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Повідомлення
про прийняття дисертації до розгляду

- Березовська Юлія 

асистент кафедри

Прізвище, ім'я та по батькові здобувана ступеня доктора філософії
Володимирівна.
Посада здобувана і повна назва установи, де він працює -
Комп'ютерних наук Державного університету телекомунікацій.
Тема дисертації та дата її затвердження -  Методика забезпечення функціональної 
стійкості інформаційних систем на основі програмно-конфігурованих мереж, 18 грудня 2017 
року, протокол №12.
Код та назва спеціальності -  172 - Телекомунікації та радіотехніка.
Шифр та назва галузі знань -  17 - Електроніка та телекомунікації.
Шифр спеціалізованої ради -  ДФ.26.861.012.
Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, 
номер телефону контактної особи -  Державний університет телекомунікацій Міністерства 
Освіти та Науки України, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 7. Контактна особа - Макаренко 
Анатолій Олександрович, 097-509-00-33.
Науковий керівник (и) -  Вишнівський Віктор Вікторович, доктор технічних наук, 
професор, завідувач кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій. 
Завершення виконання освітньо-наукової програми: 04 грудня 2020 р.
Висновок наукового керівника (-ів) підготовлений: 10 грудня 2020 р.
Фаховий семінар проведений: 18 січня 2021 р., кафедра Телекомунікаційних систем та 
мереж Державного університету телекомунікацій.
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації підготовлений: 20 січня 2021 р.
Документи подані здобувачем до ради: 10 березня 2021 р.
Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 
офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): 12 березня 2021 р.
Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії дотримано.
Захист дисертації планується: 28 квітня 2021 р. о 14:00 за адресою 03110, м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7, Конференц-зала.

Голова спеціалізованої вченої ради А.О. Макаренко


