
проект Co-funded by the 
Erasmus+Programme of the 
European Union «Поглиблена 
та всеохоплююча зона 
вільної торгівлі з 
Європейським Союзом: 
переваги та недоліки для 
українського суспільства» 
562453-EPP-1-2015-1-UA-
EPPJMO-MODULE
2. Сумісний європейський 
JEP-проект “Розробка 
навчального плану з 
економіки сталого розвитку” 
(№10030-95)/Засновник:  
TEMPUS/TACIS, Міжнародні 
партнери: Національний 
Корський університет 
(Ірландія), Халльський 
університет (Велика 
Британія), Бредфордський 
коледж (Велика Британія)  
3. Сумісний європейський 
Компакт – проект 
“Створення економічної 
підтримки та 
консалтингового центру” 
(СР-0056-96)/ Засновник:  
TEMPUS/TACIS, Міжнародні 
партнери: Національний 
Корський університет 
(Ірландія), Бредфордський 
коледж (Велика Британія)  
4. Сумісний європейський 
Компакт - проект 
“Розповсюдження інновацій 
в економіці сталого 
розвитку” (СР - 20068-98) 
Засновник:  TEMPUS/TACIS, 
Міжнародні партнери:  
Університет Софія – 
Антиполіс (м. Ніцца, 
Франція), Бредфордський 
коледж (Велика Британія), 
Одеський державний 
університет (Україна)
5. Програма Академії 
викладацької майстерності 
«Лідери майбутнього у МВА» 
проекту «Бізнес-
Менеджмент освіта в 
Україні». 
Залучалася до міжнародної 
експертизи в конкурсі медіа-
презентацій «ICEтур» в 
рамках Євроазійського 
економічного форуму молоді   
30.7) робота у складі 
експертних рад з питань 
проведення експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних рад 



Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних 
рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної 
комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти 
МОН;
- Член Експертної Ради 
Департаменту атестації 
наукових кадрів МОН 
України з проблем 
секторального розвитку та 
підприємництва.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання;
1. науковий керівник 
ініціативної держбюджетної 
науково-дослідної роботи за 
темою «Науково-методичні 
засади маркетингових 
досліджень ринку 
телекомунікаційних послуг» 
(реєстраційний номер 
0117U004173);
2. науковий керівник 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи за темою 
«Розробка рекомендацій з 
надання консультаційних 
послуг з питань комерційної 
діяльності й керування»
3. науковий керівник 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи за темою 
«Розробка алгоритму 
підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом 
створення моделі підбору 
релевантних оголошень».
4. заступник редактора 
наукового журналу ДУТ 
«Економіка. Менеджмент. 
Бізнес», включеного до 
переліку наукових фахових 
видань України
30.10) організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника
- завідувач кафедри 
маркетингу
30.11) участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад);
- Заступник Голови 
спеціалізованої вченої ради 
Д 26.861.03 з правом 
прийняття до розгляду та 
проведення захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 



«Економіка та управління 
підприємствами (за видами 
економічної діяльності)»
  30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування;
1. Групова динаміка і 
комунікації [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання/О. В. 
Виноградова, Євтушенко, 
Н.О.; кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2022
2. Сучасні види маркетингу [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання/О. В. Виноградова ; 
кафедра маркетингу  – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=1973 
3. Поведінка споживачів [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання /О. В. 
Виноградова; кафедра 
маркетингу  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2304 
4. Стратегічний маркетинг [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / О. В. 
Виноградова, Євтушенко, 
Н.О.; кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2314 
5. Міжнародний маркетинг [ 
Електронний ресурс ]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / О. В. Виноградова 
; кафедра маркетингу  – 
Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2283 
6. Інноваційні види 
технологій в маркетинговій 
діяльності [ Електронний 
ресурс ]: Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання / О. В. 
Виноградова ; кафедра 
маркетингу  – Київ: ДУТ,  
Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id= 
30.14) керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у 
складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або лауреатом 



Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або 
у складі журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів; керівництво 
студентом, який брав участь 
в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу;
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
(КНТЕУ)
2. керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком «ІТ 
маркетолог»
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
1. Виноградова Е.В. 
Предпосылки внедрения 4G 
И 5G в Украине - 
управленческий аспект / Е. 
В. Виноградова, С.В. 
Гончаренко//Тезисы 
докладов Регионального 
семинара МСЭ «Тенденции 
развития конвергентных 
сетей: решения пост-NGN, 
4G и 5G»  [17-18 ноября 2016 
г.] Київ: ГУТ – 2016.  – С.188-
192.
2. Виноградова О.В. 
Проблеми розвитку ІКТ 
галузі України/О. В. 
Виноградова, С.В. 
Гончаренко//Матер. 
Науково-практичн. 
конференції  «Актуальні 
проблеми управління та 
економічного розвитку в 
умовах інформатизації 
суспільства» [20 грудня 2016 
р.] Київ: ДУТ – 2016.  – С.91-
93.
3. Виноградова О.В. 
Особливості маркетингових 
досліджень конкурентного 
середовища на 
телекомунікаційному ринку 
України /О.В. Виноградова 
// Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
тенденції та перспективи 
розвитку системи управління 
в Україні та світі» [16-17 
березня 2017 р.] Київ: ДУТ – 
2017. – С.161-162.
4. Виноградова О.В. 
Проблеми  реалізації 
стратегії розвитку 
інфокомунікаційних 
підприємств України на 
засадах конвергенції 
технології і послуг/О. В. 
Виноградова, С.В. 
Гончаренко // Матер.  
Міжнародн. науково-
практичн. конфе. 
«Менеджмент ХХІ століття: 
глобалізаційні виклики», м. 
Полтава»  [11-12 травня 2017 
року] Полтава: ПДАА – 2017. 
5. Маркетинговые аспекты 
внедрения услуг на основе 
сетей пост-NGN, 4G и 5G / Е. 



В. Виноградова, С.В. 
Гончаренко // Тезисы 
докладов Регионального 
семинара МСЭ 
«Предпосылки внедрения 4G 
И 5G в Украине - 
управленческий аспект»  [7-9 
июня 2017 г.] Киев: ГУТ – 
2017.   
6. Виноградова О.В. 
Маркетингові інновації на 
ринку телекомунікаційних 
послуг/ О.В. Виноградова, 
Н.О. Євтушенко // Матеріали 
ХІ Міжнародної науково-
практичної конференції  
«Маркетинг інновацій і 
інновації у маркетингу» [28-
30 вересня 2017 р]. – Суми : 
ТРИТОРІЯ, 2017. – 212 с. – С. 
53-56. 
7. Стратегии конвергентно-
ориентированного развития 
телекоммуникационных 
компаний / Е. В. 
Виноградова, С.В. 
Гончаренко // Тезисы 
докладов XX 
Международной научно-
технической  конференции  
«Современные средства 
связи» [19-20 октября 2017 
г.] УО Белорусская 
государственная академия 
связи, Минск, Беларусь. – 
2017.   
8. Виноградова О.В. Роль 
маркетингового 
забезпечення інноваційної 
діяльності у процесі 
консалтингової взаємодії 
підприємств України/О.В. 
Виноградова, Н.О. 
Євтушенко//Маркетинг 
майбутнього: виклики та 
реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної Інтернет-
конференції (м. Київ, 25 
жовтня 2017р.)/Навчально-
науковий інститут 
менеджменту та 
підприємництва ДУТ. - Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій- 2017.  
9. Виноградова О.В.Сучасні 
інструменти управління 
консалтинговою компанією/ 
О.В. Виноградова, Н.О. 
Євтушенко // «Сучасні 
підходи до управління 
підприємством» IX 
Всеукраїнська науково-
практична конференція. – 
К.: КПІ, 2018. 
30.16). участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
- академік АЕН України,
- член Асоціації 
«Євразійський Клуб учених»
30.18)  наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років.
Наукове консультування 
згідно договорів про 
співпрацю:  
- ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» - 
Договір про співпрацю 
№101117/10-2017 
(Меморандум про 
взаєморозуміння)
- ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» - 
Договір про співпрацю № 
56/2017
- ТОВ «ЕДПАРТНЕР» - 
Договір про співпрацю № 
57/2017 та у межах 
виконання госпдоговірної 
науково-дослідної роботи за 
темою «Розробка алгоритму 
підвищення ефективності 
тизерної мережі шляхом 
створення моделі підбору 
релевантних оголошень».
- ТОВ «UDS CONSULTING» - 
Договір про співпрацю 
№1/21.2017
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41 Засади  відкриття 
власного бізнесу

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
 п.п. 30.2), 30.3), 30.10), 
30.13), 30.2), 30.14), 30.15), 
30.18).

30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України
1. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Інтегральна 
оцінка ефективності 
управління товарними 
запасами. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. 
№ 3 (29). С.42-48.
2. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., Макаренко 
А.О. Збалансована система 
показників – ефективний 
інструмент управління 
підприємством. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2019. 
№2 (28). С. 80-87.
3. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С., Сьомкіна 
Т.В. Підготовка економістів: 
інноваційний підхід. 
Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2019. №1 (27). С. 76-
84.
4. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Індекс 
цифровізації як основний 
фактор розвитку цифрових 
технологій. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. 
№4 (26). С. 56-61.
5. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Антикризове 
управління – передумова 
розвитку сучасного 
підприємства. Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. 2018. 
№3 (25). С. 87-92. 
6. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О.С. 
Бюджетування, як засіб 
антикризового управління 
управління підприємством. 
Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 73-
78.
7. Воскобоєва О. В., 
Ромащенко О. С. 
Моделювання асортиментної 
структури товарних запасів 
торгівельного підприємства. 
Економіка. Менеджмент. 
Бізнес. 2017. № 4 (22), С. 81-
87. 
8. Воскобоєва О.В. 
Інтегральна оцінка   
ефективності управління 
виробничими запасами 
підприємства на основі 
збалансованої системи 
показників. Вісник 
Львівської комерційної 
академії: зб.наук.праць. 
Серія економічна. Львів: 
ЛКА, 2012. – Вип..38.- С.11-
20.
30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
1. Гусєва О.Ю., Легомінова 
С.В., Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Засади 
відкриття власного бізнесу.: 
навч. посібник, Київ. 2018, 
120с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/738/view/1651
2. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. 
В., Легомінова С.В., 
Ромащенко О.С., Хлевицька 
Т. Б. Психологія 
підприємництва та бізнесу: 
посібник, Київ: ДУТ, 2019. 
257 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/738/view/1759
3. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. 
В., Легомінова С.В., 
Ромащенко О.С., Хлевицька 



Т. Б. Соціально-трудові 
відносини та економіка 
праці: посібник, Київ: ДУТ, 
2019. 163 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/738/view/1758
4. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. 
В., Легомінова С.В., 
Ромащенко О.С., Хлевицька 
Т. Б. Статистичне 
моделювання та 
прогнозування економічних 
процесів: компендіум, Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій. Навчально-
науковий інститут 
менеджменту та 
підприємництва, 2019. 225 с. 
URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/738/view/1750
5. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О. 
В., Ромащенко О.С. 
Регіональна економіка: 
посібник, Київ: Державний 
університет телекомунікацій. 
Навчально-науковий 
інститут менеджменту та 
підприємництва, 2019. 99 с. 
URL: 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/738/view/1760 
6. Гусєва О.Ю., Ромащенко 
О.С., Воскобоєва О. В., 
Легомінова С.В., Хлевицька 
Т. Б. Економіка 
підприємства: навч. 
посібник, Київ: ДУТ, 2019. 
271 с. 
7. Воскобоєва О.В., Головінов 
М.І.Економіка об’єднань 
підприємств: навчальний 
посібник, Донецьк: 
ДонНУЕТ.  2014. 65 с.
8. Воскобоєва О.В. 
Удосконалення  системи 
управління основними 
фондами підприємства – 
складова механізму 
стабілізації й розвитку його 
діяльності 
// Механізми стабілізації й 
розвитку діяльності 
підприємств: монографія / 
під ред.. О.О.Шубіна, 
Л.В.Фролової. Донецьк: Вид-
во «Ноулідж» (донецьке 
відділення). 2013. с.285-296.
9. Воскобоєва О.В. 
Управление предпритием на 
основе эффективного 
использования ресурсного 
потенциала // Современные 
императивы экономического 
управления предприятиями 
на потребительском рынке: 
Украина, Россия, Беларусь: 
монографія / под общ. 
ред..Л.И.Донец.Донецк: 
ДонНУЭТ, 2013.С. 431-439.
10. Воскобоєва О. В. 
Управління основними 
фондами торговельного 
підприємства/Воскобоєва 
О.В., Садєков 
А.А.//Монографія Донецьк: 
вид-во «Ноулідж» (Донецька 
філія), 2011. 209 с.
30.10) організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника
1. Заступник директора 
інституту економіки і 



управління ДонНУЕТ 2007-
2014 рр.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування
1. Регіональна єкономіка  
[Електронний ресурс ]: 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання. /Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/course/vie
w.phd?id=2703
2. Засади відкриття власного 
бізнесу  [ Електронний 
ресурс ] :Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання /Гусєва 
О.Ю., Легомінова С.В., 
Воскобоєва О.В., Ромащенко 
О.С. Київ: Державний 
університет телекомунікацій, 
2018. 
URL:dl.dut.edu.ua/course/vie
w.phd?id=2023
3. Соціальна відповідальність 
бізнесу  [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання. /Воскобоєва 
О.В. Київ: Державний 
університет телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.ua/cours
e/view.phd?id=1481
4. Основи економіки та 
планування  [ Електронний 
ресурс ] : Матеріали для 
організації дистанційного 
навчання студентів в системі 
Moodle для студ. ден. та заоч. 
форм навчання. /Воскобоєва 
О.В. Київ: Державний 
університет телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.ua/cours
e/view.phd?id=2044
5. Міжнародна економіка  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання. /Воскобоєва О.В. 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.ua/cours
e/view.phd?id=2707
6. Економічні дослідження 
ринку та споживання  [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання. /Воскобоєва О.В. 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 
2018.URL:dl.dut.edu.ua/cours
e/view.phd?id=2042
7. Методичні рекомендації 
по підготовці до державного 
екзамену з освітньо-
кваліфікаційного рівня 
«Бакалавр»  напряму 
підготовки 6.030504 
«Економіка 
підприємства»/Воскобоєва 
О.В., Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк, ДонНУЕТ. 
2012. 195 с.
8. Економіка і організація 
діяльності об’єднань 
підприємств: метод. рек. для 
самост. вивч. дисц. для студ. 
спеціальності  7.03050401, 
8.03050401  «Економіка 
підприємства» ден. та заоч. 
форм навчання /Воскобоєва 



О.В., Фролова Л.В., Садєков 
А.А., Чижиков 
Г.Д.//Донецьк. 2012. 95 с.
30.14) керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у 
складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або лауреатом 
Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або 
у складі журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів; керівництво 
студентом, який брав участь 
в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу
1. Робота у складі журі 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
(ДонНУЕТ), 2011- 2012.
2. Керівництво студентом, 
який отримав диплом ІІ 
ступеня у Всеукраїнському 
конкурсі студентських 
наукових робіт "Економіка 
підприємства та управління 
виробництвом". Донецьк, 
ДонНУЕТ, 2011.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій
1. Воскобоєва О.В. Шляхи 
підвищення ефективності 
управління ПАТ «Світло 
шахтаря» на основі 
діагностики економічної 
діяльності. Економіко-
правова платформа 
інноваційного підприємства: 
матеріали І Всеукр. наук.-
практ. інтернет-конф. 
молодих вчених та студентів, 
(м. Київ, Україна, 20 квітня 
2018 р.). Київ: ДУТ, 2018. С. 
25—28. 
2. Воскобоєва О.В., 
Ромащенко О.С. 
Ефективність логістичної 
системи діяльності 
підприємства. Маркетинг 
майбутнього: виклики та 
реалії: Матеріали І 
міжнародної науково-
практичної конференції, (м. 
Київ, 25 жовтня 2017 р.). 
Київ: Державний університет 
телекомунікацій, 2017. С.36-
38
3. Воскобоєва О.В. 
Педагогічне проектування 
інформаційно-технічної 
підготовки майбутніх 
спеціалістів зв’язку. Сучасні 



тенденції та перспективи 
розвитку системи управління 
в Україні та світі :Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
(м.Київ, 16-17 березня 2017 
р.) Київ: ДУТ. 2017. .С.61-62.
4. Воскобоєва О.В. Кросворд 
як форма контролю знань 
Менеджмент ХХІ століття: 
глобалізаційні виклики : 
Матер. Міжнародн. науково-
практичн. конф, (м. Полтава, 
11-12 травня 2017 року) 
Полтава: ПДАА  2017. 
5. Воскобоєва О.В. 
Формування замовлень в 
умовах диверсифікації 
виробництва. Стратегія 
підприємства в контексті 
підвищення його  
конкуренто-спроможності:  
міжнар. Наук.-практ. 
інтернет-конф., (м.Донецьк, 
27-28 лютого 2014 р). 
Донецьк: ДонНУЕТ. 2014. 
С.129-133
6. Воскобоєва О.В. Розробка 
стратегії управління 
виробничими запасами ТОВ 
«Георг Біосистем». Теорія і 
практика забезпечення 
ефективного розвитку 
суб’єктів ринку: V 
Міжнародна науково-
практична Інтернет-
конференція, (м.Полтава, 30 
листопада 2013 р). м. 
Полтава: Полтава: ВНЗ 
Укоопспілки «ПУЕТ». 2016. 
С.18-21
7. Воскобоєва О.В. 
Теоретичне обґрунтування 
сутності та цілей 
диверсифікації виробництва. 
Економіка і управління в 
умовах глобалізації: 
матеріали ІІІ міжн.наук.-
практ. інтернет-конф., 
(м.Донецьк, 29 січня 2014 р.). 
Донецьк: ДонНУЕТ.2014.  
С.66-69.
30.18) наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років.
- Наукове консультування 
згідно договору про 
співпрацю:  
ТОВ «Міратех Корпорація» - 
Угода про співпрацю та 
організацію взаємовідносин 
№ 16/07 від 16.06.2017 р. та у 
межах виконання 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи: на тему 
«Обгрунтування економічної 
доцільності запровадження 
ІТ-аутсорсингу на 
підприємств» згідно 
договору з ТОВ «І-
ПРОДЖЕКТС» № 1-10/2017 
від 02.10.2017 р.

356207 Миколайчук 
Аліса Іванівна

доцент 
кафедри 
іноземних мов, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

гуманітарних та 
природничих 

дисциплін

Диплом магістра, 
Кам'янець-

Подільський 
державний 

педагогічний 
університет, рік 

закінчення: 2002, 
спеціальність: 

010103 Педагогіка і 
методика середньої 

освіти. Мова та 
література 

(англійська), 
Диплом кандидата 

наук ДK 059777, 
виданий 01.07.2010, 

Атестат доцента 
12ДЦ 029009, 

виданий 10.11.2011

19 Іноземна мова Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.5), 
30.10), 30.11) 30.13) 30.14) 
30.15) 30.16) 30.17)

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Миколайчук А.І. Модель 
точності локальної 
радіонавігаційної системи з 
урахуванням нестабільності 
функціонування окремих 
елементів/В. А. Савченко, О. 
М. Воробйов, Р. А. 
Миколайчук, А. І. 
Миколайчук, Т. Л. 
Куртсеітов//Вост.-Европ. 
журн. передовых технологий. 



- 2016. - № 3/9. - С. 4-10. 
(журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS). 
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Миколайчук А.І. Біблійні 
мотиви в романі У.Фолкнера 
„Світло в серпні”/ Наукові 
праці Кам'янець-
Подільського державного 
університету: Філологічні 
науки. Випуск12. Том 2. – 
Кам’янець-Подільський: 
Абетка-НОВА, 2006. — С. 
128-134.
2. Миколайчук А. І. Мотив 
води у поетиці У. 
Фолкнера/Наукові праці 
Кам'янець-Подільського 
державного університету: 
Філологічні науки. Випуск 
14. Том 1. – Кам’янець-
Подільський: Абетка-НОВА, 
2007. — С. 176  – 186.
3. Миколайчук А. І. Світло 
Ліни Гроув в романі 
У.Фолкнера «Світло в 
серпні»/ Наукові праці 
Кам'янець-Подільського 
державного університету: 
Філологічні науки. Випуск15. 
Том 1. – Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2007. 
— С. 296 – 298.
4. Миколайчук А. І. Мотив 
подорожі у романі 
В.Фолкнера «Крик і шал»/ 
Наукові праці Кам'янець-
Подільського національного 
університету: Філологічні 
науки. Випуск15. Том 1. – 
Кам’янець-Подільський: 
Аксіома, 2008. — С. 162  – 
168.
5. Миколайчук А. І. Південне 
мовлення  у романній прозі 
У.Фолкнера / Актуальні 
проблеми філології. Іноземні 
мови. Збірник наукових 
праць. Наукові записки 
Рівненського державного 
гуманітарного університету. 
Випуск 1. – Рівне: 
Рівненський державний 
гуманітарний університет, 
2010. – С. 92-99.
6. Миколайчук А. І. 
Екзистенційний вимір слова 
в мотивіці романної прози В. 
Фолкнера/ Наукові праці 
Камёянець-Подільського 
національного університету 
імені Івана Огієнка: 
Філологічні науки. Випуск 
24. – Кам'янець-
Подільський: Оіюм, 2010. –  
С. 390-397
7. Миколайчук А. І. Мотив і 
часопросторова організація 
тексту у романістиці 
Фолкнера/Вісник Кам'янець-
Подільського національного 
університету імені Івана 
Огієнка. Філологічні науки./ 
[редкол.: О.В. Кеба (відп. 
ред.) та ін.]. – Кам'янець-
Подільський : Кам'янець-
Подільський національний 
університет імені Івана 
Огієнка, 2011. –  Випуск 2.–  
С. 144 - 160
8. Миколайчук А. І. Southern 
Identity in African American 
Novel / Наукові праці 
Кам'янець-Подільського 
національного університету 
імені Івана Огієнка: 
Філологічні науки. Випуск 
25. – Кам’янець-
Подільський: ПП «Медобори 
– 2006», 2011. – С. 472-475.
9. Миколайчук А. І. Мотив як 
елемент і чинник 
архітектоніки творів В. 
Фолкнера / Вісник 
Житомирського державного 
університету імені Івана 
Франка. – Випуск 56. Серія: 



Філологічні науки. –  
Житомир:  Видавництво 
Житомирського державного 
університету імені Івана 
Франка, 2011. – С. 127-130.
10. Миколайчук А. І. Мотив і 
хронотоп у романі 
В.Фолкнера «В свою 
останнюю годину» / Наукові 
записки. – Випуск 96 (1). 
Серія: Філологічні науки 
(Мовознавство): У2 ч. – 
Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В. 
Винниченка, 2011. – С. 108-
112.
11. Миколайчук А. І. Мотив у 
рецептивно-оповідній 
стратегії Фолкнера/Наукові 
записки. Серія 
«Філологічна». – Острог: 
Видавництво Національного 
університету «Острозька 
академія». – Вип. 20. – 2011. 
– С. 379-386.
12. Миколайчук А.І. 
Екзистенційні мотиви в 
романах 
В.Фолкнера//Науковий 
вісник Волинського 
національного університету 
імені Лесі Українки: 
Філологічні науки. – № 12 
(237). – Луцьк, 2012. – С. 92–
96.
13. Миколайчук А.І. 
Recovering history in Wiliam 
Faulkner’s “Absalom, 
Absalom!” and in Toni 
Morrison’s “Song of 
Solomon”// Наукові праці 
Кам’янець-Подільського 
національного університету 
імені Івана Огієнка: 
Філологічні науки. Випуск 
32. – Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2013. 
– С.
14. Миколайчук А. І. The 
Linguistic Strategies 
Representing Female and Male 
in Toni Morrison’s Novels// 
Наукові праці Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана 
Огієнка: Філологічні науки. 
Випуск 33. – Кам’янець-
Подільський: Аксіома, 2014. 
– С.
15. Миколайчук А. І. 
Застосування технологій 
дистанційного навчання 
іноземних мов/Миколайчук 
Р. А., Миколайчук А. 
І.//Вісник Чернігівського 
державного педагогічного 
університету імені Т.Г. 
Шевченка. –. Серія: 
Педагогічні
науки: Зб. наук. праць. – 
Чернігів: ЧДПУ, 2017. – 
Вип.148. – 200 с. – С. 81-84.
 30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. Миколайчук А.І. Романи В. 
Фолкнера кінця 1920-х-
початку 1930-х рр.: мотив і 
художня структура: 
монографія/Аліса 
Миколайчук; Кам'янець-
Подільський національний 
університет імені Івана 
Огієнка. – Кам'янець-
Подільський: Видавництво 
Зволейко Д. Г., 2010. -  207 с. 
- ISBN 9789662124774.
2. Миколайчук А.І. 
Фіцджеральд С. Новели. 
Навчальний 
посібник./Яковлєва О.В., 
Миколайчук А.І., укладання, 
передмова, вправи. – 
Вінниця, ПП «Видавництво 
«Теза», 2008. -192 с.
 30.5) Участь на основі 
конкурсного відбору у 
Міжнародному Науковому 
проєкті Державного 
Департаменту США для 
науковців зво з проблем 
сучасної американської 
літератури Study of the U.S. 
Institutes for Scholars 



“Contemporary American 
Literature”, липень-серпень 
2007 р., Луїсвілльський 
університет, м. Луїсвілль 
(Кентуккі), США
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника:
1. Декан факультету 
іноземної філології 
Камянець-Подільського 
національного університету 
імені Івана Огієнка (2012-
2015 рр.)
30.11) офіційний опонент на 
захисті дисертації Кулинич 
Наталії Валеріївни “Космо- і 
антропоцентризм у 
драматургічній поетиці С. 
Беккета” на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.04 – 
література зарубіжних країн  
(Таврійський національний 
університет, 2011 р.)
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування
1. Методичні рекомендації до 
РПНД з іноземної мови 2019 
р.
2. Методичні рекомендації 
щодо оцінювання знань та 
умінь студентів з іноземної 
мови. 2019 р.
3. Computer-Mediated 
Language Teaching: 
навчально-методичний 
посібник (англ. мовою). – 
Кам’янець-Подільський: 
ВПП «’Апостроф», 2011. – 88 
с.
30.14) керівництво 
студенткою 1 курсу ДУТ 
Горбенко Анастасією, яка 
зайняля призове місце на I 
етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
англійської мови і 
математики – 2019 р. 
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
1. Миколайчук А.І., Махович 
І.А.Застосування мобільних 
технологій та онлайн сервісу 
GOOGLE Forms у процесі 
вивчення англійської мови 
професійного спрямування 
// Матеріали Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 
науковців та студентів 9 
квітня 2019 р. – Чернігів, 
2019. – С.12-13
2. Миколайчук Р.А., Сомик-
Пономаренко І.М., 
Миколайчук А.Р., 
Миколайчук А.І. 
Використання Сучасних 



Інформаційних Технологій у 
Консервації та Реставрації 
Творів 
Мистецтва//Матеріали I 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених 
за тематикою: «Сучасні 
комп’ютерні системи та 
мережі в управлінні». – 
Херсон. –  2018. – С. 144-147
3. Semenov Yu., Mykolaichuk 
A. Developing and Using IT 
English Dictionary: Online 
versus Hard Copy// ITU 
Conference Procedings. – Kyiv, 
2019. 
4. Mykolaichuk A., Tymchenko 
T., Mykolaichuk R., Somyk-
Ponomarenko I., Mykolaichuk 
V., Mykolaichuk A. 
Information Technology in 
Conservation and Restoration 
of Art Works: Perspectives of 
Ukrainian Universities 
Project// Electronic Imaging & 
the Visual Arts : EVA 2019 
Florence : 8 – 9 May 2019 / 
edited by Vito Cappellini. – 
Firenze : Firenze University 
Press, 2019. (Proceedings e 
report ; 123) 
http://digital.casalini.it/97888
64538693. - P. 124-131// – 
Режим доступу до ресурсу: 
http://fupress.com/archivio/p
df/3941_17752.pdf.
5. Mykolaychuk A.I. Using data 
mining approaches for the 
sensors networks with dynamic 
structure creation/ 
Mykolaychuk A.I Mykolaichuk 
R.A.,., Mykolaichuk 
V.R.//Региональный семинар 
Международного союза 
электросвязи для стран 
Европы и СНГ Regional 
Workshop of the International 
Telecommunication Union for 
Europe and CIS region 
«Цифровое будущее на 
основе 4G/5G» “Digital Future 
Powered by 4G/5G”.  З – 2018. 
– с.121-122
6. Mykolaichuk A. Professional 
Development: Interactive 
Technologies and Digital Tools 
for Teachers of English/ 
Oleksandr Yudenko, Alisa 
Mykolaichuk// Integration of 
New Knowledge, Research and 
Innovation Across Europe: 
Матеріали I міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 23-25 
квітня 2020 року).– Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2020. – 
с.113-115
7. Mykolaichuk A. Teaching 
Soft Skills as a Part of IT 
English Curriculum at the State 
University of 
Telecommunications /Svitlana 
Kuzmych, Alisa Mykolaichuk// 
Integration of New Knowledge, 
Research and Innovation 
Across Europe: Матеріали I 
міжнародної науково-
практичної конференції (м. 
Київ, 23-25 квітня 2020 
року).– Київ: Державний 
університет телекомунікацій, 
2020. – с.144-146
8. Mykolaichuk A. GOOGLE 
Classroom for IT English: 
Piloting Experience/Inna 
Makhovych, Alisa 
Mykolaichuk// Integration of 
New Knowledge, Research and 
Innovation Across Europe: 
Матеріали I міжнародної 
науково-практичної 
конференції (м. Київ, 23-25 
квітня 2020 року).– Київ: 
Державний університет 
телекомунікацій, 2020. – 
с.147-150
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за спеціальністю 
– 
1. Міжнародна асоціація 



викладачів англійської мови 
як другої або іноземної мови 
TESOL Int.
2. Всеукраїнська асоціація 
викладачів англійської мови 
як другої або іноземної мови 
TESOL-Ukraine
30.17) досвід практичної 
роботи за спеціальністю 29 
років.

147251 Шевченко 
Галина 
Володимирівна

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

гуманітарних та 
природничих 

дисциплін

Диплом кандидата 
наук ДK 037421, 

виданий 01.07.2016, 
Атестат доцента AД 

000817, виданий 
16.05.2018

29 Вища математика Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.15).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection
1. O. Barabash, H. Shevchenko, 
N. Dakhno, Y. Kravchenko and 
O.Leshchenko "Effectiveness of 
Targeting Informational 
Technology Application," IEEE 
2nd International Conference 
on System Analysis & 
Intelligent Computing (SAIC). 
Conference Proceedings. 05-09 
October, 2020, Kyiv, Ukraine. 
Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 
Institute. P. 193 – 196., doi: 
10.1109/SAIC51296.2020.2020.
9239154. . (Scopus)
https://ieeexplore.ieee.org/xpl
/conhome/9239099/proceedin
g?
pageNumber=1&rowsPerPage=
75
2. N. Dakhno, O. Barabash, H. 
Shevchenko, O. Leshchenko 
and A. Musienko, "Modified 
Gradient Method for K-
positive Operator Models for 
Unmanned Aerial Vehicle 
Control," 6th International 
Conference on Methods and 
Systems ofNavigation and 
Motion Control (MSNMC), 6th 
International Conference on 
Methods and Systems 
ofNavigation and Motion 
Control (MSNMC), KYIV, 
Ukraine, 2020, pp. 81-84, doi: 
10.1109/MSNMC50359.2020.9
255516. . (Scopus)
3. Kravchenko Y., Leshchenko 
O., Dakhno N., Deinega V., 
Shevchenko H., Trush O. 
Intellectual fuzzy system air 
pollution control. 2020 IEEE 
2nd International Conference 
on Advanced Trends in 
Information Theory (ATIT), 
2020, р. 186–191. (Scopus)
4.  Mashkov O.A., Sobchuk 
V.V., Barabash O.V., Dakhno 
N.B., Shevchenko H.V., Maisak 
T.V. Improvement of 
variational-gradient method in 
dynamical systems of 
automated control for integro-
differential models. // 
Mathematical Modeling and 
Computing, 2019, Vol. 6, No 2, 
pp. 344 – 357. (Scopus)
http://science.lpnu.ua/sites/de
fault/files/journal-
paper/2019/nov/20139/201962
344357.pdf 
5. Barabash O.V., Open’ko 
P.V., Kopiika O.V., Shevchenko 
H.V., Dakhno N.B. Target 
Programming with 
Multicriterial Restrictions 
Application to the Defense 
Budget Optimization. 
Advances in Military 
Technology. Vol. 14, No. 2, 213 
– 229 (2019). ISSN 1802-
2308, eISSN 2533-4123. DOI 
10.3849/aimt.01291 
http://aimt.unob.cz/articles/19
_02/1291.pdf. (Scopus)
6. O. Barabash, N. Dakhno, H. 
Shevchenko, V. Sobchuk 
Unmanned Aerial Vehicles 



Flight Trajectory Optimisation 
on the Basis of Variational 
Enequality Algorithm and 
Projection Method. // IEEE 
5th International Conference 
Actual Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles Developments 
(APUAVD) – Ukraine, Kyiv, 
22–24 October 2019. P. 136 – 
139. (Scopus)
7. Barabash O., Dakhno N., 
Shevchenko H., Sobchuk V. 
Integro-Differential Models of 
Decision Support Systems for 
Controlling Unmanned Aerial 
Vehicles on the Basis of 
Modified Gradient Method.  
2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and 
Motion Control (MSNMC). 16-
18 October, National Aviation 
University, 2018. Kyiv, 
Ukraine. P. 94 – 97. (Scopus). 
https://ieeexplore.ieee.org/abs
tract/document/8576310
https://doi.org/10.1109/MSN
MC.2018.8576310
8. Shevchenko G.. Information 
Technology of Targeting: 
Optimization of Decision 
Making Process in a 
Competitive Environment / O. 
Barabash, G. Shevchenko, N. 
Dakhno, O. Neshcheret, A. 
Musienko // International 
Journal of Intelligent Systems 
and Applications. – Vol. 9. – 
№ 12. – Hong Kong: MECS 
Publisher, 2017. – P. 1 – 9.  
(Scopus)
http://www.mecs-
press.org/ijisa/v9n12.html
     9. .Barabash O. V. Dynamic 
Models of Decision Support 
Systems for Controlling 
Unmanned Aerial Vehicles on 
the Basis of Two-Step 
Variational-Gradient Method /  
O. V. Barabash, N. B. Dakhno, 
H. V. Shevchenko, T. V.  
Majsak //2017 IEEE 4th  
International Conference 
Actual Problems of Unmanned 
Aerial Vehicles Developments 
(APUAVD). – Kiev, 2017. – 
IEEE Catalog Number: 
CFP1729V-ART, ISBN: 978-1-
5386-1817-2. – PP. 108 – 111. 
(Scopus)
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1 Шевченко Г.В. Методика 
оцінки ефективності 
прийняття рішення щодо 
застосування інформаційної 
технології таргетингу в 
умовах конкуренції і 
неповної інформованості/ 
О.В.Барабаш, 
Г.В.Шевченко// Збірник 
наукових праць Військового 
інституту Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка. – К.: 
ВІКНУ, 2017. – Вип. 57. – С. 
192 – 203.
2. Shevchenko G. Information 
Technology of Targeting: 
Optimization of Decision 
Making Process in a 
Competitive Environment / 
Barabash O.V. Dakhno N.B. 
Neshcheret O.S. Musienko 
A.P., Shevchenko G. V.// 
International Journal of 
Intelligent Systems and 
Applications (IJISA), 
2017.ISSN: 2074-904X (Print), 
ISSN: 2074-9058 (Online) 
Published By:MECS Publisher 
IJISA Vol.9, No.12, Dec. 2017. 
– 
DOI:10.5815/ijisa.2017.12.01. 
– PP.1 – 9.
3.Шевченко Г.В. Аналіз 
захищеності інформації в 
інформаційно-
комунікаційних системах і 



мережах, що моделюються 
інтегро-диференційними 
рівняннями з малою 
нелінійністю на основі 
модифікованих градієнтних 
методів і / Т.В Майсак, Н.Б 
Дахно..// Сучасний захист 
інформації. – К.: ДУТ, 2017 – 
№ 1 – С. 115 –119.
4. Барабаш О.В. 
Математична модель 
мережевої рівноваги для 
випадку конкурентної 
боротьби в умовах неповної 
інформованості / О.В. 
Барабаш, Г.І. Гайдур, Н.Б. 
Дахно, Г.В. Шевченко // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології: 
Науковий журнал. – К.: ДУТ, 
2017. – Вип. 4 (57). – С. 11 – 
21.
5. Дахно Н.Б. Методика 
застосування двокрокового 
варіаційно-градієнтного 
методу в системах 
автоматичного управління / 
Н.Б. Дахно, Г.В. Шевченко, 
В.В. Арделян // 
Загальногалузевий науково-
виробничий журнал 
«Зв'язок». – К.: ДУТ, 2017. - 
№ 4 (128). – С. 11 – 16. 
6. Шевченко Г.В. Методика 
оцінки ефективності 
прийняття рішення щодо 
застосування інформаційної 
технології таргетингу в 
умовах конкуренції і 
неповної інформованості / 
Г.В. Шевченко, О.В. Барабаш 
// Збірник наукових праць 
Військового інституту 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2017. 
– Вип. 57. – С. 192 – 203.
7. Shevchenko H.V. Modified 
gradient method in a decision 
support system for control 
unmanned aerial vehicles / O. 
V. Barabash, N.B. Dakhno, H. 
V. Shevchenko //Natural, 
Mathematical and Technical 
science NaMaTech. V(16), 
Issue 148, 2017. – December 
10, 2017, Budapest, Hungary.– 
pp. 60–62.
8. Dakhno N. B. Method of 
applying two-step variational-
gradient method to dynamic 
models in decision support 
systems / N.B. Dakhno, T.V. 
Maisak, H.V. Shevchenko, 
O.V.Svynchuk // Science and 
Education a New Dimension 
Natural, Natural and Technical 
Sciences. – VII(23), Issue: 193, 
2019. –Budapest, Hungary. – 
2019. –pp. 77–79.  
https://doi.org/10.31174/SEN
D-NT2019-193VII23. 1. 
Шевченко Г.В. Методика 
прийняття рішення інтернет-
провайдером щодо стратегії 
медіапланування рекламної 
кампанії / Г.В. Шевченко // 
Науково-виробничий 
збірник «Наукові записки 
українського науково-
дослідного інституту звязку». 
– Київ: УНДІЗ, 2015. – №4 
(38).- С.79-86
9. Шевченко Г.В. 
Моделювання в економіці, 
організація виробництва та 
управління проектами / Г.В. 
Шевченко, О.В. Барабаш // 
Наукове періодичне видання 
«Системи обробки 
інформації». – Харків: ХУПС, 
2015. – Вип. 11 (136). – С. 175-
180
10. Шевченко Г.В. 
Інформаційна технологія 
прийняття рішення щодо 
стратегії рекламної компанії 
в умовах конкуренції: 
таргетинг реклами і 
ціноутворення /Г.В. 
Шевченко, О.В. Барабаш // 
Наукове періодичне видання 
«Системи обробки 



інформації». – Харків: ХУПС, 
2015. – Вип. 12 (137). – С. 174 
– 177. 
11. Шевченко Г.В. 
Математична модель 
мережевої рівноваги при 
інтернет-рекламуванні /Г.В. 
Шевченко, С.С. Мушта // 
Науково – виробничий 
збірник «Наукові записки 
українського науково-
дослідного інституту звязку». 
- Київ: УНДІЗ, 2015. – Вип.5 
(39). – С. 59-64.
12. Шевченко Г.В. 
Математична модель 
мережевої рівноваги та 
алгоритм для обчислення 
рівноважного рекламного 
бюджету і його розподілу 
при інтернет-рекламуванні / 
Г.В. Шевченко, С.С. Мушта  
// Науково – виробничий 
збірник «Наукові записки 
українського науково-
дослідного інституту звязку». 
- Київ: УНДІЗ, 2015. – Вип.6 
(40). – С. 37-43
30.3)  наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. Шевченко, Г..В., Шкапа 
В.В. Дискретна математика. 
– К.: ДУТ, 2018. – 180 с.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:

1. Barabash O. Integro-
Differential Models of Decision 
Support Systems for 
Controlling Unmanned Aerial 
Vehicles on the Basis of 
Modified Gradient Method / O. 
V. Barabash, N. B. Dakhno, H. 
V.Shevchenko, V.V. Sobchuk 
// 2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and 
Motion Control (MSNMC). – 
Kiev, 2018. – P.94 – 97.
2. Шевченко Г.В. 
Математична модель 
мінімізації ризиків  
інформаційної безпеки 
електронних віртуальних  
взаємопов'язаних спільнот / 
Г.В. Шевченко Н.Б. Дахно, 
О.В. Барабаш / Матеріали 
VII Всеукраїнської науково-
практичної конференції 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених з 
автоматичного управління, 
10 – 12 квітня 2019 року – 
Херсон, ХНТУ, 2019. С. 50 – 
51.
3. Дахно Н.Б. Методи 
дослідження динамічних 
систем управління / Н.Б. 
Дахно, Г.В. Шевченко, О.В. 
Свинчук// Матеріали 13  
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми інформатизації», 
11 – 12 квітня 2019 року – 
Київ, ДУТ, 2019. С.
4. Дахно Н.Б. Фрактальні 
функції в 
телекомунікаційних мережах 
/ Н.Б. Дахно, Г.В. Шевченко, 
О.В. Свинчук // Матеріали 13 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
«Проблеми інформатизації», 
11 – 12 квітня 2019 року – 
Київ, ДУТ, 2019. С.
5. O. Barabash, N. Dakhno, H. 
Shevchenko, V. Sobchuk 
Integro-Differential Models of 
Decision Support Systems for 
Controlling Unmanned Aerial 
Vehiclesonthe Basis of 
Modified Gradient Method. // 
IEEE 5th International 
Conference on Methods and 
Systems of Navigation and 
Motion Control (MSNMC) – 



Ukraine, Kyiv, 16 October 
2019. P. 94 – 97. //Science and 
Education a New Dimension. 
Natural and Technical 
Sciences, 2019. – VI (25), Issue 
206, Budapest, Hungary, pp. 
30 – 34.
6.  Шевченко Г.В. 
Усвідомлення абстрактності 
через прикладну 
спрямованість дискретної 
математики, Г. В. / Г.В. 
Шевченко, Ю. Д. Жданова, С. 
М. Шевченко // Математика 
в сучасному технічному 
університеті: Матеріали V 
міжнародної науково-
практичної конференції 29—
30 грудня 2016 року: Збірник 
тез. – Київ: НТУУ «КПІ», 
2017. – С. 147 – 149.
7. Шевченко Г.В. Методика 
оцiнки ефективностi 
прийняття рiшення за умови 
застосування iнформацiйної 
технологiї таргетингу / 
Г.В.Шевченко // Збірник тез 
Всеукраїнської науково – 
методичної конференції 
“Сучасні науково – 
методичні проблеми 
математики у вищій школі”, 
7-8 листопада 2016 року. – 
Київ: Національний 
педагогічний університет ім. 
М.П. Драгоманова, 201. – С. 
92.
8. Шевченко Г.В. Оцінка 
ефективності 
альтернативних стратегій 
прийняття рішення в умовах 
неповної невизначеності / 
Шевченко Г.В., Шевченко 
С.М., Дахно Н.Б. // 
Тенденции развития 
конвергентных сетей: 
решения пост-NGN, 4G и 5G. 
Тезисы докладов, 17 – 18 
ноября 2016 г. – К.: ДУТ, 
2016 – С. 217 – 219 
9. Шевченко Г. В. Досвід 
проектування математичної 
освіти у технічному 
університеті напряму 
інформаційно-
комунікаційних технологій / 
Г.В. Шевченко, С. М. 
Шевченко, Ю.Д. Жданова // 
Тези доповідей Дистанційної 
всеукраїнської наукової 
конференції «Математика у 
технічному університеті ХХІ 
сторіччя», 15-16 травня 2017 
року, м. Краматорськ. – 
Донбаська державна 
машинобудівна академія, 
2017. – С. 188 - 189.
10.  Шевченко Г.В. 
Математична модель 
таргетингового розміщення 
реклами при неперервному 
рекламуванні / Г.В. 
Шевченко // Актуальні 
проблеми розвитку науки і 
техніки: Матеріали першої 
міжнародної науково-
технічної конференції, 22 
жовтня 2015 р. Збірник тез. – 
Київ: ДУТ, 2015. – С. 214 – 
216.
11. Шевченко Г.В. Модель 
мережевої рівноваги та 
алгоритми для обчислення 
рівноважних рекламних 
бюджетів і розподілу  
бюджету / Г.В.Шевченко // 
Міжнародна науково-
технічна конференція 
«Сучасні інформаційно-
телекомунікаційні 
технології», м. Київ, 17-20 
листопада 2015 року: 
Матеріали науково-технічної 
конференції. Том ІІІ. 
Розвиток інформаційних 
технологій. – Київ: ДУТ, 
2015. – С. 122 – 124.
12. Шевченко Г.В. Методика 
прийняття рішення інтернет-
провайдером щодо стратегії 
медіапланування рекламної 
кампанії / Г.В.Шевченко // 
Тези доповідей ХІ 



Міжнародної науково-
практичної конференції 
“Військова освіта і наука: 
сьогодення та майбутнє”, 27 
листопада 2015 року, м. Київ. 
– К: Військовий інститут 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, 2015. – С. 254. 
13. Шевченко Г.В. Модель 
прийняття рішення щодо 
використання таргетингу 
реклами в умовах 
конкуренції за допомогою 
інформаційних технологій / 
Г.В. Шевченко // Тези 
доповідей ІІ Міжнародної 
науково-практичної 
конференції « Інформаційні 
технології та взаємодії», 3-
5листопада 2015 року, м. 
Київ. - Київський 
національний університету 
імені Тараса Шевченка, 2015. 
– С. 119.12.
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6 Дослідження 
операцій 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.11), 
30.13),30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Makarenko, A., Zhebka, V., 
Dovzhenko, N., Grynkevych, G. 
Algorithm design for digital 
processing of signals using 
telecommunications 
technology OFDM . 
Proceedings of 2018 IEEE 9th 
International Conference on 
Dependable Systems, Services 
and Technologies, DESSERT 
2018 – С. 653-657 (SCOPUS).
2.  Myroniv, I.,  Ostapov, S., 
Val, O., Zhebka, V. 
Development of a system for 
graphic captcha systems 
recognition using competing 
cellular automata.  Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies – 
С.39-44 ISSN (печать) 1729-
3774, ISSN (онлайн) 1729-
4061 (SCOPUS).
3. Жебка В.В., Анахов П. В., 
Гринкевич Г. О., Макаренко 
А. О. Protection of 
telecommunication network 
from natural hazards of global 
warming. Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. – 
2020. – №3/10 (105). – С. 26–
37. DOI: 
https://doi.org/10.15587/1729-
4061.2020.206692 (SCOPUS).
4. Anakhov, P., Makarenko, A., 
Zhebka, V., Vasylenko, V., 
Stepanov, M. Systematization 
of measures on lightning 
protection of the objects of 
telecommunications network. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering, 
2020, 9(5), с. 7870-7877 DOI: 
https://doi.org/10.30534/ijatcs
e/2020/138952020 
(SCOPUS).
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Гринкевич Г.О., Василенко 
В.В., Домрачева К.С., Жебка 
В.В. Інформаційна топологія 
протоколу зв'язку для 
високопродуктивних систем 
промислової автоматизації і 
додатків IоT. 
Телекомунікаційні та 



інформаційні технології. – 
2020. –  №2 (67). – С. 67– 72
2. Жебка В.В. Моделювання 
марківського випадкового 
поля з метою його подальшої 
оптимізації та застосування. 
Зв’язок. – Київ: ДУТ, 2020. – 
№5.
3. Є.С. Тихонов, В.В. Жебка, 
А.П. Бондарчук. 
Використання статистичних 
та аналітичних методів для 
вирішення  проблем 
“великих даних”. Зв’язок. – 
Київ: ДУТ, 2018. – №4  – С. 
.29-33.
4. Жебка В.В., Гринкевич 
Г.О., Василенко В.В., 
Березовська Ю.В. 
Особливості безпроводових 
самоорганізованих мереж. 
Наукові записки УНДІЗ. – 
2018. – №1(49) – С. 74-79.
5.  В.Ф. Заїка, М.П. 
Трембовецький, В.В. Жебка. 
Реалізація вузла мережної 
зовнішньої пам’яті з 
передаванням файлів і 
блоків. Зв’язок. – Київ: ДУТ, 
2017. – №6 (130) – С. 35-39.
6. В.О. Власенко, В.О. 
В’юннік, Жебка, Ю.М. 
Зіненко. Інформаційно-
ентропійний метод 
визначення кількості 
управляючої інформації в 
мережі. Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку. 
– 2017. – №. 3. – С.64-71.
7. Жебка, В.О. Власенко. 
Удосконалення алгоритму 
побудови відмовостійкої 
структури сенсорної мережі. 
Сучасний захист інформації. 
– 2017. – №. 3. – С.68-73.
30.3)  наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. С.М. Шевченко, В.В. 
Жебка. Комп’ютерні 
дискретні структури. 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2018 (посібник).
2. В.В. Жебка, Г.О. 
Гринкевич, А.О. Макаренко, 
Д.В. Миронов. Моніторинг 
телекомунікаційних мереж. 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2018 (посібник).
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Відповідальний 
виконавець НДР “Розробка 
методики побудови 
оптимальних систем 
передачі інформації 
інфокомунікаційної мережі” 
(ДР № 0115U004571).
30.11) участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад): 
- Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради 
Д26.861.05.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування:
1. Гринкевич Г.О. 
Моніторинг 



телекомунікаційних мереж» 
// Г.О. Гринкевич, А.О. 
Макаренко, Д.В. Миронов, 
В.В. Жебка / Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2018
2. Шевченко С.М. 
Комп’ютерні дискретні 
структури // С.М. Шевченко, 
В.В. Онищенко, В.В. Жебка, 
Ю.Д. Жданова/ Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2018
3. Гаврилко Є.В. Методологія 
та організація проведення 
наукових досліджень // Є.В. 
Гаврилко, В.В. Жебка / 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2019.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Algorithm design for digital 
processing of signals using 
telecommunications 
technology OFDM / A. 
Makarenko, N. Dovzhenko,  G. 
Grynkevych, V. Zhebka // 
Proceedings of 2018 IEEE 9th 
International Conference on 
Dependable Systems, Services 
and Technologies, DESSERT 
2018, 24-27 May 2018 – Kiev: 
2018 – С. 653-657 (Scopus: 
Electronic ISBN: 978-1-5386-
5903-8; USB ISBN: 978-1-
5386-5902-1; Print on 
Demand(PoD) ISBN: 978-1-
5386-5904-5).
2. Жебка В.В. Моделі оцінки 
доцільності й ефективності 
впровадження заходів з 
попередження банкрутства 
підприємства / В.В. Жебка, 
В.В. Жебка // International 
Scientific-Practical Conference 
Innovation Managementin 
Marketing: Modern Trendsand 
Strategic Imperatives: 
Conference Proceedings, 
April12-13th, 2018. Poznan, 
Poland: WSPiAPublishing. – Р. 
73-76
3. Zhebka V.V. Algorithm of 
base distribution of Т-nodes in 
the sensor network / V.V. 
Zhebka, S.M. Shevchenko, V.O. 
Vlasenko, M.P. Trembovetskyi, 
V.F. Zaika // The international 
research and practical 
conference "The development 
of technical sciences: problems 
and solutions": Conference 
Proceedings, April 27-28, 
2018, Brno, the Czech Republic 
– European Network for 
Academic Integrity. 
4. Жебка В.В. Розробка 
програмного продукту на 
базі операційної системи 
Аndroid для вивчення 
чеської мови на рівень А1 та 
А2 // В.В. Жебка, Д.Є. Віріч/ 
Тринадцята міжнародна 
науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації» : зб. тез. М. 
Київ, 12–13 грудня 2019 р. –
К.: ДУТ, 2019. – С.63.
5. Жебка В.В. До питання 
математичного моделювання 
процесу управління 
телекомунікаційною 
мережею / В.В. Жебка, С.М. 
Шевченко, В.В. Онищенко // 
Восьма міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми інформатизації» 
: зб. тез. М. Київ, 11–12 квітня 
2017 р. –К.: ДУТ, 2017. – С.37.
6. Zhebka V., Grynkevych G., 
Vasylenko V. Ensuring the 
invariance of the optimized 
coordinates with respect to 
certain control actions // 
Development of scientific and 
practical approaches in the era 



of globalization.  Abstracts of II 
International Scientific and 
Practical Conference. Boston, 
USA 2020. pp. 10-13 рр. 
Available at: DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.II URL: 
https://isg-konf.com.
7. Жебка В.В. Оптимизация 
методов машинного 
обучения с помощью 
предложенного метода 
выбора диагонального шага / 
VI Міжнародна науково-
практична конференція 
“About the problems of science 
and practice, tasks and ways to 
solve them”, 26-30 жовтня 
2020 р., Мілан, Італія, с. 506-
508.   Available at : DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.VI, 
URL: https://isg-konf.com.
За результатами 
конференцій опубліковано 
статті та тези доповідей.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
 - член IT-асоціація України, 
ISOC.

355920 Вальченко 
Олександр 
Іванович

Завідувач 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

гуманітарних та 
природничих 

дисциплін

Диплом кандидата 
наук ДK 012928, 

виданий 
09.01.2002, Атестат 

доцента 02ДЦ 
002118, виданий 

17.06.2004

14 Соціально-
екологічна безпека 
життєдіяльності

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.8), 
30.10) 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років  наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Вальченко О.І., Сергєєва 
Л.А., Сергєєва В.С., Оленєв 
Д.Г., Глєбова О.І.  Вплив 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного діапазону на 
вегетативне забезпечення 
серцево-судинних реакцій 
організму людини//ISSN 
1019-5297-DOI 10.31640 - 
Журнал «Лікарська справа», 
2018, №1-2, С.56 – 62. 
(журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS). 
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Сергєєва Л.А., Вальченко 
О.І. Глєбова О.І. Гігієнічні 
аспекти охорони здоров’я 
мешканців забруднених 
територій. - Київ: ГО 
«Інститут інноваційної 
освіти», 2017. - С.178 – 182.
2. В.Б. Толубко, В.С. 
Сергєєва, Є.В. Гаврилко, О.І. 
Вальченко, Д.Г. Оленєв. 
Спосіб комплексної оцінки 
чутливості організму до дії 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного діапазону. 
Патент України на корисну 
модель № 124662 UA МПК 
(2018.01), А61В 5/00, А61В 
5/0205(2006.01), А61В 
5/107(2006.01), А61В 5/16 
(2006.01). / - №124662; 
завл.03.11.2017; опубл. 
25.04.2018. – Бюл. № 
8/2018.
3. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., 
Вальченко О.І., Глєбова О.І. 
Порівняльний аналіз впливу 
на організм людини 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного діапазону 
від мобільників та 
комп’ютерів. – Київ: ГО 
«Інститут інноваційної 
освіти», 2018. – С. 141 – 147.
4. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., 



Вальченко О.І., Глєбова О.І. 
Рекомендації щодо 
визначення чутливості 
організму людини до 
електромагнітного 
радіохвильового 
випромінювання – Журнал 
«Альманах науки». -2019.- № 
5/1 (26) - С.15-17.
5. Оленєв Д.Г., Сергєєва Л.А., 
Вальченко О.І. Рекомендації 
щодо професійного відбору 
осіб, які працюють в галузі 
телекомунікацій. – 
Проблеми охорони праці, 
промислової та цивільної 
безпеки: – К.: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. - С.329 - 
333.
6. Sergeeva L., Valchenko O., 
Sergeeva V., Hliebova O. Some 
changes in the physical 
education of young people to 
prevent adverse effects of 
electromagnetic radiation of 
the radio frequency range 
Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl 
“Іntеrnаukа” 
https://doi.org/10.25313/2520
-2057-2020-9// International 
scientific journal "Internauka". 
– 2020. – №9.  
https://doi.org/10.25313/2520
-2057-2020-9-6104 Dostupno 
na: https://www.inter-
nauka.com/issues/2020/9/610
4 https://www.inter-
nauka.com/archive/archive-of-
issues/ Журнал 
зареєстровано в 
міжнародних каталогах 
наукових видань та 
наукометричних базах 
даних: 
 Index Copernicus 
International (ICI); Ulrichsweb 
Global Serials Directory; 
Google Scholar; Open 
Academic Journals Index; 
Research‑Bib; Turkish 
Education ndex; Polish 
Scholarly Bibliography; 
Electronic Journals Library; 
Staats‑ und Universit 
tsbibliothek Hamburg Carl von 
Ossietzky; InfoBase Index; 
Open J‑Gate; Aca‑ demic keys; 
Наукова періодика України; 
Bielefeld Academic Search 
Engine (BASE); CrossRef
7. Сергєєва Л.А., Вальченко 
О.І., Сергєєва В.С., Глєбова 
О.І. Формування акцентуацій 
характеру особистості в 
сучасних умовах 
підвищеного 
електромагнітного 
випромінювання 
радіочастотного 
діапазону//ISSN 2079-0325 
(p). Український вісник 
психоневрології. – 2020. – 
Т.28, випуск 2 (103). – С. 42 – 
46. DOI: https://doi 
org/10.36927/2079-0325-v28-
is2-2020-8 
https://uvnpn.com.ua/upload/
iblock/ecd/ecdcc6d528452323
2b67f3d318735fa5.pdf

30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. 1. Вальченко О.І., Гунченко 
О.М., Сергєєва Л.А., Глєбова 
О.І. Соціальна та екологічна 
безпека життєдіяльності. 
Частина 1. Теоретичні основи 
екологічної та соціальної 
безпеки життєдіяльності – 
Курс лекцій. – К.: НУБіП 
України, 2018. – 180 с.
2. 2. L. Sergeeva, D. Olenev, O. 
Valchenko Safe work of an IT-
specialist. Or how to determine 
your sensitivity to the EMR 
radio frequency range? - ISBN-
978=620-0-28430-3. - Lap 
LAMBERT Academic 
Publishing, 2019. - 88 c.
3. 3. L. Sergeeva, O. Glebova, 
O. Valchenko Diet for IT 
professionals. From the course 



of lecture on labor protection 
in the field of 
telecommunications. – ISBN-
978-613-9-89874-9. - Lap 
LAMBERT Academic 
Publishing, 2019. - 62 c.
 30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми:
1. Наконечний В.С., 
Вальченко О.І. 
(відповідальний 
виконавець), Гунченко О.М., 
Сергєєва Л.А., Глєбова О.І. та 
ін.. Аналіз методів 
радіолокаційного виявлення 
людей під завалами при 
надзвичайних ситуаціях. – 
Технічний звіт з НДР №  
держреєстрації 0115U004192, 
2015 р., заключний 2017 р. – 
137 с.
2. Вальченко О.І. (науковий 
керівник), Сергєєва Л.А., 
Гунченко О.М., Оленєв Д.Г. 
та ін.. Екологічні аспекти 
електромагнітного 
випромінювання та його 
вплив на людину і 
навколишнє середовище. – 
Технічний звіт з НДР № 
держреєстрації 0115U004191, 
2015 р., заключний, 2018 р. – 
177 с.
3. «Вплив 
здоров’язбережувальних 
технологій фізичного 
виховання на зміцнення 
здоров’я, підвищення 
розумової працездатності 
студентів та формування 
системи профілактичних 
заходів щодо зниження 
ризику професійної 
захворюваності в галузі 
інформаційних технологій». 
(Науковий керівник).
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника:
Завідувач кафедри безпеки 
життєдіяльності та 
фізичного виховання ДУТ.

177867 Вишнівський 
Віктор 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Державний 
університет 

телекомунікацій, 
рік закінчення: 

2017, спеціальність: 
7.17010101 безпека 

інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Диплом 
доктора наук ДД 
008056, виданий 

10.02.2010, Диплом 
доктора наук ДД 
006130, виданий 

13.12.2016, Атестат 
професора 12ПP 
008789, виданий 

04.07.2013

35 Застосування 
інформаційно-
телекомунікаційних 
засобів

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.4), 
30.7), 30.8), 30.10), 30.11), 
30.12). 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection.
1. A. Dudnik, L. Kuzmych, O. 
Trush, T. Domkiv, O. 
Leshchenko and V. 
Vyshnivskyi, "Smart Home 
Technology Network 
Construction Method and 
Device Interaction 
organization Concept," 2020 
IEEE 2nd International 



Conference on System Analysis 
& Intelligent Computing 
(SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, 
pp. 1-6, doi: 
10.1109/SAIC51296.2020.9239
220. 
https://ieeexplore.ieee.org/doc
ument/9239220/figures#figure
s.
2. Tolubko V. Method for 
Determination of Cyber 
Threats Based on Machine 
Learning for Real-Time 
Information System // V. 
Tolubko, V. Vyshnivskyi, V. 
Mukhin, H. Haidur, N. 
Dovzhenko, O. Ilin, V. 
Vasylenko // I.J. Intelligent 
Systems and 34 Applications. – 
2018. – № 8. – Р. 11-18. 
(Published Online August 2018 
in MECS (http://www.mecs-
press.org/) DOI: 
10.5815/ijisa.2018.08.02).
3. Oleksandr Pliushch, Viktor 
Vyshnivskyi, Volodymyr 
Tolubko, Vadym Mukhin, 
Serhii Ishcheryakov, Mykhailo 
Okhramovych, Vitalii Loza, 
Performance Study of Spread 
Spectrum Systems with Hard 
Limiters. Modern Education 
and Computer Science Press. I. 
J. Computer Network and 
Information Security, 2020, 5, 
1-15. 
https://www.researchgate.net/
publication/346660569_Perfor
mance_Study_of_Spread_Spe
ctrum_Systems_ 
with_Hard_Limiters.
4. Vyshnivskyi, V., Mukhin, V., 
Kornaga, Y., Herasymenko, O., 
Bazaka, Y., & Bazaliy, M. 
(2019). Study of the 
functioning of the distributed 
computer system with a 
resource control mechanism 
based on a network-centric 
approach. In Proceedings of 
the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition 
and Advanced Computing 
Systems: Technology and 
Applications, IDAACS 2019 
(Vol. 1, pp. 100–105). Institute 
of Electrical and Electronics 
Engineers Inc. 
https://doi.org/10.1109/IDAA
CS.2019.8924331.
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1. Вишнівський В. В. 
Інформаційні 
характеристики 
інтелектуальних систем / 
Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. 
О.// Зв’язок. – 2018. – №2. – 
С. 14-19.
2. Прищепа С.В. 
Ранжирование веб-сайтов 
событийного характера / С.В. 
Прищепа, В.В. Вишнеский, 
Д.В. Ландэ // Зв’язок. – 2018. 
– №3. – С. 11-14.
3. Аронов А.О. Метод 
автоматизації виявлення 
застарілої інформації на 
основі інформаційно-
аналітичного аналізу даних 
сайту / А.О. Аронов, 
Вишнівський В.В., Замаруєва 
І.В. // Сучасні інформаційні 
системи. – 2018. - №1. – С. 
28-31.
4. Вишнівський В. В. Оцінка 
ефективності 
функціонування 
інтелектуальної системи / 
Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І. // ISSN 
2412-4338 Телекомунікаційні 
та інформаційні технології.  
– К.: ДУТ, 2018 Вип. № 1 – С. 
19-26.
5. Вишнівський В. В. 
Статичні інформаційні 



показники якості 
інтелектуальних систем / 
Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. 
О. // ISSN 2412-4338 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології.  – 
К.: ДУТ, 2018 Вип. № 2 – С. 
14-20.
6. Pliushch O. Robust 
telecommunication channel 
with parameters changing on a 
frame-by-frame basis / O. 
Pliushch, V. Vyshnivskyi, Y. 
Berezovska // Сучасні 
інформаційні системи = 
Advanced Information 
Systems. – 2020. – Т. 4, № 3. 
– С. 62-69.
7. Вишнівський В. В. 
Математичні моделі та 
алгоритм обробки 
діагностичної інформації для 
побудови інтелектуальної 
системи діагностування 
радіоелектронної техніки / 
В.В. Вишнівський, В. Б. 
Толубко, С. І. Глухов, Ю. В. 
Березовська // Науковий 
журнал “Записки 
українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 2019. 
Вип.№ 4. – С. 5-13.
8. Плющ О. Г., Вишнівський 
В.В., Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., 
Використання 
скремблюючих кодових 
послідовностей на основі 
примітивних поліномів в 
телекомунікаційних мережах 
інформаційних систем. // 
Зв'язок. – 2020 №2. – С. 7-
55.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії.
1. Діагностування аналогових 
і цифрових пристроїв 
радіоелектронної техніки 
Монографія. / Вишнівський 
В.В., Жердєв М.К., Лєнков 
С.В. та ін.; під редакцією 
Жердєва М.К., Лєнкова С.В. 
– К.: ТОВ «Компанія ЛІК», 
2009. – 224 с.
2. Креденцер Б.П, 
Вишнівський В.В, Жердєв 
М.К., Могилевич Д.І., 
Стойкова Л.С. Оцінка 
надійності резервованих 
систем при обмеженій 
вихідній інформації / 
Монографія / Під науковою 
редакцією доктора технічних 
наук, професора Б.П. 
Креденцера. – К.: «Фенікс», 
2013. – 335 с.
3. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія управління 
навчальним процесом у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. 
Гайдур, В.В. Вишнівський, 
А.П. Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017. – 296 с.
4. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Сєрих 
С.О., Зінченко О.В., 
Прокопов С.В. Конвергентна 
мережна інфраструктура. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 182 с. 
5. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Ільїн О.О. 
Побудова SDN мереж. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 190 с.
6. Вишнівський В.В., 
Василенко В.В., Гніденко 
М.П., Звенігородський О.С., 
Зінченко О.В., Іщеряков С.М. 
Основи надійності та 
діагностики інформаційних 
систем. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2020. – 188 с.
7. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., Іщеряков 
С.М., Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., Щербина І.С. 



Вступ до комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2021. – 245 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/2175
30.4) Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня.
К.т.н.
1. Мірошниченко Олег 
Вікторович диплом;
2. Коротков Валерій 
Юрійович диплом;
Охрамович Михайло 
Миколайович диплом;
3. Настич Юрій Богданович;
4. Кожедуб Юлія Василівна;
5. Сєрих Сергій 
Олександрович;
6. Василенко Володимир 
Вікторович;
7. Аронов Андрій 
Олексійович.
Д.т.н.
1. Ільїн Олег Олександрович 
диплом;
2. Гайдур Галина Іванівна;
3. Кожухівська Ольга 
Андріївна.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з питань 
проведення експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних рад 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних 
рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної 
комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти 
МОН.
1. Заступник голови 
підкомісії 122-2 Комп’ютерні 
науки та інформаційні 
системи (інформаційні 
системи і технології) 
науково-методичної комісії 8 
з інформаційних технологій, 
автоматизації та 
телекомунікацій МОН 
України 2016-2019.
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Виконання функцій члена 
редакційної колегії 
наукового журналу 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні технології»
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.
1. Завідувач кафедри 
Інформаційної та 



кібернетичної безпеки;
2. Завідувач кафедри 
Комп’ютерних наук.
3. Заступник начальника 
науково-дослідного центру 
Військового інституту 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка.
30.11) Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад)
1. Голова Спеціалізованої 
ради Д 26.861.05 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук 
за спеціальністю 05.13.06 – 
Інформаційні технології.
2. Член Спеціалізованої ради 
Д 26.861.06 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук 
за спеціальностями 21.05.01 
– Інформаційна безпека 
держави (технічні науки), 
05.13.21 – Системи захисту 
інформації (технічні науки).
30.12) Наявність не менше 
п’яти авторських свідоцтв 
та/або патентів загальною 
кількістю два досягнення:
1. Авторское свидетельство 
332314 (СССР), МКИ4 
G06F15/46 от 21.12.1990г. 
Вишневський В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев 
А.В., Остриков А.П., 
Михалин С.В., Кордюков 
Ю.А. Устройство для 
определения показателей 
надежности систем с 
резервом времени.
2. Авторское свидетельство 
332215 (СССР), МКИ4 
G06F15/46 от 06.12.1990г. 
Вишневский В.В., Креденцер 
Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П., Кордюков 
Ю.А. Устройство для 
определения показателей 
надежности объектов.
3. Авторское свидетельство 
332716 (СССР), МКИ4 
G07С3/08 от 07.02.1991г. 
Вишневський В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев 
А.В., Остриков А.П., 
Семенченко М.И. Устройство 
для определения 
оптимального периода 
контроля и технического 
обслуживания систем с 
резервом времени.
4. Заявка на изобретение 
4542899 от 27.06.91 г. МКИ4 
G07С3/10. Положительное 
решение ВНИИГПЭ Р-18794 
от 11.12.91 г. Вишневський 
В.В., Креденцер Б.П., 
Николаев А.В., Остриков 
А.П. Устройство для 
определения оптимального 
периода технического 
обслуживания изделия.
5. Заявка на изобретение 
4542901 от 27.06.91 г. МКИ4 
G07С3/10. Положительное 
решение ВНИИГПЭ Р-2328 
от 30.06.92 г. Вишневский 
В.В., Креденцер Б.П., 
Николаев А.В., Остриков 
А.П. Устройство для 
определения оптимального 
периода технического 
обслуживания изделия с 
резервом времени.
6. Вишнівський В.В., 
Рєзніков М.І., Пампуха І.В., 
Чінніков Ю.В., Сергієнко М.І. 
Пристрій технічного 
діагностування цифрових 
об’єктів діагнозу зі складною 
внутрішньою структурою 
Деклараційний патент на 
винахід. Реєстраційний 
номер заявки 99031732 від 
29.03.1999р. Дата прийняття 



рішення: 07.05.1999р.
7. Вишнівський В.В., Жердєв 
М.К., Катін П.Ю. Спосіб 
контролю працездатності 
вторинних джерел 
живлення. Рішення 
Державного департаменту 
інтелектуальної власності 
України про видачу 
деклараційного патенту на 
винахід №2003108900 
(Україна), МПК 7 G06F11/20. 
Прийнято рішення 
05.05.2004 р.
8. Лєнков С.В., Вишнівський 
В.В., Лукомський Д.В., 
Охрамович М.М. Патент на 
корисну модель. № 32385. 
Фотоелектрична сонячна 
батарея. МПК H02J 7/35.
9. Лєнков С.В., Вишнівський 
В.В., Лукомський Д.В., 
Охрамович М.М. Патент на 
промисловий зразок. № 
17595. Фотоелектрична 
сонячна батарея. 13-99.

380493 Шикула Олена 
Миколаївна

Професор 
кафедри, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Київський 
державний 

університет ім. Т.Г. 
Шекченка, рік 

закінчення: 1980, 
спеціальність:  , 
Диплом доктора 
наук ДД 000510, 

виданий 10.03.1999, 
Атестат професора 

12ПP 09523, 
виданий 16.05.2014

45 WEB-технології та 
WEB-дизайн 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. . 30.2), 30.3), 30.8), 
30.11), 30.13), 30.15), 30.17).

30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України: 
1. Шикула О.М., Куценко О.І. 
Розробка 
кроссплатформених Web-
додатків на Javascript // 
Zbior artykulow Naukowych. – 
Naukowa I praktyczna nauka 
swiatowa: problemy i 
innovacje. – Inzynieria I 
technologia. – Sopot (PL), 
31.10.2017. – Warzawa, 2017. – 
Str. 21-27. 
2. Федоров А.В., Шикула 
О.М. Можливості технології 
доповненої реальності в 
транспорті та інших 
важливих  галузях // Збірник 
наукових праць Державного 
університету інфраструктури 
та технологій «Транспортні 
системи та технології». - К.: 
ДУИТ, 2018. - Вип.32, № 2. –
С.53-60.
3. Федоров А.В., Шикула 
О.М. Розробка 
кросплатформеного 
програмного додатку для 
управління квадрокоптером 
// Збірник наукових праць 
Державного університету 
інфраструктури та 
технологій «Транспортні 
системи та технології». – К.: 
ДУИТ, 2019. - Вип.33, № 2. –
С.50-63.
4. Федоров А.В., Шикула 
О.М. Розробка 
кросплатформеного 
програмного комплексу для 
керування дроном // Наукові 
праці Національного 
університету харчових 
технологій. – 2019. - Т. 25, № 
3. - С. 7-18.
5. Удалова М.С., Шикула 
О.М. Моделювання взаємодії 
електромобіля із зарядною 
станцією на основі реалізації 
Open Charge Point Protocol // 
Збірник наукових праць 
Державного університету 
інфраструктури та 
технологій «Транспортні 
системи та технології». – К.: 
ДУИТ, 2020. – Вип.35. –
С.135-145.
6. Глушенко O.A., Шикула 
О.М. Розробка мобільного 
додатка - гри на платформі 
Android // Водний 
транспорт. – Київ, ДУІТ, 
2020.- Випуск 2 (30). – С. 96-
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7. Гузенко З.М., Шикула О.М 
Розробка веб-сервісу-
агрегатора лікарів та 
медичних закладів // Водний 
транспорт. – Київ, ДУІТ, 
2020.- Випуск 2 (30). – С. 
104-111.
30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. Шикула О.М. Дизайн Web-
cторінок: HTML+CSS: 
Навчальний посібник. - К.: 
ІПДО НУХТ, 2017. ─ 59с.  
2. Шикула О.М. Комп’ютерні 
інформаційні технології: 
Навчальний посібник – К.: 
ІПДО, 2018. – 360 с.
3. Шикула О.М. Вступ до 
сучасного Web-дизайну: 
HTML5+CSS3: Навчальний 
посібник. - К.: ІПДО НУХТ, 
2019. ─ 240с.
4. Шикула О.М. Основи 
комп"ютерного дизайну: 
Навчальний посібник. К.: 
ДУІТ – 2020. – 245 с. 
5. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., Іщеряков 
С.М., Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., Щербина І.С. 
Вступ до комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2021. – 245 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/2175
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Виконання функцій члена 
редакційної колегії 
наукового фахового журналу 
«Транспортні системи і 
технології» 
30.11) Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад).
1. Член Спеціалізованої ради 
К 26.820.04 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня кандидата 
технічних наук за 
спеціальністю 05.13.05 – 
Комп’ютерні системи та 
компоненти.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування:
1. Методичні вказівки до 
виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Методи та засоби 
комп’ютерних 
інформаційних технологій». 
– К.: ДУІТ, 2019. – 21 с.
2. Методичні вказівки до 
виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Основи комп’ютерного 
дизайну». – К.: ДУІТ, 2019. – 
17 с.
3. Методичні вказівки до 
виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Програмування для 
Internet». – К.: ДУІТ, 2019. – 
18 с.
4. Методичні вказівки до 
виконання самостійної 
роботи з дисципліни 
«Технології мультимедіа». – 



К.: ДУІТ, 2019. – 18 с.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Шикула О.М., Куценко О.І. 
Розробка 
кроссплатформених Web-
додатків на Javascript // 
Zbior artykulow Naukowych. – 
Naukowa I praktyczna nauka 
swiatowa: problemy i 
innovacje. – Inzynieria I 
technologia. – Sopot (PL), 
31.10.2017. – Warzawa, 2017. – 
Str. 21-27.
2. Федоров А.В., Шикула 
О.М. Доповнена реальність. 
Можливості AR-технологiй 
// Збірник тез науково-
методичної конференції 
ДУІТ. – Ч. 2. - Київ, 26-29 
березня 2018 року. – К.: 
ДУІТ, 2018. - С. 271-272.
3. Тарновський Є.С., Шикула 
О.М. Актуальні питання 
використання 
інформаційних технологій в 
освіті // Тези доповідей 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів і молодих вчених 
КНУКіМ «Інформаційні 
технології в соціокультурній 
сфері, освіті, економіці та 
праві». (18-19 квітня 2018 р.). 
– К.: КНУКіМ, 2018. –С. 156-
157.
4. Федоров А.В., Шикула 
О.М. Використання AR-
технологій в транспорті та 
інших суспільно важливих 
галузях // Зб.наук.праць VІІІ 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Транспорт і логістика: 
Проблеми та рішення». (До 
100-річчя Національної 
академії наук України. – 
Одеський національний 
морський університет. – 
Одесса, 23-25 травня 2018 
р.). – Одесса: КУПРИЕНКО 
СВ, 2018. –С. 374-375.
5. Федоров А.В., Шикула 
О.М. Розробка системи 
керування квадрокоптером 
на основі плати ARDUINO та 
ESP // Тези доповідей 
студентської науково-
практичної конференції 
«Комп’ютерні інформаційні 
технології. Сучасні проблеми 
науки»/ Секції 
«Інформаційні технології 
програмування», 
«Програмна інженерія», 
«Комп’ютерна інженерія», 
«Комп’ютерні науки», (Київ, 
Університет «Україна», 12-15 
травня 2018 р.). - С. 49-51.
6. Ковальчук О.М., Шикула 
О.М. Створення веб-ресурсу 
для векторного методу 
розв’язку задач // Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів і молодих учених  
"Інформаційні технології в 
соціокультурній сфері, освіті 
та економіці" (Київ, КНУКіМ, 
17-18 квітня 2019 р.). - С. 61-
63.
7. Кудєнцов П.Г., , Шикула 
О.М. Розробка WEB-
орієнтованої системи 
«Інтернет-магазин трубок 
для тютюнопаління» // 
Матеріали Міжнародної 
науково-практичної 
конференції студентів і 
молодих учених  "Цифрова 
економіка та інформаційні 
технології" (Київ, ДУІТ, 15-16 
квітня 2020 р.), с. 53-55.
8. Наку К.А., Шикула О.М. 
Розробка мобільного додатку 
для розвитку логічних 
здібностей // Матеріали 



Міжнародної науково-
практичної конференції 
студентів і молодих учених  
"Цифрова економіка та 
інформаційні технології" 
(Київ, ДУІТ, 15-16 квітня 
2020 р.), с. 74-76.
30.17) досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше п’яти років: 
36 років. (Інститут механіки 
НАН України, відділ 
механіки стохастично 
неоднорідних середовищ, 
1980-2016 р.р.) 
(програмування)

177867 Вишнівський 
Віктор 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Державний 
університет 

телекомунікацій, 
рік закінчення: 

2017, спеціальність: 
7.17010101 безпека 

інформаційних і 
комунікаційних 
систем, Диплом 
доктора наук ДД 
008056, виданий 

10.02.2010, Диплом 
доктора наук ДД 
006130, виданий 

13.12.2016, Атестат 
професора 12ПP 
008789, виданий 

04.07.2013

35 Теорія надійності Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:
 п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.4), 
30.7), 30.8), 30.10), 30.11), 
30.12). 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection.
1. A. Dudnik, L. Kuzmych, O. 
Trush, T. Domkiv, O. 
Leshchenko and V. 
Vyshnivskyi, "Smart Home 
Technology Network 
Construction Method and 
Device Interaction 
organization Concept," 2020 
IEEE 2nd International 
Conference on System Analysis 
& Intelligent Computing 
(SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020, 
pp. 1-6, doi: 
10.1109/SAIC51296.2020.9239
220. 
https://ieeexplore.ieee.org/doc
ument/9239220/figures#figure
s.
2. Tolubko V. Method for 
Determination of Cyber 
Threats Based on Machine 
Learning for Real-Time 
Information System // V. 
Tolubko, V. Vyshnivskyi, V. 
Mukhin, H. Haidur, N. 
Dovzhenko, O. Ilin, V. 
Vasylenko // I.J. Intelligent 
Systems and 34 Applications. – 
2018. – № 8. – Р. 11-18. 
(Published Online August 2018 
in MECS (http://www.mecs-
press.org/) DOI: 
10.5815/ijisa.2018.08.02).
3. Oleksandr Pliushch, Viktor 
Vyshnivskyi, Volodymyr 
Tolubko, Vadym Mukhin, 
Serhii Ishcheryakov, Mykhailo 
Okhramovych, Vitalii Loza, 
Performance Study of Spread 
Spectrum Systems with Hard 
Limiters. Modern Education 
and Computer Science Press. I. 
J. Computer Network and 
Information Security, 2020, 5, 
1-15. 
https://www.researchgate.net/
publication/346660569_Perfor
mance_Study_of_Spread_Spe
ctrum_Systems_ 
with_Hard_Limiters.
4. Vyshnivskyi, V., Mukhin, V., 
Kornaga, Y., Herasymenko, O., 
Bazaka, Y., & Bazaliy, M. 
(2019). Study of the 
functioning of the distributed 
computer system with a 
resource control mechanism 
based on a network-centric 
approach. In Proceedings of 
the 2019 10th IEEE 
International Conference on 
Intelligent Data Acquisition 
and Advanced Computing 
Systems: Technology and 
Applications, IDAACS 2019 
(Vol. 1, pp. 100–105). Institute 
of Electrical and Electronics 
Engineers Inc. 
https://doi.org/10.1109/IDAA



CS.2019.8924331.
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
1. Вишнівський В. В. 
Інформаційні 
характеристики 
інтелектуальних систем / 
Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. 
О.// Зв’язок. – 2018. – №2. – 
С. 14-19.
2. Прищепа С.В. 
Ранжирование веб-сайтов 
событийного характера / С.В. 
Прищепа, В.В. Вишнеский, 
Д.В. Ландэ // Зв’язок. – 2018. 
– №3. – С. 11-14.
3. Аронов А.О. Метод 
автоматизації виявлення 
застарілої інформації на 
основі інформаційно-
аналітичного аналізу даних 
сайту / А.О. Аронов, 
Вишнівський В.В., Замаруєва 
І.В. // Сучасні інформаційні 
системи. – 2018. - №1. – С. 
28-31.
4. Вишнівський В. В. Оцінка 
ефективності 
функціонування 
інтелектуальної системи / 
Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І. // ISSN 
2412-4338 Телекомунікаційні 
та інформаційні технології.  
– К.: ДУТ, 2018 Вип. № 1 – С. 
19-26.
5. Вишнівський В. В. 
Статичні інформаційні 
показники якості 
інтелектуальних систем / 
Вишнівський В. В., Зінченко 
О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. 
О. // ISSN 2412-4338 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології.  – 
К.: ДУТ, 2018 Вип. № 2 – С. 
14-20.
6. Pliushch O. Robust 
telecommunication channel 
with parameters changing on a 
frame-by-frame basis / O. 
Pliushch, V. Vyshnivskyi, Y. 
Berezovska // Сучасні 
інформаційні системи = 
Advanced Information 
Systems. – 2020. – Т. 4, № 3. 
– С. 62-69.
7. Вишнівський В. В. 
Математичні моделі та 
алгоритм обробки 
діагностичної інформації для 
побудови інтелектуальної 
системи діагностування 
радіоелектронної техніки / 
В.В. Вишнівський, В. Б. 
Толубко, С. І. Глухов, Ю. В. 
Березовська // Науковий 
журнал “Записки 
українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 2019. 
Вип.№ 4. – С. 5-13.
8. Плющ О. Г., Вишнівський 
В.В., Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., 
Використання 
скремблюючих кодових 
послідовностей на основі 
примітивних поліномів в 
телекомунікаційних мережах 
інформаційних систем. // 
Зв'язок. – 2020 №2. – С. 7-
55.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії.
1. Діагностування аналогових 
і цифрових пристроїв 
радіоелектронної техніки 
Монографія. / Вишнівський 
В.В., Жердєв М.К., Лєнков 
С.В. та ін.; під редакцією 
Жердєва М.К., Лєнкова С.В. 
– К.: ТОВ «Компанія ЛІК», 
2009. – 224 с.
2. Креденцер Б.П, 
Вишнівський В.В, Жердєв 
М.К., Могилевич Д.І., 



Стойкова Л.С. Оцінка 
надійності резервованих 
систем при обмеженій 
вихідній інформації / 
Монографія / Під науковою 
редакцією доктора технічних 
наук, професора Б.П. 
Креденцера. – К.: «Фенікс», 
2013. – 335 с.
3. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія управління 
навчальним процесом у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. 
Гайдур, В.В. Вишнівський, 
А.П. Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017. – 296 с.
4. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Сєрих 
С.О., Зінченко О.В., 
Прокопов С.В. Конвергентна 
мережна інфраструктура. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 182 с. 
5. Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Ільїн О.О. 
Побудова SDN мереж. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 190 с.
6. Вишнівський В.В., 
Василенко В.В., Гніденко 
М.П., Звенігородський О.С., 
Зінченко О.В., Іщеряков С.М. 
Основи надійності та 
діагностики інформаційних 
систем. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2020. – 188 с.
7. Шикула О.М., 
Вишнівський В.В., Іщеряков 
С.М., Каргаполов Ю.В., 
Прокопов С.В., Щербина І.С. 
Вступ до комп’ютерного 
дизайну. Навчальний 
посібник. Київ: ФОП Гуляєва 
В.М., 2021. – 245 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/2175
30.4) Наукове керівництво 
(консультування) здобувача, 
який одержав документ про 
присудження наукового 
ступеня.
К.т.н.
1. Мірошниченко Олег 
Вікторович диплом;
2. Коротков Валерій 
Юрійович диплом;
Охрамович Михайло 
Миколайович диплом;
3. Настич Юрій Богданович;
4. Кожедуб Юлія Василівна;
5. Сєрих Сергій 
Олександрович;
6. Василенко Володимир 
Вікторович;
7. Аронов Андрій 
Олексійович.
Д.т.н.
1. Ільїн Олег Олександрович 
диплом;
2. Гайдур Галина Іванівна;
3. Кожухівська Ольга 
Андріївна.
30.7) Робота у складі 
експертних рад з питань 
проведення експертизи 
дисертацій МОН або 
галузевих експертних рад 
Національного агентства із 
забезпечення якості вищої 
освіти, або Акредитаційної 
комісії, або їх експертних 
рад, або міжгалузевої 
експертної ради з вищої 
освіти Акредитаційної 
комісії, або трьох експертних 
комісій МОН/зазначеного 
Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-
методичних комісій 
(підкомісій) з вищої освіти 
МОН.
1. Заступник голови 
підкомісії 122-2 Комп’ютерні 
науки та інформаційні 
системи (інформаційні 
системи і технології) 
науково-методичної комісії 8 
з інформаційних технологій, 
автоматизації та 
телекомунікацій МОН 



України 2016-2019.
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Виконання функцій члена 
редакційної колегії 
наукового журналу 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні технології»
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.
1. Завідувач кафедри 
Інформаційної та 
кібернетичної безпеки;
2. Завідувач кафедри 
Комп’ютерних наук.
3. Заступник начальника 
науково-дослідного центру 
Військового інституту 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка.
30.11) Участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад)
1. Голова Спеціалізованої 
ради Д 26.861.05 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук 
за спеціальністю 05.13.06 – 
Інформаційні технології.
2. Член Спеціалізованої ради 
Д 26.861.06 по захисту 
дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) технічних наук 
за спеціальностями 21.05.01 
– Інформаційна безпека 
держави (технічні науки), 
05.13.21 – Системи захисту 
інформації (технічні науки).
30.12) Наявність не менше 
п’яти авторських свідоцтв 
та/або патентів загальною 
кількістю два досягнення:
1. Авторское свидетельство 
332314 (СССР), МКИ4 
G06F15/46 от 21.12.1990г. 
Вишневський В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев 
А.В., Остриков А.П., 
Михалин С.В., Кордюков 
Ю.А. Устройство для 
определения показателей 
надежности систем с 
резервом времени.
2. Авторское свидетельство 
332215 (СССР), МКИ4 
G06F15/46 от 06.12.1990г. 
Вишневский В.В., Креденцер 
Б.П., Николаев А.В., 
Остриков А.П., Кордюков 
Ю.А. Устройство для 
определения показателей 
надежности объектов.
3. Авторское свидетельство 
332716 (СССР), МКИ4 
G07С3/08 от 07.02.1991г. 



Вишневський В.В., 
Креденцер Б.П., Николаев 
А.В., Остриков А.П., 
Семенченко М.И. Устройство 
для определения 
оптимального периода 
контроля и технического 
обслуживания систем с 
резервом времени.
4. Заявка на изобретение 
4542899 от 27.06.91 г. МКИ4 
G07С3/10. Положительное 
решение ВНИИГПЭ Р-18794 
от 11.12.91 г. Вишневський 
В.В., Креденцер Б.П., 
Николаев А.В., Остриков 
А.П. Устройство для 
определения оптимального 
периода технического 
обслуживания изделия.
5. Заявка на изобретение 
4542901 от 27.06.91 г. МКИ4 
G07С3/10. Положительное 
решение ВНИИГПЭ Р-2328 
от 30.06.92 г. Вишневский 
В.В., Креденцер Б.П., 
Николаев А.В., Остриков 
А.П. Устройство для 
определения оптимального 
периода технического 
обслуживания изделия с 
резервом времени.
6. Вишнівський В.В., 
Рєзніков М.І., Пампуха І.В., 
Чінніков Ю.В., Сергієнко М.І. 
Пристрій технічного 
діагностування цифрових 
об’єктів діагнозу зі складною 
внутрішньою структурою 
Деклараційний патент на 
винахід. Реєстраційний 
номер заявки 99031732 від 
29.03.1999р. Дата прийняття 
рішення: 07.05.1999р.
7. Вишнівський В.В., Жердєв 
М.К., Катін П.Ю. Спосіб 
контролю працездатності 
вторинних джерел 
живлення. Рішення 
Державного департаменту 
інтелектуальної власності 
України про видачу 
деклараційного патенту на 
винахід №2003108900 
(Україна), МПК 7 G06F11/20. 
Прийнято рішення 
05.05.2004 р.
8. Лєнков С.В., Вишнівський 
В.В., Лукомський Д.В., 
Охрамович М.М. Патент на 
корисну модель. № 32385. 
Фотоелектрична сонячна 
батарея. МПК H02J 7/35.
9. Лєнков С.В., Вишнівський 
В.В., Лукомський Д.В., 
Охрамович М.М. Патент на 
промисловий зразок. № 
17595. Фотоелектрична 
сонячна батарея. 13-99.

263816 Жебка Вікторія 
Вікторівна

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Кіровоградський 

державний 
педагогічний 

університет імені 
Володимира 

Винниченка, рік 
закінчення: 2012, 

спеціальність: 
080101 Математика, 
Диплом кандидата 

наук ДK 031754, 
виданий 29.09.2015, 
Атестат доцента AД 

003036, виданий 
15.10.2019

6 Основи інженерії 
програмного 
забезпечення 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.11), 
30.13),30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Makarenko, A., Zhebka, V., 
Dovzhenko, N., Grynkevych, G. 
Algorithm design for digital 
processing of signals using 
telecommunications 
technology OFDM . 
Proceedings of 2018 IEEE 9th 
International Conference on 
Dependable Systems, Services 
and Technologies, DESSERT 
2018 – С. 653-657 (SCOPUS).
2.  Myroniv, I.,  Ostapov, S., 
Val, O., Zhebka, V. 
Development of a system for 
graphic captcha systems 
recognition using competing 



cellular automata.  Eastern-
European Journal of 
Enterprise Technologies – 
С.39-44 ISSN (печать) 1729-
3774, ISSN (онлайн) 1729-
4061 (SCOPUS).
3. Жебка В.В., Анахов П. В., 
Гринкевич Г. О., Макаренко 
А. О. Protection of 
telecommunication network 
from natural hazards of global 
warming. Східно-
Європейський журнал 
передових технологій. – 
2020. – №3/10 (105). – С. 26–
37. DOI: 
https://doi.org/10.15587/1729-
4061.2020.206692 (SCOPUS).
4. Anakhov, P., Makarenko, A., 
Zhebka, V., Vasylenko, V., 
Stepanov, M. Systematization 
of measures on lightning 
protection of the objects of 
telecommunications network. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering, 
2020, 9(5), с. 7870-7877 DOI: 
https://doi.org/10.30534/ijatcs
e/2020/138952020 
(SCOPUS).
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Гринкевич Г.О., Василенко 
В.В., Домрачева К.С., Жебка 
В.В. Інформаційна топологія 
протоколу зв'язку для 
високопродуктивних систем 
промислової автоматизації і 
додатків IоT. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2020. –  №2 (67). – С. 67– 72
2. Жебка В.В. Моделювання 
марківського випадкового 
поля з метою його подальшої 
оптимізації та застосування. 
Зв’язок. – Київ: ДУТ, 2020. – 
№5.
3. Є.С. Тихонов, В.В. Жебка, 
А.П. Бондарчук. 
Використання статистичних 
та аналітичних методів для 
вирішення  проблем 
“великих даних”. Зв’язок. – 
Київ: ДУТ, 2018. – №4  – С. 
.29-33.
4. Жебка В.В., Гринкевич 
Г.О., Василенко В.В., 
Березовська Ю.В. 
Особливості безпроводових 
самоорганізованих мереж. 
Наукові записки УНДІЗ. – 
2018. – №1(49) – С. 74-79.
5.  В.Ф. Заїка, М.П. 
Трембовецький, В.В. Жебка. 
Реалізація вузла мережної 
зовнішньої пам’яті з 
передаванням файлів і 
блоків. Зв’язок. – Київ: ДУТ, 
2017. – №6 (130) – С. 35-39.
6. В.О. Власенко, В.О. 
В’юннік, Жебка, Ю.М. 
Зіненко. Інформаційно-
ентропійний метод 
визначення кількості 
управляючої інформації в 
мережі. Наукові записки 
Українського науково-
дослідного інституту зв’язку. 
– 2017. – №. 3. – С.64-71.
7. Жебка, В.О. Власенко. 
Удосконалення алгоритму 
побудови відмовостійкої 
структури сенсорної мережі. 
Сучасний захист інформації. 
– 2017. – №. 3. – С.68-73.
30.3)  наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. С.М. Шевченко, В.В. 
Жебка. Комп’ютерні 
дискретні структури. 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2018 (посібник).
2. В.В. Жебка, Г.О. 
Гринкевич, А.О. Макаренко, 
Д.В. Миронов. Моніторинг 



телекомунікаційних мереж. 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2018 (посібник).
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Відповідальний 
виконавець НДР “Розробка 
методики побудови 
оптимальних систем 
передачі інформації 
інфокомунікаційної мережі” 
(ДР № 0115U004571).
30.11) участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад): 
- Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради 
Д26.861.05.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування:
1. Гринкевич Г.О. 
Моніторинг 
телекомунікаційних мереж» 
// Г.О. Гринкевич, А.О. 
Макаренко, Д.В. Миронов, 
В.В. Жебка / Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2018
2. Шевченко С.М. 
Комп’ютерні дискретні 
структури // С.М. Шевченко, 
В.В. Онищенко, В.В. Жебка, 
Ю.Д. Жданова/ Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2018
3. Гаврилко Є.В. Методологія 
та організація проведення 
наукових досліджень // Є.В. 
Гаврилко, В.В. Жебка / 
Державний університет 
телекомунікацій. – К.: ДУТ, 
2019.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Algorithm design for digital 
processing of signals using 
telecommunications 
technology OFDM / A. 
Makarenko, N. Dovzhenko,  G. 
Grynkevych, V. Zhebka // 
Proceedings of 2018 IEEE 9th 
International Conference on 
Dependable Systems, Services 
and Technologies, DESSERT 
2018, 24-27 May 2018 – Kiev: 
2018 – С. 653-657 (Scopus: 
Electronic ISBN: 978-1-5386-
5903-8; USB ISBN: 978-1-
5386-5902-1; Print on 
Demand(PoD) ISBN: 978-1-
5386-5904-5).
2. Жебка В.В. Моделі оцінки 
доцільності й ефективності 
впровадження заходів з 
попередження банкрутства 
підприємства / В.В. Жебка, 
В.В. Жебка // International 
Scientific-Practical Conference 
Innovation Managementin 
Marketing: Modern Trendsand 
Strategic Imperatives: 
Conference Proceedings, 
April12-13th, 2018. Poznan, 
Poland: WSPiAPublishing. – Р. 



73-76
3. Zhebka V.V. Algorithm of 
base distribution of Т-nodes in 
the sensor network / V.V. 
Zhebka, S.M. Shevchenko, V.O. 
Vlasenko, M.P. Trembovetskyi, 
V.F. Zaika // The international 
research and practical 
conference "The development 
of technical sciences: problems 
and solutions": Conference 
Proceedings, April 27-28, 
2018, Brno, the Czech Republic 
– European Network for 
Academic Integrity. 
4. Жебка В.В. Розробка 
програмного продукту на 
базі операційної системи 
Аndroid для вивчення 
чеської мови на рівень А1 та 
А2 // В.В. Жебка, Д.Є. Віріч/ 
Тринадцята міжнародна 
науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації» : зб. тез. М. 
Київ, 12–13 грудня 2019 р. –
К.: ДУТ, 2019. – С.63.
5. Жебка В.В. До питання 
математичного моделювання 
процесу управління 
телекомунікаційною 
мережею / В.В. Жебка, С.М. 
Шевченко, В.В. Онищенко // 
Восьма міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми інформатизації» 
: зб. тез. М. Київ, 11–12 квітня 
2017 р. –К.: ДУТ, 2017. – С.37.
6. Zhebka V., Grynkevych G., 
Vasylenko V. Ensuring the 
invariance of the optimized 
coordinates with respect to 
certain control actions // 
Development of scientific and 
practical approaches in the era 
of globalization.  Abstracts of II 
International Scientific and 
Practical Conference. Boston, 
USA 2020. pp. 10-13 рр. 
Available at: DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.II URL: 
https://isg-konf.com.
7. Жебка В.В. Оптимизация 
методов машинного 
обучения с помощью 
предложенного метода 
выбора диагонального шага / 
VI Міжнародна науково-
практична конференція 
“About the problems of science 
and practice, tasks and ways to 
solve them”, 26-30 жовтня 
2020 р., Мілан, Італія, с. 506-
508.   Available at : DOI: 
10.46299/ISG.2020.II.VI, 
URL: https://isg-konf.com.
За результатами 
конференцій опубліковано 
статті та тези доповідей.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
 - член IT-асоціація України, 
ISOC.

263827 Ільїн Олег 
Олександрович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом магістра, 
Київський 

національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2003, спеціальність: 

0911 Лазерна та 
оптоелектронна 
техніка, Диплом 
доктора наук ДД 
007331, виданий 

01.02.2018, Диплом 
кандидата наук ДK 

001696, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 
037238, виданий 

17.01.2014, Атестат 
професора AП 

001334, виданий 
16.12.2019

11 Прикладне 
програмування–
JAVA

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.6), 
30.10), 30.15), 30.16), 30.17). 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 1. 
1. Melnyk Yurii1, Matsko 
Olexander, Ilin Oleh, 
Hnidenko Nikolay, Dakova 
Larisa, Dakov Serhii, 
Domracheva Kateryna, 
Dovzhenko Nadiia.  The 
Process of Network Flows 
Distribution based on Traffic 
Engineering Method. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 



Science and Engineering.  
Volume 8, No.6, November – 
December 2019, p. 3036-3042. 
(SCOPUS) 
http://www.warse.org/IJATCS
E/static/pdf/file/ijatcse608620
19.pdf   (журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS).
2. Vitalii Savchenko, Oleh Ilin, 
Nikolay Hnidenko, Olga 
Tkachenko, Oleksander 
Laptiev, Svitlana Lehominova. 
Detection of Slow DDoS 
Attacks based on User’s 
Behavior Forecasting. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research.  Volume 
8, No.5, May 2020, p. 2019-
2025.   (SCOPUS)  
http://www.warse.org/IJETER
/static/pdf/file/ijeter90852020
.pdf (журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS).
3. V.Tolubko,V.Vyshnivskyi, V. 
Mukhin, H.Haidur, 
N.Dovzhenko, O. Ilin, 
V.Vasylenko. Method for 
Determination of Cyber 
Threats Based on Machine 
Learning for Real-Time 
Information System. I.J. 
Intelligent Systems and 
Applications, 2018, 8, 11-18. 
(журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS). 
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Ільїн О. О. Аналіз 
уразливості  інформаційного 
ресурсу вищого навчального 
закладу та класифікація 
загроз інформаційної 
безпеки /О. О. Ільїн, С. О. 
Сєрих, В. В. Вишнівський// 
Науково-технічний журнал 
«Сучасний захист 
інформації». – К.: ДУТ, 2017. 
– №1. – С. 66–72.
2. Ільїн О.О. Розробка моделі 
конкурентоспроможного 
випускника методом 
анкетування потенційного 
роботодавця // Науково-
виробничий збірник 
«Наукові записки УНДІЗ». – 
К.:УНДІЗ, 2017. – №1(45). – 
С. 65–72.
3. Ільїн О.О. Концепція 
побудови інформаційної 
технології управління 
навчальним процесом на 
основі рефлексивного 
управління // Науково-
виробничий збірник 
«Наукові записки УНДІЗ». – 
К.:УНДІЗ, 2017. – №2(46). – 
С. 48–53.
4. Ільїн О.О. Когнітивний 
підхід щодо формування та 
оцінки компетенції 
спеціалістів для галузі ІКТ // 
Науковий журнал 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні технології». – 
К.: ДУТ,  2017. – №1(54). – С. 
61–66.
5. Довженко Н.М., 
Домрачева К.О., Ільїн О.О. 
Розробка математичної 
моделі функціонування 
сенсорної мережі. Наукові 
записки УНДІЗ. – 2018. – 
№4(52).с.63-67.
6. Hnidenko O. М., Hnidenko 
М. P., Ilin O. O. The increasing 
of dynamic accuracy of the 
auto adjustments of frequency 
system in radio-receivers 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2018. №3(60). с.45-55.
7. Василенко В. В., Ільїн О. 
О., Березовська Ю. В., 
Космінський Р. В., 
Каргаполов Ю. В. Основні 



напрямки підвищення 
функціональної стійкості 
системи управління центру 
обробки даних // Зв’язок. – 
2019. – №1. – С. 35 – 39.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія управління 
навчальним процесом у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. 
Гайдур, В.В. Вишнівський, 
А.П. Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017.  – 296 с.
30.6) Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних дисциплін 
іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин 
на навчальний рік:
- Сертифікат рівня В2 № 
24978,  виданий 17.12.2018 
року  "The first Kyiv State 
Courses of Foreign 
Languages". 20 % аудиторних 
занять викладається 
іноземною мовою.
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника:
1. 2014-2015р. Директор 
навчально-наукового 
інституту заочного та 
дистанційного навчання 
Державного університету 
телекомунікацій.
3.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Ільїн О.О. Когнітивна 
модель та метод управління 
показниками професійної 
активності навчально-
педагогічних працівників 
для підвищення 
конкурентоздатності 
випускників університету // 
ISPC World Science Journal.– 
2017. –Vol.1, №8(24).– P. 41-
4.
2. Ilin O. Certification within 
university level education as 
major factor of improving the 
degree of ICT-professionals/O. 
Ilin, M. Hnidenko // ISPC 
World Science Journal.–
2017.–Vol. 1, №5(21) .–P. 14-
19.
3. Ilin O. Ways of decision 
support technology 
implementation within 
university's automated control 
system/O.O. Ilin, V.V. 
Vyshnivskyi, S.O. Seryh, O.V. 
Zinchenko //ISPC World 
Science Journal.–2017.–Vol.5, 
№2(18) .–P. 7-11.
4. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія безпеки 
публічних сенсорних 
терміналів//Проблеми 
кібербезпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем: 
II Науково-практична 
конференція (м. Київ, 23-24 



березня 2017р.): тези 
доповідей. – К.: КНУ, 2017. – 
С. 112–114.
5. O.Ilin, I. Zinchenko 
Introduction of hight-speed 
wireless infocommunication 
systems in higher educational 
institutions // Regional 
workshop of International 
Telecomminication Union for 
Europe and CIS region "Digital 
future Poweed by 4G/5G", May 
14-16, 2018, p.47.
3.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
1. Членство у міжнародній 
спільноті Інституту інженерів 
електротехніки та 
електроніки (IEEE)
2. Членство у освітньому 
підрозділі спільноти 
Інституту інженерів 
електротехніки та 
електроніки (Education 
Society IEEE)
3. Членство у міжнародній 
ІТ- асоціації ISOC (ISOC -
Internet Society).
3.17) Досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше 5 років;
З 2005-2012 р.р. на посадах 
інженера та заступника 
начальника Інформаційно- 
обчислювального відділу 
ДУІКТ.

55223 Сєрих Сергій 
Олександрович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Київське вище 

військове училище 
зв'язку, рік 

закінчення: 1980, 
спеціальність:  
Електронно-

провідний зв'язок, 
Диплом кандидата 

наук ДK 026525, 
виданий 26.02.2015

44 Кінцеві пристрої 
інформаційних 
систем

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.12), 30.14), 
30.15), 30.16).
30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Наукометричні бази Scopus 
або Web of Science Core 
Collection.
      1. Semon Bohdan , 
Bondarchuk Andrii , 
Vyshnivskyi Viktor , Sierykh 
Serhii , Haidur
Halyna, Kalashnyk-Rybalko 
Myroslava , Safarian Marat  
The electromagnetic
waves scattering evaluation on 
the composite material fractal 
structure with
radioisotope elements .-  
International Journal of 
Advanced Trends in Computer
Science and Engineering. - 
October 2019. - Scopus 
Indexed -  ISSN. 2278-3091, Р
2273-2276 Режим доступу:
http://www.warse.org/IJATCS
E/static/pdf/file/ijatcse648520
19.pdf
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
- Вишнівський В. В., 
Зінченко О. В., Катков Ю. І., 
Сєрих С. О. Державний 
університет телекомунікацій, 
Київ. Інформаційні 
характеристики 
інтелектуальних систем// 
Зв’язок. – 2018. – №2. – С.14-
19. 
- Сєрих С. О. Підвищення 
завадозахишеності каналів 
управління комплексів 
безпілотних літальних 
апаратів Вишнівський В. В. 
(Vyshnivskyi V.V.), Сєрих С. О. 
(Sierykh S.O.), Катков Ю. І. 
(Katkov Yu.I.) Наукові праці 
УНДІЗ.-2018.-№ 1 С 23-30 
- Вишнівський В. В., 
Зінченко О. В., Катков Ю. І., 
Сєрих С. О. Статичні 



інформаційні показники 
якості інтелектуальних 
систем Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2018. №1(58)- С 14-21.
- Катков Ю.І. Оцінка 
процесів функціонально-
структурної реорганізації 
організаційно-технічної 
системи / Вишнівський В.В., 
Бондарчук А.П., Катков Ю.І., 
Сєрих С.О. //Системи 
управління, навігації та 
зв'язку, 2018, випуск 1(47)- 
С.44-47.
- Сєрих С. О. Підвищення 
завадо захисту каналів 
управління радіо 
телекомунікаційних засобів. 
Вишнівський В. В. 
(Vyshnivskyi V.V.), Сєрих С. О.  
(Sierykh S.O.), Катков Ю. І. 
(Katkov Yu.I.). Сучасний 
захист інформації. -2018.-№ 
2 С 12-19.
- Сєрих С. О. Підвищення 
ефективності малого бізнесу 
через використання хмарних 
сервісів. Катков Ю. І. (Katkov 
Yu. І.), Звенігородский О. С. 
(Zvenigorodsky O. S.), Сєрих 
С. О. (Sierykh S. O.), Бурсак В. 
В. (Bursak V. V.). Наукові 
праці УНДІЗ.-2020.-№ 2 С 
33-44.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Сєрих 
С.О., Зінченко О.В., 
Прокопов С.В. Конвергентна 
мережна інфраструктура. – 
Навчальний посібник. – 
Київ: ДУТ, 2019. – 182с.                                                                                                            
- Гніденко М.П., Гайдур Г.І., 
Сєрих С.О., Перспективні 
компоненти та засоби 
інфокомунікаційних 
технологій. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2017. 
– 168с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/1888/view/2024
- Сєрих С.О. Вибір на 
налаштування кінцевого 
обладнання інформаційних 
систем. Керівництво до 
проведення і виконання 
практичних занять з 
дисципліни «Кінцеві 
пристрої інформаційних 
систем», Київ: ДУТ, 2020. –
93 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/1888/view/2023
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання;
- НДР 2017 «Дослідження 
засобів діагностування 
телекомунікаційних мереж». 
РК 0114U000403 – 
відповідальний виконавець.
- НДР 2018 «Дослідження 
надійності 
телекомунікаційних мереж». 
РК 0114U000404 – 
відповідальний виконавець.
30.12) Наявність не менше 
п’яти авторських свідоцтв 
та/або патентів загальною 
кількістю два досягнення; 
http://www.dut.edu.ua/ua/165
-naukova-diyalnist-kafedra-
kompyuternih-nauk-ta-
informaciynih-tehnologiy
- Серых С.А. А.С.  N1250136 
Барлабанов В.В., Вахрушев 
В.П., Серых С.А. Лоскутов 
В.Ю., Хмелевский М.А. 
Многоуровневый цифровой 
согласованный фильтр.
- Серых С.А. А.С. N263451 



Хмелевский М.А.,Барлабанов 
В.В., Литвиненко В.В., Серых 
С.А., Вахрушев В.П. 
Устройство синхронизации 
приемника ДФМС.
- Серых С.А. А.С. N 252826 
Хмелевский М.А.,Барлабанов 
В.В., Ушаков В.Д., 
Паламарчук А.А., 
Литвиненко В.В., Серых С.А., 
Аброськин А.А. Устройство 
для передачи и приема 
составных широкополосных 
многопозиционных 
сигналов.
- Серых С.А. А.С. № 124468 
Барлабанов В.В., Вахрушев 
В.П., Серых С.А., Хмелевский 
М.А. ДАСФ (закрита).
- Серых С.А. А.С. N 237400 
Барлабанов В.В., Вахрушев 
В.П., Лоскутов В.Ю., Серых 
С.А. Устройство 
согласованной фильтрации.
30.14) Керівництво 
студентом, який зайняв 
призове місце на I етапі 
Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або робота у 
складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської 
студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 
робіт), або керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або лауреатом 
Міжнародних мистецьких 
конкурсів, фестивалів та 
проектів, робота у складі 
організаційного комітету або 
у складі журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких 
проектів; керівництво 
студентом, який брав участь 
в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, 
Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубка світу та Європи, 
чемпіонаті України; 
виконання обов’язків 
тренера, помічника тренера 
національної збірної 
команди України з видів 
спорту; виконання обов’язків 
головного секретаря, 
головного судді, судді 
міжнародних та 
всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною 
делегацією; робота у складі 
організаційного комітету, 
суддівського корпусу;
- керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком «Апаратні 
засоби інформаційних 
систем».
30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
- Катков Ю.І.,Сєрих С.О. 
Аналіз якості послуг та 
обслуговування мереж 5G 
відносно вимог соціальних 
мереж. Региональный 
семинар МСЭ«ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ 
СЕТЕЙ:РЕШЕНИЯ ПОСТ-
NGN, 4G И 5G» 17 -18 ноября 
2016 года. ДУТ, м. Київ, С.57-
59.
- Сєрих C.О., Катков Ю.І. 
Підвищення 
завадозахищеності 
радіомереж із складними 
сигналами за рахунок 
блоковості кодування. 



Региональный семинар 
МСЭ«ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ 
СЕТЕЙ:РЕШЕНИЯ ПОСТ-
NGN, 4G И 5G» 17 -18 ноября 
2016 года. ДУТ, м. Київ, 
С.124-125.
- Серих С.О. Дослідження 
спектрів складових складних 
дискретних 
фазоманіпульованих 
сигналів завадозахищених 
систем. Матеріали 
міжнародної конференції 
«Modern mehods, innovations 
and experience of practical 
application in the field of 
technical sciencers», Radom, 
Republic of Poland/ desember 
27-28 2017.- C43-46.
- Сєрих С.О., Гайдур Г.І. 
Параметричний синтез 
складових спектрів ФМ ШПС 
завадозахищених 
радіосистем. Региональная 
конференция МСЭ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
НА ОСНОВЕ СЕТЕЙ ПОСТ-
NGN, 4G И 
5G.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ПО ИХ ПОСТРОЕНИЮ И 
ЗАЩИТЕ» 7-9 июня 2017 
года ДУТ, м. Київ, С.81.
- Серых С.А. Повышение 
скрытности управления 
БПЛА специального 
назначения. Матеріали 
регионального семинару 
Международного союза 
электросвязи для стран 
Европы и СНГ «Цифровое 
будущее на основе 4G/5G» 
14-16 мая 2018 року, ДУТ, м. 
Київ, С.75-76.
30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
- Інтернет речей.
Українськаи Наукова 
Інтернет спільнота (з 2004) 
https://nauka-online.org/

263827 Ільїн Олег 
Олександрович

Професор, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом магістра, 
Київський 

національний 
університет імені 
Тараса Шевченка, 

рік закінчення: 
2003, спеціальність: 

0911 Лазерна та 
оптоелектронна 
техніка, Диплом 
доктора наук ДД 
007331, виданий 

01.02.2018, Диплом 
кандидата наук ДK 

001696, виданий 
10.11.2011, Атестат 

доцента 12ДЦ 
037238, виданий 

17.01.2014, Атестат 
професора AП 

001334, виданий 
16.12.2019

11 Прикладні 
алгоритми та 
структури даних  

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: 
п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.6), 
30.10), 30.15), 30.16), 30.17). 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 1. 
1. Melnyk Yurii1, Matsko 
Olexander, Ilin Oleh, 
Hnidenko Nikolay, Dakova 
Larisa, Dakov Serhii, 
Domracheva Kateryna, 
Dovzhenko Nadiia.  The 
Process of Network Flows 
Distribution based on Traffic 
Engineering Method. 
International Journal of 
Advanced Trends in Computer 
Science and Engineering.  
Volume 8, No.6, November – 
December 2019, p. 3036-3042. 
(SCOPUS) 
http://www.warse.org/IJATCS
E/static/pdf/file/ijatcse608620
19.pdf   (журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS).
2. Vitalii Savchenko, Oleh Ilin, 
Nikolay Hnidenko, Olga 
Tkachenko, Oleksander 
Laptiev, Svitlana Lehominova. 
Detection of Slow DDoS 
Attacks based on User’s 
Behavior Forecasting. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research.  Volume 
8, No.5, May 2020, p. 2019-



2025.   (журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS). 
http://www.warse.org/IJETER
/static/pdf/file/ijeter90852020
.pdf
3. V.Tolubko,V.Vyshnivskyi, V. 
Mukhin, H.Haidur, 
N.Dovzhenko, O. Ilin, 
V.Vasylenko. Method for 
Determination of Cyber 
Threats Based on Machine 
Learning for Real-Time 
Information System. I.J. 
Intelligent Systems and 
Applications, 2018, 8, 11-18. 
(журнал включено до 
міжнародної наукометричної 
бази SCOPUS). 
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Ільїн О. О. Аналіз 
уразливості  інформаційного 
ресурсу вищого навчального 
закладу та класифікація 
загроз інформаційної 
безпеки /О. О. Ільїн, С. О. 
Сєрих, В. В. Вишнівський// 
Науково-технічний журнал 
«Сучасний захист 
інформації». – К.: ДУТ, 2017. 
– №1. – С. 66–72.
2. Ільїн О.О. Розробка моделі 
конкурентоспроможного 
випускника методом 
анкетування потенційного 
роботодавця // Науково-
виробничий збірник 
«Наукові записки УНДІЗ». – 
К.:УНДІЗ, 2017. – №1(45). – 
С. 65–72.
3. Ільїн О.О. Концепція 
побудови інформаційної 
технології управління 
навчальним процесом на 
основі рефлексивного 
управління // Науково-
виробничий збірник 
«Наукові записки УНДІЗ». – 
К.:УНДІЗ, 2017. – №2(46). – 
С. 48–53.
4. Ільїн О.О. Когнітивний 
підхід щодо формування та 
оцінки компетенції 
спеціалістів для галузі ІКТ // 
Науковий журнал 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні технології». – 
К.: ДУТ,  2017. – №1(54). – С. 
61–66.
5. Довженко Н.М., 
Домрачева К.О., Ільїн О.О. 
Розробка математичної 
моделі функціонування 
сенсорної мережі. Наукові 
записки УНДІЗ. – 2018. – 
№4(52).с.63-67.
6. Hnidenko O. М., Hnidenko 
М. P., Ilin O. O. The increasing 
of dynamic accuracy of the 
auto adjustments of frequency 
system in radio-receivers 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2018. №3(60). с.45-55.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:
1. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія управління 
навчальним процесом у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. 
Гайдур, В.В. Вишнівський, 
А.П. Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017.  – 296 с.
30.6) Проведення 
навчальних занять із 
спеціальних дисциплін 
іноземною мовою в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин 
на навчальний рік:
- Сертифікат рівня В2 № 
24978,  виданий 17.12.2018 
року  "The first Kyiv State 
Courses of Foreign 
Languages". 20 % аудиторних 
занять викладається 



іноземною мовою.
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника:
1. 2014-2015р. Директор 
навчально-наукового 
інституту заочного та 
дистанційного навчання 
Державного університету 
телекомунікацій.
3.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Ільїн О.О. Когнітивна 
модель та метод управління 
показниками професійної 
активності навчально-
педагогічних працівників 
для підвищення 
конкурентоздатності 
випускників університету // 
ISPC World Science Journal.– 
2017. –Vol.1, №8(24).– P. 41-
4.
2. Ilin O. Certification within 
university level education as 
major factor of improving the 
degree of ICT-professionals/O. 
Ilin, M. Hnidenko // ISPC 
World Science Journal.–
2017.–Vol. 1, №5(21) .–P. 14-
19.
3. Ilin O. Ways of decision 
support technology 
implementation within 
university's automated control 
system/O.O. Ilin, V.V. 
Vyshnivskyi, S.O. Seryh, O.V. 
Zinchenko //ISPC World 
Science Journal.–2017.–Vol.5, 
№2(18) .–P. 7-11.
4. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія безпеки 
публічних сенсорних 
терміналів//Проблеми 
кібербезпеки інформаційно-
телекомунікаційних систем: 
II Науково-практична 
конференція (м. Київ, 23-24 
березня 2017р.): тези 
доповідей. – К.: КНУ, 2017. – 
С. 112–114.
5. O.Ilin, I. Zinchenko 
Introduction of hight-speed 
wireless infocommunication 
systems in higher educational 
institutions // Regional 
workshop of International 
Telecomminication Union for 
Europe and CIS region "Digital 
future Poweed by 4G/5G", May 
14-16, 2018, p.47.
3.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
1. Членство у міжнародній 
спільноті Інституту інженерів 
електротехніки та 
електроніки (IEEE)
2. Членство у освітньому 
підрозділі спільноти 
Інституту інженерів 
електротехніки та 
електроніки (Education 
Society IEEE)
3. Членство у міжнародній 
ІТ- асоціації ISOC (ISOC -
Internet Society).



3.17) Досвід практичної 
роботи за спеціальністю не 
менше 5 років;
З 2005-2012 р.р. на посадах 
інженера та заступника 
начальника Інформаційно- 
обчислювального відділу 
ДУІКТ.

321632 Прокопов Сергій 
Васильович

Доцент, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

26 Системне 
програмування та 
архітектура 
комп'ютерів

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.10), 30.15), 
30.16), 30.18).

30.1) Наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Наукометричні бази Scopus 
або Web of Science Core 
Collection.
1. V. Savchenko, S. 
Kostiuchenko, A. Lemeshko, V. 
Cherneha, S. Prokopov, O. 
Pliushch.  Ensuring 
Information Availability in a 
Mobile MESH Network with 
Connectivity Restrictions. 
International Journal of 
Emerging Trends in 
Engineering Research. Volume 
8. No.7, July 2020.
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1.  Прокопов С. В. Якість 
обслуговування Інтернет 
речей в протоколі MQTT, 
основні особливості і 
процедури / Прокопов С. В., 
Звенігородський О. С., 
Кутовий С. О., Рижаков М. М. 
// Науковий журнал 
“Записки українського 
науково-дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 2019. 
Вип.№ 4. – С. 80-85.
2. Прокопов С. В. 
Дослідження особливостей 
роботи безпроводових мереж 
з високою щільністю під 
великим навантаженням / 
Прокопов С. В., Гніденко М. 
П., Ільїн О. О., Сєрих С. О., 
Бондарчук А. П. // Науковий 
журнал “Записки 
українського науково-
дослідного інституту 
зв’язку”. – К.: ДУТ, 2019. 
Вип.№ 3. – С. 19-30.- 
3. Плющ О. Г., Вишнівський 
В.В., Прокопов С.В., 
Іщеряков С.М., Дослідження 
характеристик 
скремблюючої кодової 
послідовності на основі 
примітивного поліному 
дев’ятого порядку в 
телекомунікаційних мережах 
інформаційних систем. // 
Зв'язок. – 2020 №3. – С. 36-
44.
4. Катков Ю.І., 
Звенігородский O.C, 
Прокопов С.В.,  Пупченко 
А.В  Проблеми 
впровадження CRM// 
Зв’язок. – 2019. – №3 – С. 
(стаття подана для друку).
5. Катков Ю.І. Аналіз загроз 
та вразливостей під час 
впровадження технології 
4G/LTE / Катков Ю.І., 
Березовська Ю.В., 
Пшеничний Ю.С., Рижаков 
М.М., Прокопов С. В. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. 
2019. №4. С. 25-38.

30.3)  Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії:



- Гніденко М.П., Ільїн О.О., 
Прокопов С.В. Сучасні 
інформаційні технології в 
науці та освіті: Навчальний 
посібник –  Київ: ФОП 
Гуляев В.М. 2019. - 148 с.
- Гніденко М.П., 
Вишнівський В.В., Сєрих 
С.О., Зінченко О.В., 
Прокопов С.В. Конвергентна 
мережна інфраструктура: 
Навчальний посібник –  
Київ: ФОП Гуляев В.М. 2019. 
- 180 с.
- Шикула О.М., Вишнівський 
В.В., Іщеряков С.М., 
Каргаполов Ю.В., Прокопов 
С.В., Щербина І.С. Вступ до 
комп’ютерного дизайну. 
Навчальний посібник. Київ: 
ФОП Гуляєва В.М., 2021. – 
245 с. 
http://www.dut.edu.ua/ua/lib
/1/category/729/view/2175
30.8) Виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання:
- наукове керівництво НДР 
«Трансформація сучасних 
форм та методів навчання у 
вищій освіті» 
(№0117U004343, в межах 
робочого часу);
- наукове керівництво НДР 
«Система прогнозування 
потреб у кваліфікаціях і 
професіях» (№0117U006229, 
в межах робочого часу).

30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника:
- начальник відділу 
модернізації вищої освіти 
Інституту модернізації змісту 
освіти МОН України.

30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
- Шевченко Є.О., Прокопов 
С.В., Звенігородський С.О. 
Дослідження архітектури 
сенсорних мереж. : збірник 
тез доп. IV наук.-технічної 
конф. (ДУТ, 25 трав. 2018 р.). 
Київ, 2018. С. 31.
- Бичков О.І., Прокопов С.В., 
Звенігородський С.О. 
Можливості використання 
транспортних мереж на 
основі технологій FTTN та 
DOCSIS. : збірник тез доп. 
наук.-технічної конф. (ДУТ, 5 
груд. 2018 р.). Київ, 2018. С. 
59.
- Прокопов С.В. 
Кваліфікаційна яма: 
проблема підготовки 



майбутніх фахівців ІТ та ІКТ: 
тези доп. XII Міжнарод. 
наук.-технічної конф. (ДУТ, 
12 - 13 груд. 2018 р.). Київ, 
2018. С. 87.
- Ткаленко О.М., Прокопов 
С.В.  Інтелектуальні 
технології і системи 
штучного інтелекту 
підтримки прийняття 
рішень. :  тези доп. семінару-
практик. Міжнародного 
союзу електрозв’язку (ДУТ, 
14 - 16 трав. 2019 р.). Київ, 
2019. С. 45.
- Прокопов С.В., Каракуля 
М.В. Інформаційні технології 
автоматизованого офісу: IX 
Міжнародної науково-
технічної конференції 
студентства та молоді «СВІТ 
ІНФОРМАЦІЇ ТА 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ» (ДУТ 
10 жовтня 2019 р.) м.Київ, 
2019, С.162
30.16) Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
- член Інтернет суспільства 
(ISOC -Internet Society).
 30.18)  Наукове 
консультування установ, 
підприємств, організацій 
протягом не менше двох 
років:
- консультація науково-
педагогічних працівників 
закладів вищої освіти з 
організації навчального 
процесу під час роботи в  
ІМЗО МОН України.

44963 Бондарчук 
Андрій 
Петрович

професор 
кафедри 
інженерії 
програмного 
забезпечення, 
Суміщення

Навчально-
науковий інститут 

Інформаційних 
технологій

Диплом спеціаліста, 
Державний 
університет 

інформаційно-
комунікаційних 
технологій, рік 

закінчення: 2008, 
спеціальність: 

092401 
Телекомунікаційні 
системи та мережі, 

Диплом доктора 
наук ДД 008139, 

виданий 18.12.2018, 
Диплом кандидата 

наук ДK 008869, 
виданий 26.09.2012, 

Атестат доцента 
12ДЦ 037236, 

виданий 17.01.2014, 
Атестат професора 

AП 001533, виданий 
26.02.2020

12 Проектування  
інтерфейсу 
користувача

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п.30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності:

п.п. 30.1), 30.2), 30.3), 30.8), 
30.10), 30.11), 30.15), 30.16). 

30.1) Наявність за останні 
п’ять років (2015 – 2020 р.р.) 
наукових публікацій у 
періодичних виданнях, які 
включені до наукометричних 
баз, рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection. 
Наукометричні бази Scopus 
або Web of Science Core 
Collection. 
Alexander Tantsiura, Andrii 
Bondarchuk, Oleh Ilin, Yurii 
Melnyk, Olga Tkachenko, 
Kamila Storchak / The Image 
Models of Combined 
Correlation-Extreme 
Navigation System of Flying 
Robots // International 
Journal of Advanced Trends in 
Computer Science and  
Engineering, 8(4), July- August 
2019, 1012 – 1019.
(DOI:10.30534/ijatcse/2019/0
5842019)
30.2) Наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України.
1. Бондарчук А.П. Оцінка 
процесів функціонально-
структурної реорганізації 
організаційно-технічної 
системи/ А.П. Бондарчук, 
В.В. Вишнівський, Ю.І. 
Катков, С.О //Системи 
управління, навігації та 
зв’язоку, 2018, випуск 1(47). 
С. 44-47
2. Бондарчук  А.П. Анализ 
требований при разработке 
системы управления 
прикладными задачами IoT / 
А.П. Бондарчук, Ю.В. 
Каргаполов, А.А. Макаренко, 
А.Б. Придыбайло, О.В. 
Сеньков  // 
Телекомунікаційні та 



інформаційні технології, 
2018. - № 1 - С. 24-30
3. Бондарчук А.П. Розробка 
інформаційних технологій 
для сервісно-орієнтовного 
проектування 
інформаційних систем / 
А.П.Бондарчук, О.Б. 
Придибайло // Сучасний 
захист інформації. – 2018. – 
№. 1. – С. 24-30
4. Бондарчук А.П. Сучасні 
мови програмування для 
систем надання 
телекомунікаційних послуг / 
А.О. Макаренко, А.П. 
Бондарчук, Є.Б. Хотинський, 
В.М. Лимар // Наукові 
записки Українського 
науково-дослідного інституту 
зв’язку. – Київ: ДУТ, 2017. – 
№. 4. – С.21-33
5. Онищенко В.В. Програмна 
інженерія: проблеми та 
перспективи / В.В. 
Онищенко, А.П. Бондарчук 
// Науково-практичний 
журнал «Зв’язок». – Київ: 
ДУТ, 2016. – №. 1. – С.10-13.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії. 
1.Бондарчук А. П. 
Проектування інтерфейсу 
користувача // навчального 
посібника Київ, 2017.-110 с.
2. Ільїн О.О. Інформаційна 
технологія управління 
навчальним процесом у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. / О.О. 
Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. 
Гайдур, В.В. Вишнівський, 
А.П. Бондурчук. – К.: ПВП 
«ЗАДРУГА», 2017. – 296 с.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
Головний редактор 
наукового журналу 
«Телекомунікаційні та 
інформаційні технології» 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу світи 
/інституту/ факультету/ 
відділення (наукової 
установи)/ філії/ кафедри 
або іншого відповідального 
за підготовку здобувачів 
вищої освіти підрозділу/ 
відділу (наукової установи)/ 
навчально-методичного 
управління (відділу)/ 
лабораторії/ іншої 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного підрозділу/ 
вченого секретаря закладу 
освіти (факультету, 
інституту)/ відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.
 - Директор Навчально-
наукового інституту 
Інформаційних технологій 
Державного університету 
телекомунікацій. 
30.11) участь в атестації 
наукових працівників як 
офіційного опонента або 
члена постійної 
спеціалізованої вченої ради 
(не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад).
1) член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.861.05з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 



здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.13.06 
«Інформаційні технології»
3) член спеціалізованої 
вченої ради Д 26.861.06 з 
правом прийняття до 
розгляду та проведення 
захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.13.21 
«Системи захисту 
інформації»
 30.15) Наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій. 
1. Бондарчук А.П. 
Архітектура мережі з 
віртуалізацією мережних 
функцій / А.П. Бондарчук, 
О.В. Сеньков, І.С. Коваль, 
В.В. Залива // Тези 
доповідей восьмої науково-
технічної конференція 
студентів та молодих вчених 
факультету інформаційних 
технологій «Cучасні 
інфокомунікаційні 
технології», Київ 23 грудня 
2016 року.: Матеріали 
науково-технічної 
конференції. – Київ: ДУТ, 
2016. – С.41-43.
2. Бондарчук А.П. 
Інформаційні платформи е-
commеrcе / А.П. Бондарчук, 
О.В. Сеньков, І.С. Коваль, 
В.В. Залива // Тези 
доповідей восьмої науково-
технічної конференція 
студентів та молодих вчених 
факультету інформаційних 
технологій «Cучасні 
інфокомунікаційні 
технології», Київ, 11 – 12 
квітня 2017 року.: Матеріали 
науково-технічної 
конференції. – Київ: ДУТ, 
2017. – С.98-99.
3. Бондарчук А.П. Роль 
програмних роботів в 
сучасних інформаційних 
системах / А.П. Бондарчук, 
О.В. Сеньков, І.С. Коваль, 
В.В. Залива // Тези 
доповідей восьмої науково-
технічної конференція 
студентів та молодих вчених 
факультету інформаційних 
технологій «Cучасні 
інфокомунікаційні 
технології», Київ, 11-12 квітня 
2017 року.: Матеріали 
науково-технічної 
конференції. – Київ: ДУТ, 
2017. – С.184-185.
4. Бондарчук А.П. Аналіз 
математичної моделі об’єкта 
інформаційної системи / 
А.П. Бондарчук, Є.В. 
Гаврилко // Іntеrnatіonal 
rеsеarch and practіcе 
confеrеncе Modеrn Mеthods, 
іnnovatіons, and еxpеrіеncе of 
practіcal applіcatіon іn thе 
fіеld of tеchnіcal scіеncеs, 
Radom, Rеpublіc of Poland27-
28Dеcеmbеr,2017.–С.8-9 
5. Бондарчук А.П. Сучасні 
технології ідентифікації 
абонентів в мережі 
мобільного зв’язку / А.П. 
Бондарчук, О.О. 
Шевченко//Десята 
міжнародна науково-
технічна конференція 
«Проблеми інформатизації», 
Київ, 12-13 квітня 2018 року: 
Матеріали науково-технічної 
конференції. – Київ: ДУТ, 
2018. – C.15-17. 
30.16)  Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю. Членство у 
міжнародній ІТ-асоціації  
ISOC.  

328142 Негоденко Завідувач Навчально- Диплом магістра, 6 Дискретні Види і результати 



Олена Василівна кафедри 
інженерії 
програмного 
забезпечення., 
Основне місце 
роботи

науковий інститут 
Інформаційних 

технологій

Національний 
педагогічний 

університет імені 
М.П. Драгоманова, 

рік закінчення: 
2007, спеціальність: 
080101 Математика, 
Диплом кандидата 

наук ДK 053695, 
виданий 15.10.2019

структури професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.8), 30.10), 30.13), 
30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection:
1. Nehodenko O.V., 
Onyshchenko, V.V. 
Characteristics of 
mathematical modelling for 
the internet of things system. 
Journal of Automation and 
Information Sciences, 2020, 
52(2), стр. 13–21 (SCOPUS).
2. Onyshchenko, V., 
Nehodenko O.
Shevchenko, S. Models of 
information processing in IoT 
networks on the basis of 
fundamental trigonometric 
splines. 2019 IEEE 
International Scientific-
Practical Conference: Problems 
of Infocommunications Science 
and Technology, PIC S and T 
2019 - Proceedings, 2019, стр. 
613–616, 9061424 (теза 
доповідей SCOPUS).
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України:
1. Негоденко О.В., Шевченко 
С. М., Жданова Ю.Д.,  
Спасітєлєва С. О.,  Мазур Н. 
П., Кравчук К. В. 
Математичні методи в 
кібербезпеці: фрактали та їх 
застосування в 
інформаційній та 
кібернетичній безпеці. 
Кібербезпека: освіта, наука, 
техніка. 1 (5), 2019.-C.31-39.  
ISSN 2663-4023
2. Негоденко О.В., 
Золотухіна О. А., Бондарчук 
А. П., Сторчак К. П., 
Штіммерман А. М., Резнік С. 
Ю. Методи побудови 
віртуальних лабораторій. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
Київ: ДУТ, 2019. – №3 – C. 
83-89.
3. Негоденко О.В. Моделі 
відновлення сигналів в 
технології інтернет речей на 
основі сплайн-фільтрів. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
Київ: ДУТ, 2019. – №4 – 
С.32-39.
4. Негоденко О.В. Моделі для 
обробки інформаційних 
сигналів на основі 
тригонометричних сплайнів. 
Зв'язок. – Київ: ДУТ, 2018. – 
№4(134) – С.47-50.
5. Негоденко О.В. 
Інтерполяційні моделі для 
відновлення сигналів в 
технологіях Інтернет Речей. 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
Київ: ДУТ, 2018. – №3(60) – 
C. 81-87.
30.3) Наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії.
1. Золотухіна О.А., Негоденко 
О.В., Трінтіна Н.А., Разіна 
С.Я., Резнік С.Ю. 
Навчальний посібник. Якість 
та тестування програмного 
забезпечення інформаційних 
систем. ДУТ. - Київ, 2020 - 
126 ст.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 



редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 
рецензованого наукового 
видання.
1. Наукова-дослідна робота 
на тему: «Розробка 
апаратно-програмного 
комплексу контролю та GPS 
моніторингу транспорту».
30.10) Організаційна робота 
у закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника.
1. Завідувач кафедри 
Інженерії програмного 
забезпечення.
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три 
найменування:
1.Спеціальні мови 
програмування Державний 
університет телекомунікацій. 
– К.: ДУТ, 2021. Трінтіна 
Н.А., Негоденко О.В., 
Бондарчук А.П., Терещенко 
О.І.
2. Положення про 
кваліфікаційну роботу 
бакалавра: методичні 
вказівки до виконання та 
захисту атестаційної роботи 
бакалавра для студентів 
денної та заочної форм. –К.: 
ДУТ, 2021. – 33 с. Бондарчук 
А.П., Черевик В.М., 
Негоденко О.В., 
Вишнівський В.В., Ткаченко 
О.М., Зінченко О.В., Сторчак 
К.П.
3. Положення про 
кваліфікаційну роботу 
магістра: методичні вказівки 
до виконання та захисту 
атестаційної роботи магістра 
для студентів денної та 
заочної форм. –К.: ДУТ, 
2020. – 33 с. Бондарчук А.П., 
Твердохліб М.Г., Черевик 
В.М., Негоденко О.В., 
Вишнівський В.В., Сторчак 
К.П.
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій:
1. Негоденко О.В. Моделі для 
обробки інформаційних 
сигналів на основі 
тригонометричних сплайнів. 
XII Науково-технічна 
конференція «Проблеми 
інформатизації», м. Київ, 12-
13 грудня 2018 р. – К.: ДУТ, 
2018. – С.10 
2. Негоденко О.В. 
Поліноміальні та 
тригонометричні сплайни / 
О.В. Негоденко, І.В. Замрій 
// XIII Міжнародна наукова 
конференція для молодих 



вчених «Сучасні проблеми 
математики та її 
застосування у природничих 
науках та інформаційних 
технологіях», м. Харків, 16-17 
березеня 2018 р. – Х.: ХНУ 
імені Каразіна, 2018. – С. 41-
42
3. Негоденко О.В. 
Диференціальні властивості 
тригонометричних 
фундаментальних сплайнів. 
Міжнародна науково-
практична конференція  
«Сучасні наукові інновації» 
м. Київ, 15-16 лютого 2017 р. 
Матеріали конф. Ч.2. – К.: 
МЦНД,  2017 р. – С. 49 
4. Негоденко О.В. 
Тригонометричні 
фундаментальні функції в 
задачах побудови 
наближених розв’язків 
крайових задача для 
звичайних диференціальних 
рівнянь. / В.П. Денисюк, О.В. 
Негоденко // XVІІІ 
International Conference 
“Dynamical System Modeling 
and Stability Investigation” 
Abstracts of Conference 
reports. Kyiv, Ukraine, Mai 24 
– 26, 2017. – К.: КНУ імені 
Тараса Шевченка, 2017. – С. 
157
5. Negodenko O. The 
Smoothness Effect of 
Trigonometric Interpolation 
Splines on the Interpolation 
Error. ХV міжнародна 
науково-практична 
конференція молодих учених 
і студентів «ПОЛІТ.  Сучасні  
проблеми  наук», м. Київ, 8-9 
квітня 2015 р. Тези 
доповідей. – К.: НАУ, 2015. – 
C. 63.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю:
 - член IT-асоціація України, 
ISOC.

263831 Золотухіна 
Оксана 
Анатоліївна

Завідувач 
кафедри 
системного 
аналізу, 
Основне місце 
роботи

Навчально-
науковий інститут 
Телекомунікацій

Диплом магістра, 
Донецький 
державний 

інститут, рік 
закінчення: 1998, 

спеціальність:  
програмне 

забезпечення 
автоматизованих 

систем

22 Організація баз 
даних та знань 

Види і результати 
професійної діяльності за 
спеціальністю відповідно до 
п. 30 Ліцензійних умов 
провадження освітньої 
діяльності: п.п. 30.1), 30.2), 
30.3), 30.5), 30.8), 30.10), 
30.13), 30.15), 30.16).
30.1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of 
Science Core Collection;
- Turinskyi O. Model and 
Development of Plasma 
Technology for the Protection 
of Radio-electronic Means of 
Laser Emission/ O. Turinskyi, 
M. Iasechko, V. Larin, D. 
Dulenko, V. Kravchenko, O. 
Golubenko, D. Sorokin, O. 
Zolotukhina // International 
Journal of Advanced Trends in 
Computer Science and 
Engineering, 2019. – Vol. 8. – 
No5 – P. 2429–2433. 
(SCOPUS)
30.2) наявність не менше 
п’яти наукових публікацій у 
наукових виданнях, 
включених до переліку 
наукових фахових видань 
України;
- Золотухіна О. А. 
Інфологічне моделювання 
інформаційної системи 
контролю витрат ресурсів. / 
О. А. Золотухіна // Штучний 
інтелект. – 2017. – № 3-4. – 
С. 213-223.
- Шушура О. М. 
Функціональне моделювання 
інформаційної системи 
управління ресурсами 
підприємства в умовах 
невизначеності або 
недостовірності даних. / О. 



М. Шушура, О. А. Золотухіна 
// Зв’язок. – 2017. ¬– № 6 
(130). – С. 52-57.
- Золотухіна О. А. Структура 
інформаційної технології 
контролю витрат ресурсів. / 
О. А. Золотухіна// 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2018. – №1 (58). – С. 96-104.
- Золотухіна О. А. Прийняття 
рішень з управління 
ресурсами в умовах 
наявності недосконалих 
даних. / О. А. Золотухіна 
//Зв’язок. – 2018. – № 2 
(132). – С. 35-41.
- Zolotukhina O. A. Using fuzzy 
sets to unify the presentation 
of some types of imperfect 
information in resource 
supervising systems. / O. A. 
Zolotukhina // Sciences of 
Europe. – 2018. – Vol. 2. – No 
27. – P. 55-59.
- Шушура О.М. Фактори 
створення стратегії безпеки 
інформаційних технологій 
сучасного підприємства/ 
Шушура О.М., Довбешко 
С.В., Золотухіна О.А., Асєєва 
Л.А. // Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – №2 (63). – С. 5-13.
- Zolotukhina O.A. Methods for 
constructing virtual 
laboratories/ Bondarchuk A.P., 
Storchak K.P., Nehodenko 
O.V., Shtimmerman A.M., 
Reznyk S.Yu. // 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – №3 (64). – Р. 83-89.
- Сторчак К. П. 
Формализация знаний о 
задачах управления 
воздушным движением для 
перспективных систем 
управления воздушным 
движением / Сторчак К. П., 
Бондарчук А. П., Василенко 
Д. Е., Шушура А. Н., 
Золотухина О. А.//Зв’язок. – 
2019. – № 2 (138). – С. 12-16.
- Золотухіна О.А. Концепція 
розвитку підсистеми 
передавання 
мультимедійних 
повідомлень IMS/ О.А. 
Золотухіна, О.М.Ткаленко, 
А.М. Тушич, В.М. Чорна, О.Р. 
Нікітенко, Н.К. Шатохіна// 
Телекомунікаційні та 
інформаційні технології. – 
2019. – №4 (65). – С. 4-12.
30.3) наявність виданого 
підручника чи навчального 
посібника або монографії;
1. Шушура О.М., Золотухіна 
О.А. Логіка та алгоритми 
обробки даних. Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ,  2019. 
– 121 с.
2. Золотухіна О.А., 
Негоденко О.В., Трінтіна 
Н.А., Разіна С.Я., Резнік С.Ю. 
Навчальний посібник. Якість 
та тестування програмного 
забезпечення інформаційних 
систем. ДУТ. - Київ, 2020 - 
126 ст.
30.5)  участь у міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання 
“суддя міжнародної категорії
- європейський проект 
програми Erasmus+ 
«University-enterprises 
cooperation in game industry 
in Ukraine» №561728-EPP-1-
2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-
GameHub, 2017 р.
30.8) виконання функцій 
наукового керівника або 
відповідального виконавця 
наукової теми (проекту), або 
головного редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до переліку 
наукових фахових видань 
України, або іноземного 



рецензованого наукового 
видання;
- відповідальний виконавець 
госпдоговірної науково-
дослідної роботи за темою 
«Аналіз та специфікація 
вимог до інформаційної 
системи контролю витрат 
пального автомобільним 
транспортом підприємства»;
- член редакційної колегії 
наукового журналу 
«Телекомунікаційні 
інформаційні технології», 
Державний університет 
телекомунікацій.
30.10) організаційна робота у 
закладах освіти на посадах 
керівника (заступника 
керівника) закладу 
освіти/інституту/факультету/
відділення (наукової 
установи)/ філії/кафедри або 
іншого відповідального за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти підрозділу/відділу 
(наукової 
установи)/навчально-
методичного управління 
(відділу)/лабораторії/іншого 
навчально-наукового 
(інноваційного) 
структурного 
підрозділу/вченого 
секретаря закладу освіти 
(факультету, 
інституту)/відповідального 
секретаря приймальної 
комісії та його заступника;
- завідувач кафедри 
системного аналізу;
30.13) наявність виданих 
навчально-методичних 
посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів 
та дистанційного навчання, 
конспектів 
лекцій/практикумів/методич
них вказівок/рекомендацій 
загальною кількістю три  
найменування;
- Аналіз вимог до 
інформаційних систем [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання /Золотухіна О.А.; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=683
- Інтерфейси інформаційних 
систем [ Електронний ресурс 
] : Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Золотухіна О.А.; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=71
- Аналіз та застосування 
технологій програмування [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Золотухіна О.А.; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=684
- Системний аналіз та 
проектування 
інформаційних систем [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Н.К. Шатохіна, 
О.А. Золотухіна, С.Ю. Резнік; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=839
- Основи системного аналізу 
[ Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 



дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Н. К.Шатохіна, 
О.А.Золотухіна; кафедра 
системного аналізу  – Київ: 
ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=2373
- Якість та тестування 
інформаційних систем [ 
Електронний ресурс ] : 
Матеріали для організації 
дистанційного навчання 
студентів в системі Moodle 
для студ. ден. та заоч. форм 
навчання / Н. К.Шатохіна, 
О.А.Золотухіна, С.Ю. Резнік; 
кафедра системного аналізу  
– Київ: ДУТ,  Режим доступу: 
http://dl.dut.edu.ua/course/vi
ew.php?id=686
30.15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних 
публікацій з наукової або 
професійної тематики 
загальною кількістю не 
менше п’яти публікацій;
- Бондарчук А.П., Золотухіна 
О.А., Сторчак К.П., Шушура 
О.М. Аналіз чинників, які 
перешкоджають 
формуванню культури 
академічної доброчесності 
бакалаврів в галузі знань 
«Інформаційні технології» 
//Академічна доброчесність: 
виклики сучасності / Збірник 
наукових есе учасників 
дистанційного етапу 
наукового стажування для 
освітян (Республіка Польща, 
Варшава, 11.03 – 23.03.2019). 
– Варшава, 2019. – С.24-29.
- Золотухіна О. А. Сучасні 
інформаційно-комунікаційні 
технології для контролю 
витрат палива 
автомобільним транспортом. 
// Електронні та мехатронні 
системи: теорія, інновації, 
практика: збірник наукових 
праць за матеріалами IІI 
Всеукраїнської науково-
практичної Інтернет-
конференції, 4-5 грудня, 2017 
р. / Полтавський 
національний технічний 
університет імені Юрія 
Кондратюка. – Полтава: 
ПолтНТУ, 2017. – С.112-114.
- Золотухіна О. А. 
Інформаційна технологія на 
основі нечіткої логіки для 
розрахунку витрат палива 
автотранспортом при 
виконанні специфічних 
робіт. // Проблеми 
інформатизації: Матеріали 
дев’ятої міжнародної 
науково-технічної 
конференції. – Київ: ДУТ, 
НТУ; Полтава: ПНТУ; 
Катовице: КЕУ; Париж: 
Університет Париж VІІ 
Вєнсент-Сен-Дені; Вільнюс: 
ВДТУ; Харків: ХНДІТМ, 2017. 
– С.69-70.
- Шушура О. М. Аналіз 
характеристик 
недосконалості даних 
системи управління 
ресурсами підприємства. / О. 
М. Шушура, О. А. Золотухіна 
// VІ Всеукраїнська науково-
практична конференція 
студентів, аспірантів та 
молодих вчених з 
автоматичного управління. – 
Херсон, 2018. – С.24-25.
- Золотухіна О. А.  
Особливості інфологічного 
моделювання недосконалих 
даних в інформаційній 
системі контролю витрат 
ресурсів. // ІІІ Міжнародна 
науково-практична 
конференція «Інформаційна 
безпека та комп'ютерні 
технології». – 
Кропивницький, 2018. – 



С.298-299.
- Золотухіна О. А. 
Компоненти інформаційної 
технології контролю витрат 
ресурсів. // Проблеми 
інформатизації. Десята 
міжнародна науково-
технічна конференція. – 
Київ: ДУТ, 2018. – С. 85.
- Золотухіна О. А. 
Функціональне моделювання 
задач управління ресурсами 
підприємства з урахуванням 
недосконалості даних. // 
Проблеми інформатизації. 
Десята міжнародна науково-
технічна конференція. – 
Київ: ДУТ, 2018. – С.86.
- Золотухіна О. А. Прийняття 
рішень в системі управління 
ресурсами з урахуванням 
наявності недосконалої 
інформації. // 
Автоматизація, контроль та 
управління: пошук ідей та 
рішень (АКУ-2018): збірник 
наукових праць ІV 
Всеукраїнської науково-
технічної конференції 
молодих учених, аспірантів 
та студентів в м. Покровську 
22-23 травня 2018 р. – 
Покровськ: ДонНТУ, 2018. – 
С.182-183.
- Золотухіна О. А. Уніфікація 
представлення недосконалої 
інформації інформаційної 
системи контролю витрат 
ресурсів. // VI Міжнародна 
науково-технічна 
конференція студентства та 
молоді «Світ телекомунікації 
та інформатизації». – Київ: 
ДУТ, 2018. – С.181-182.
- Золотухина О. А. 
Интеллектуальный контроль 
ресурсов транспортной 
службы предприятия. // 
Регіональна конференція 
МСЕ для країн Європи та 
СНД  «Цифрове майбутнє на 
базі 4G/5G». – Київ: ДУТ, 
2018. – С.45-46.
- Золотухіна О.А. 
Використання нечітких 
дерев рішень в 
інформаційних системах. // 
Інформатика, управління та 
штучний інтелект. матеріали 
четвертої міжнародної 
науково-технічної 
конференції студентів, 
магістрів та аспірантів. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 
С.48.
- Золотухіна О.А. 
Використання Web-
технологій в діяльності  
будівельної компанії 
«Коралл»/ О.А. Золотухіна, 
І.О. Прикащиков 
//Проблеми інформатизації. 
Десята міжнародна науково-
технічна конференція. – Київ 
: ДУТ, 2018. 
- Золотухіна О.А. 
Впровадження 
інформаційних технологій в 
діяльність куратора 
навчальної групи ВНЗ / О.А. 
Золотухіна, А.А. 
Мазаєва//Проблеми 
інформатизації. Десята 
міжнародна науково-
технічна конференція. – Київ 
: ДУТ, 2018.
- Svyatnyy V.A. 
Blockorientierte 
Simulationssprache der 
parallelen Simulationstechnik/ 
V.A. Svyatnyy, M. Resch, O.A. 
Zolotukhina// Пятая 
международная 
конференция 
МОДЕЛИРОВАНИЕ-2016.  – 
Институт проблем 
моделирования в энергетике 
им. Г.Е. Пухова 
НАНУкраины. - Киев, 25-27 
мая, 2016. – С. 28-36.
30.16) участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;



- членство у професійному 
співтоваристві ISOC. 

 
  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

 
Програмні результати 

навчання ОП
ПРН 

відповідає 
результату 
навчання, 

визначеному 
стандартом 

вищої освіти 
(або охоплює 

його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи оцінювання

ПРН11. Володіти 
навичками управління 
життєвим циклом 
програмного 
забезпечення, продуктів і 
сервісів інформаційних 
технологій відповідно до 
вимог і обмежень 
замовника, вміти 
розробляти проектну 
документацію (техніко-
економічне 
обґрунтування, технічне 
завдання, бізнес-план, 
угоду, договір, 
контракт).

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Основи інженерії 
програмного забезпечення 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• мозковий штурм;
• командна робота;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Управління ІТ-проектами •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• мозковий штурм;
• командна робота;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен/курсова робота

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики
• Залік

ПРН12. Застосовувати 
методи та алгоритми 
обчислювального 
інтелекту та 
інтелектуального 
аналізу даних в задачах 
класифікації, 
прогнозування, 
кластерного аналізу, 
пошуку асоціативних 
правил з використанням 
програмних 
інструментів підтримки 
багатовимірного аналізу 
даних на основі 
технологій DataMining, 
TextMining, WebMining.

Методи та засоби штучного 
інтелекту

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• мозковий штурм;
• командна робота;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Інтелектуальна обробка 
даних

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики
• Залік

ПРН13. Володіти мовами 
системного 
програмування та 
методами розробки 
програм, що 
взаємодіють з 
компонентами 
комп’ютерних систем, 
знати мережні 
технології, архітектури 
комп’ютерних мереж, 
мати практичні навички 
технології 
адміністрування 
комп’ютерних мереж та 
їх програмного 
забезпечення.

Проектування  інтерфейсу 
користувача

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Виробнича практика • практичні роботи, 
• ознайомлення із звітною 
документацією,
• самостійна робота, робота в групах, 
• консультації 

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік



Ознайомча практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Мережне програмування •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Серверні платформи НРЕ •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• мозковий штурм;
• командна робота;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен/курсова робота

Конвергентна мережна 
інфраструктура

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Серверні операційні системи •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Системне програмування та 
архітектура комп'ютерів

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Кінцеві пристрої 
інформаційних систем

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• мозковий штурм;
• командна робота;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

ПРН14. Застосовувати 
знання методології та 
CASE-засобів 
проектування складних 
систем, методів 
структурного аналізу 
систем, об'єктно-
орієнтованої методології 
проектування при 
розробці і дослідженні 
функціональних моделей 
організаційно-
економічних і виробничо-
технічних систем.

Системний аналіз •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН16. Виконувати 
паралельні та 
розподілені обчислення, 
застосовувати чисельні 
методи та алгоритми 
для паралельних 
структур, мови 
паралельного 
програмування при 
розробці та експлуатації 
паралельного та 
розподіленого 
програмного 
забезпечення.

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Серверні платформи НРЕ •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен /курсова робота

Прикладне програмування–
JAVA

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Залік/Екзамен/курсова робота



ПРН10. 
Використовувати 
інструментальні засоби 
розробки клієнт-
серверних застосувань, 
проектувати 
концептуальні, логічні 
та фізичні моделі баз 
даних, розробляти та 
оптимізувати запити до 
них, створювати 
розподілені бази даних, 
сховища та вітрини 
даних, бази знань, у тому 
числі на хмарних сервісах, 
із застосуванням мов 
веб-програмування.

Організація баз даних та 
знань 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Серверні платформи НРЕ •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Екзамен/курсова робота 

Виробнича практика • практичні роботи, 
• ознайомлення із звітною 
документацією,
• самостійна робота, робота в групах, 
• консультації 

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

ПРН17. Визначати 
особливості та 
характеристики завдань 
для вибору хмарної 
платформи та моделі 
сервісної хмарної служби, 
вибирати технології для 
використання сервісів 
хмарних платформ, 
підвищувати 
ефективність 
застосування хмарної 
платформи OpenStack.

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Хмарна платформа 
OpenSteck

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

ПРН18. Застосовувати 
принципи управління 
процесами 
інфраструктури 
Інтернет, створювати 
системи забезпечення 
доступу до ресурсів 
Інтернет, обробки різних 
типів Інтернет-
ідентифікаторів, 
будувати системи 
Інтернет-сервісів.

Мережне програмування •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

ПРН15. Розуміти 
концепцію інформаційної 
безпеки, принципи 
безпечного проектування 
програмного 
забезпечення, 
забезпечувати безпеку 
комп’ютерних мереж в 
умовах неповноти та 
невизначеності вихідних 
даних.

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Захист інформації в 
інформаційно-
комунікаційних системах

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• навчальна дискусія;
• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;
•обговорення ситуаційного завдання;
• кейс-метод;
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

•• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН9. Розробляти 
програмні моделі 
предметних середовищ, 
вибирати парадигму 
програмування з позицій 
зручності та якості 
застосування для 
реалізації методів та 
алгоритмів розв’язання 
задач в галузі 
комп’ютерних наук.

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Якість програмного 
забезпечення та тестування

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен



• самостійна робота
Ознайомча практика • практичні роботи, 

• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Моделювання  
інформаційних  систем 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Спеціалізовані мови 
програмування

•усне/письмове опитування,
•індивідуальне опитування, 
• виступ студента на занятті
• дискусія;
• мозковий штурм;
•експрес-опитування студентів;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Програмування мобільних 
пристроїв

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

WEB-технології та WEB-
дизайн 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• навчальна дискусія;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Прикладне програмування–
JAVA

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Залік/Екзамен/курсова робота

Виробнича практика • практичні роботи, 
• ознайомлення із звітною 
документацією,
• самостійна робота, робота в групах, 
• консультації 

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

ПРН8. Використовувати 
методологію системного 
аналізу об’єктів, процесів 
і систем, прогнозування, 
управління та 
проектування 
динамічних процесів в 
макроекономічних, 
технічних, технологічних 
і фінансових об’єктах.

Системний аналіз •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН7. Розуміти 
принципи моделювання 
організаційно-технічних 
систем і операцій; 
використовувати 
методи дослідження 
операцій, розв’язання 
одно– та 
багатокритеріальних 
оптимізаційних задач 
лінійного, цілочисельного, 
нелінійного, 
стохастичного 
програмування.

Моделювання  
інформаційних  систем 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН6. Використовувати 
методи чисельного 
диференціювання та 
інтегрування функцій, 
розв'язання звичайних 
диференціальних та 
інтегральних рівнянь, 
особливостей чисельних 
методів та 
можливостей їх 
адаптації до інженерних 
задач, мати навички 
програмної реалізації 
чисельних методів.

Моделювання  
інформаційних  систем 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН5. Проектувати, 
розробляти та 
аналізувати алгоритми 
розв’язання 
обчислювальних та 

Прикладні алгоритми та 
структури даних  

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Залік/Екзамен/курсова  робота



логічних задач, 
оцінювати ефективність 
та складність 
алгоритмів на основі 
застосування 
формальних моделей 
алгоритмів та 
обчислюваних функцій.

• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

Дослідження операцій • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

ПРН4. Використовувати 
методи обчислювального 
інтелекту, машинного 
навчання, 
нейромережевої та 
нечіткої обробки даних, 
генетичного та 
еволюційного 
програмування для 
розв’язання задач 
розпізнавання, 
прогнозування, 
класифікації, 
ідентифікації об’єктів 
керування тощо.

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Інтелектуальна обробка 
даних

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Методи та засоби штучного 
інтелекту

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

ПРН3. Використовувати 
знання закономірностей 
випадкових явищ, їх 
властивостей та 
операцій над ними, 
моделей випадкових 
процесів та сучасних 
програмних середовищ 
для розв’язування задач 
статистичної обробки 
даних і побудови 
прогнозних моделей.

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Інтелектуальна обробка 
даних

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

ПРН2. Використовувати 
сучасний математичний 
апарат неперервного та 
дискретного аналізу, 
лінійної алгебри, 
аналітичної геометрії, в 
професійній діяльності 
для розв’язання задач 
теоретичного та 
прикладного характеру в 
процесі проектування та 
реалізації об’єктів 
інформатизації.

Моделювання  
інформаційних  систем 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Комп'ютерна графіка та 
обробка зображень

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Дискретні структури • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Теорія надійності • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Дослідження операцій • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен



•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

Вища математика • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• рішення практичних задач 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік/Екзамен

ПРН1. Застосовувати 
знання основних форм і 
законів абстрактно-
логічного мислення, основ 
методології наукового 
пізнання, форм і методів 
вилучення, аналізу, 
обробки та синтезу 
інформації в предметній 
області комп'ютерних 
наук.

Захист інформації в 
інформаційно-
комунікаційних системах

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• навчальна дискусія;
• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни;
•обговорення ситуаційного завдання;
• кейс-метод;
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Серверні операційні системи •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Програмування мобільних 
пристроїв

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

WEB-технології та WEB-
дизайн 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• навчальна дискусія;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Організація баз даних та 
знань 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Проектування  інтерфейсу 
користувача

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Системне програмування та 
архітектура комп'ютерів

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Прикладні алгоритми та 
структури даних  

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Залік/Екзамен/курсова робота

Кінцеві пристрої 
інформаційних систем

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен



Прикладне програмування–
JAVA

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Залік/Екзамен/курсова робота

Комп'ютерна графіка та 
обробка зображень

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Основи інженерії 
програмного забезпечення 

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Теорія надійності • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Застосування інформаційно-
телекомунікаційних засобів

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• навчальна дискусія,
• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Соціально-екологічна 
безпека життєдіяльності

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Дослідження операцій • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Вища математика • лекція-візуалізація; 
• експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• рішення практичних задач 
• консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік/Екзамен

Іноземна мова • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
• індивідуальне тестування студентів;  
• тематичні дискусії, 
• вдосконалюють навички усного 
мовлення
 • консультації 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік/Екзамен

Засади  відкриття власного 
бізнесу

•Лекція-візуалізація, 
•експрес-опитування студентів;
• усне опитування;
• тестування; 
• навчальна дискусія;
• розв’язання задач
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Філософія • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен



•ділова гра;
• доповідь з презентацією за  
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни
• консультації; 
• самостійна робота

Ділові комунікації 
(Українська мова за 
професійним спрямуванням)

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• «Круглий стіл»,
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• брейнстормінг;
• діалог Сократа, ділова гра;
• доповідь з презентацією за  
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Групова динаміка і 
комунікації

• лекція-візуалізація;
 •експрес-опитування студентів;
 • усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;  
• тематичні дискусії, 
• обговорення ситуаційного 
завдання; 
• доповідь з презентацією за 
тематикою самостійного вивчення 
дисципліни; 
• рішення практичних задач; 
• анкетування; 
• ділова гра; 
• психотест; 
• кейс-метод; 
• розбір відеоматеріалів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Дискретні структури • лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Конвергентна мережна 
інфраструктура

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Якість програмного 
забезпечення та тестування

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

Спеціалізовані мови 
програмування

•усне/письмове опитування,
•індивідуальне опитування, 
• виступ студента на занятті
• дискусія;
• мозковий штурм;
•експрес-опитування студентів;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Кваліфікаційна робота • самостійна робота,
• консультації

Захист роботи в екзаменаційній 
комісії

Переддипломна практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики 
• Залік

Виробнича практика • практичні роботи, 
• ознайомлення із звітною 
документацією,
• самостійна робота, робота в групах, 
• консультації 

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Ознайомча практика • практичні роботи, 
• самостійна робота, 
• консультації

• Виконання самостійного завдання, 
• захист звітів за результатами 
проходження практики  
• Залік

Хмарна платформа 
OpenSteck

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання



 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Екзамен

Системний аналіз •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Мережне програмування •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Управління ІТ-проектами •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• мозковий штурм;
• командна робота;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен/курсова робота

Інтелектуальна обробка 
даних

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Моделювання  
інформаційних  систем 

•лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• вирішення практичних задач; 
• тренінгові технології;
• навчальна дискусія; 
• консультації; 
• самостійна робота 

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Залік

Серверні платформи НРЕ •лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
•усне/письмове  опитування; 
•індивідуальне тестування студентів; 
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
•Екзамен/курсова робота 

Методи та засоби штучного 
інтелекту

• лекція-візуалізація; 
•експрес-опитування студентів; 
• усне опитування;
 •індивідуальне тестування студентів;
 • тематичні дискусії, 
•обговорення ситуаційного завдання;  
• рішення практичних задач;
• консультації; 
• самостійна робота

• Поточний контроль
•Рубіжне оцінювання (модульний 
контроль)
• Підсумкове оцінювання
• Екзамен

 


