
 

 

Аспірант Тема дисертації 

Науковий керівник роботи 

ПІБ 
Наукова ступінь, тема дисертації,   

вчене звання 

Вергулєсов 

Данило 

Володимирович 

Моделі та методи 

еволюційної оптимізації 

рослинних посівів в 

умовах невизначеності 

Снитюк  

Віталій  

Євгенович 

доктор технічних наук, 05.13.06 - 

інформаційні технології, «Еволюційні 

технології прийняття рішень в умовах 

невизначеності», диплом від  18.11.2009 р.  

ДД № 007792, професор  кафедри 

інформаційних технологій проектування, 

атестат від 10.11.2011 р. 12ПР  № 007384    

 

Гулак 

Євгеній 

Геннадійович 

Моделі та методи 

забезпечення 

гарантоздатності та 

функціональної безпеки 

автоматизованих 

систем енергетичного 

сектору 

Гулак 

Геннадій 

Миколайович 

доктор технічних наук, 05.13.06 - 

інформаційні технології, «Методологія 

побудови захищених гарантоздатних 

систем дистанційного навчання закладів 

вищої освіти сектору національної 

безпеки», диплом від 29.06.2021 р. ДД № 

011796, доцент кафедри інформаційних 

систем і технологій, атестат від 17.05.2012 р. 

12ДЦ № 030734   

  

Завертайло 

Костянтин 

Сергійович 

 

Моделі та методи 

балансування 

навантаження між 

вузлами корпоративної 

мережі 

 

Хошаба 

Олександр 

Мирославович 

 кандидат технічних наук, 05.13.02 – 

математичне моделювання в наукових 

дослідженнях, «Статистичне моделювання 

динаміки розповсюдження психічних 

захворювань з використанням 

автоматизованої системи AutoMed», диплом 

від 25.10.1995 р. КН № 009334, доцент 

кафедри інтелектуальних систем, атестат від 

20.06.2002 р. ДЦ №004795 

 

Закалад  

Владислав 

Миколайович 

 

Методика ведення ІТ-

проекту зі створення 

інформаційно-

аналітичної системи 

відомчого Ситуаційного 

центру у сфері оборони 

України на основі 

логіко-структурного 

підходу 

Бєгун  

Василь 

Васильович 

доктор технічних наук, 05.13.06 – 

інформаційні технології, «Методологічні 

основи інформаційної технології управління 

безпекою на основі ризик-орієнтованого 

підходу», диплом від 24.09.2020 р. ДД  
№ 010234, доцент  кафедри атомних 

електричних станцій та інженерної 

теплофізики, атестат від 26.09.2012 р. 12ДЦ 

№ 031949   
 

 

Корнієць 

Віктор 

Анатолійович 

Моделі та методи 

побудови 

гарантоздатних 

банківських 

інформаційних систем 

на основі технологій 

хмарних обчислень 

Гулак 

Геннадій 

Миколайович 

доктор технічних наук, 05.13.06 - 

інформаційні технології, «Методологія 

побудови захищених гарантоздатних систем 

дистанційного навчання закладів вищої 

освіти сектору національної безпеки», диплом 

від 29.06.2021 р. ДД № 011796, доцент 

кафедри інформаційних систем і технологій, 

атестат від 17.05.2012 р. 12ДЦ № 030734   

  



 

 

 

Аспірант Тема дисертації 

Науковий керівник роботи 

ПІБ 
наукова ступінь, тема дисертації,  

 вчене звання 

Луговський 

Юрій 

Олександрович 

 

Біометрична 

автентифікація людини 

за її 

електрокардіограмою в 

зменшеній кількості 

відведень 

Вишневський 

Віталій 

В’ячеславович 

кандидат технічних наук, 05.13.08 – 

обчислювальні машини, системи та мережі, 

елементи та пристрої обчислювальної техніки 

та систем керування,  «Дослідження і розробка 

спеціалізованої обчислювальної системи для 

раннього виявлення онкозахворювань», 

диплом від 12.03.1998 р. КН № 013802, 

старший науковий співробітник, 

05.13.06 – автоматизовані системи 

керування та прогресивні інформаційні 

технології, атестат від 09.02.2005 р. АС № 

004030  

 

Отто  

Георгій 

Костянтинович 

Методи побудови 

гарантоздатної 

технології віддаленої 

реєстрації інформації на 

основі когерентних 

джерел 

випромінювання 

Гулак 

Геннадій 

Миколайович 

кандидат технічних наук,  21.07.02 – 

розвідувальна діяльність органів державної 

безпеки, тема дисертації «закрита», диплом від 

02.07.2008 р. ДК № 047448, доцент кафедри 

інформаційних систем і технологій, атестат від 

17.05.2012 р. 12ДЦ № 030734   

    

Сеспедес  

Гарсія  

Патрик  

Давидович 

 

Моделі, методи та 

інструментальні засоби 

розробки 

гарантоздатних 

інформаційно-

керуючих систем 
критичного 

застосування 

Федухін 

Олександр 

Вікторович 

 

доктор технічних наук, 05.13.05   -  елементи і 

пристрої обчислювальної техніки керування, 

«Розробка методів прискореної оцінки 

надійності елементів і пристроїв 

обчислювальної техніки та керування», диплом 

від 15.12.2005 р. ДД № 004689, старший 

науковий співробітник, 05.13.06 – 
інформаційні технології, атестат від 26.03.1996 

р. СН № 002224 

 

Сігайов 

Андрій 

Олександровича 

 

Моделі машинного 

навчання в аналітиці 

даних 

 

Морозов  

Анатолій  
Олексійович 

доктор технічних наук, 05.13.06   -  

інформаційні технології, тема дисертації 

«закрита з грифом «ТАЄМНО», диплом від 

04.02.1983 р. ТН №003528, професор,  05.13.06 

– автоматизовані системи переробки 

інформації та управління, атестат від 

26.09.1986 р. ПР  № 015644, академік НАН 

України за спеціальністю прогнозування 

геосистем, сертифікат від 06.03.2015 р. № 461 

   

Синкевич 

Роман 

Олександрович 

 

Інформаційна 

технологія 

ідентифікації джерел 

аварійних викидів 

атмосферних 

забруднень 

 

 

Ковалець 

Іван 

Васильович 

 

доктор технічних наук, 05.13.06 – 

інформаційні технології,  «Технології 

моделювання метеорологічних процесів із 

засвоєнням даних вимірювань для систем 

підтримки прийняття рішень», диплом від 

17.02.2012 р. ДД № 000640, старший 

науковий співробітник, 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні 

методи, атестат від 09.02.2006 р. АС № 

000007   



 

 

 

Аспірант Тема дисертації 

Науковий керівник роботи 

ПІБ наукова ступінь, тема дисертації, 

вчене звання 

Толбатов 

Дмитро Вадимович 

Метод  багатошарового 

моделювання в 

інформаційній 

технології 

інтелектуального 
моніторингу 

 

Голуб 

Сергій 

Васильович 

доктор технічних наук, 05.13.06 – 

інформаційні технології,  «Методологія 

створення автоматизованих систем 

багаторівневого соціоекологічного 

моніторингу», диплом від 14.10.2009 р. ДД 

№007644, професор кафедри 
інтелектуальних систем прийняття рішень, 

атестат від 23.12.2011 р. 12ПР № 007546   

 

Хоменко 

Дмитро 

Олегович 

 Інформаційні 

технології оцінки 

радіоактивних загроз 

при демонтажі 

нестабільних 

конструкцій об’єкта 

«Укриття» 

Савельєв 

Максим 

Володимирович 

кандидат технічних наук, 05.13.06 – 

інформаційні технології, «Моделі та 

інструментальні засоби інформаційної 

технології підтримки університетських 

бізнес-інкубаторів ІТ-компаній», диплом 

від 11.10.2017 р. ДК № 0444532 

Штепенко  

Катерина Павлівна  

 

Інформаційна 

технологія  

дистанційної освіти із 

застосуванням 

електронних соціальних 

мереж 

Казимир 

Володимир 

Вікторович 

доктор технічних наук, 05.13.06 – 

інформаційні технології, «Модельно-

орієнтоване управління інтелектуальними 

виробничими системами», диплом від 

04.07.2006 р. ДД № 005154,  професор за 

кафедрою комп’ютерних наук, атестат від 

30.10.2008 р 12ПР №: 005686   

 

 

 

 

 


