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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

     Атестація аспірантів за 2021 - 2022 рік навчання.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

     1. Аспіранта ГУЛАКА Євгена Геннадійовича – 1-й рік на денній формі навчання за 

спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник – д.т.н., доц. ГУЛАК Геннадій 

Миколайович, вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – відмінно. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

     Теоретична робота. Затверджена тема та розроблено план дисертації. 

Систематизована профільна література з теми дослідження. Обґрунтовано теоретичну 

основу дисертації (вивчення суті досліджуваного аспекту). Проведений аналіз існуючих 

моделей та методів забезпечення гарантоздатності та функціональної безпеки 

автоматизованих систем що входять до складу критичної інфраструктури  енергетичного 

сектору. Вивчено взаємозв’язки між складовими частинами кожного елемента і системи у 

цілому. Досліджено проблематику прийняття обґрунтованих оперативних стратегічних 

рішень по забезпеченню безпеки в режимі реального часута управління кібербезпекою 

об’єктів критичної інфраструктури. Розглянуто актуальну проблему прийняття 

оптимального рішення щодо фінансування проектів у галузі кібербезпеки в умовах 

активних дій порушників кібербезпеки. 

     Експериментальна робота: Вивчено та досліджено модель безпеки за архітектурою 

Purdue під час побудови комунікаційного стику між технологічної та корпоративною 

мережею на базі об’єкту критичної інфраструктури ТОВ «ДТЕК СЕРВІС». 

     Публікації статей:  

1. Розробка математичної моделі впливу радіаційно небезпечних об’єктів на довкілля 



при пожежі / В.В. Деренговський, О.А. Кафтанатіна, П.Л. Кордюков, Є.А. Меньшенін, Є.Г. 

Гулак. // ISSN 1028-9763. Математичні машини і системи. 2021. № 4. С.99-111. 

2. Hulak, H., Skiter, I., & Hulak, Y. (2021). Методологічні засади створення та 

функціонування центру кібербезпеки інформаційної інфраструктури об’єктів ядерної 

енергетики. Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: освіта, наука, 

техніка&quot;, 4(12). С.172-186. 

3. Hulak, H., ZhdanovаY., Skladannyi, P., Hulak, Y., & Korniiets, V. (2022). Уразливості 

шифрування коротких повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах 

об’єктів критичної інфраструктури. Електронне фахове наукове видання "Кібербезпека: 

освіта, наука, техніка&quot;, 1(17). С. 145-158. 

 3) Тема дисертації: Моделі та методи забезпечення гарантоздатності та 

функціональної безпеки автоматизованих систем енергетичного сектору. 

 4) Науковий керівник: д.т.н., доц. ГУЛАК Г.М. рекомендує атестувати аспіранта 

ГУЛАКА Євгена Геннадійовича за 1-й рік навчання. 

     2. Аспіранта КОРНІЙЦЯ Віктора Анатолійовича – 1-й рік на денній формі навчання 

за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник – д.т.н., доц. ГУЛАК 

Геннадій Миколайович вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – відмінно. 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

     Теоретична робота. Затверджена тема та розроблено план дисертації. 

Систематизована профільна література з теми дослідження. Обґрунтовано теоретичну 

основу дисертації (вивчення суті досліджуваного аспекту). Проведений аналіз існуючих 

моделей та методів побудови гарантоздатних банківських інформаційних систем з 

використанням технологій хмарних обчислень для виявлення прогалин в існуючих 

моделях для розбудови більш ефективної моделі. Проаналізовані можливі методи 

практичної реалізації. Обґрунтовано практичне застосування роботи, зокрема для 

досягнення економічного ефекту від даного дослідження. 

     Експериментальна робота: Виконано збір вихідних даних. Проаналізована робота 

БІС АТ «ОЩАДБАНК» під час вірусної атаки PetyaA протягом 27-29.06.2017р. 

     Публікації статей:  

1. Гулак ГМ., Гулак Є.Г., Корніець В.А. та ін. Уразливості шифрування коротких 

повідомлень в мобільних інформаційно-комунікаційних системах об’єктів критичної 

інфраструктури. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2022. Т. 1, № 17. С. 144–157.  

3) Тема дисертації: Моделі та методи побудови гарантоздатних банківських 

інформаційних систем на основі технологій хмарних обчислень. 

4) Науковий керівник: д.т.н., доц. ГУЛАК Г.М. рекомендує атестувати аспіранта 

КОРНІЙЦЯ Віктора Анатолійовича за 1-й рік навчання. 

      3. Аспіранта ХОМЕНКА Дмитра Олеговича – 1-й рік на денній формі навчання за 

спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник – к.т.н. САВЕЛЬЄВ Максим 

Володимирович вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – добре; філософія – відмінно. 



2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

     Теоретична робота: Затверджена тема, обґрунтовано теоретичну основу роботи, 

розроблений план дисертаційної роботи, літературний огляд на стадії завершення. 

     Експериментальна робота: Виконано збір вихідних даних. 

     Публікації статей:  

1. V. V. Derengovskyi, S. V. Kupriianchuk, D. O. Khomenko, D. V. Fedorchenko. 

Calculation of the high-level waste maximum activity of the Chornobyl NPP operating origin 

during storage in KTZV-0.2 containers / Nuclear Physics and Atomic Energy 2022, volume 23, 

issue 1, pagers 26 – 32. // http://jnpae.kinr.kiev.ua/23.1/Articles_PDF/jnpae-2022-23-0026-

Derengovskyi.pdf. 

2. Л. І. Павловський, В. В. Єгоров, Д. О. Хоменко. Характерстика радіаційної 

обстановки у зонах виконання робіт по демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта 

«Укриття» // “Характерстика радіаційної обстановки у зонах виконання робіт по демонтажу 

нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття»” Матеріали VII-ої Міжн. конф. «Проблеми 

зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього 

середовища INUDECO 22» (готується до друку). 

3. Скітер І. С., Савельєв М.В., Купріянчук С.В., Хоменко Д.О. / "Алгоритм моніторингу 

потужностей критеріїв тестування експоненціальності щільності потоку нейтронів в об’єкті 

«Укриття» " до видання "Вісник Черкаського державного технологічного університету" 

(готується до друку). 

4. Хоменко Д.О., Єгоров В.В., Павловський Л.І. / «Застосування методу досліджень 

кутового розподілу інтенсивності гамма-випромінювання за допомогою пристрою ДК-В» 

до Науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» (готується до друку). 

3) Тема дисертації : Інформаційні технології оцінки радіоактивних загроз при 

демонтажі нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття». 

4) Науковий керівник: к.т.н. САВЕЛЬЄВ М.В. рекомендує атестувати аспіранта  

ХОМЕНКА Дмитра Олеговича за 1-й рік навчання. 

 

      4. Аспіранта ЗАВЕРТАЙЛА Костянтина Сергійовича – 2-й рік на денній формі 

навчання за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - к.т.н., доц. 

ХОШАБА Олександр Вікторович вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання 

виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – добре. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

      

     Теоретична робота: Було висунуто пропозиції покращення рівномірного розподілу 

навантаження, які полягають в тому, що необхідно об’єднувати сервери в групи, 

встановлювати взаємодію між серверами за допомогою методу графів, обмінювати 

місцями пріоритети сервери в групах, в залежності від навантаження. 

 

     Експериментальна робота: Було проведено роботу над програмними засобами, які 

найчастіше використовуються для рівномірного розподілу навантаження між серверами. 



Завдяки отриманим даним під час експериментальної роботи було визначено переваги та 

недоліки теперішніх методів балансування навантаження. 

 

     Публікації статей:  

1. Khoshaba, O., Grechaninov, V., Lopushanskyi, A., Zavertailo, K., Studying the Dynamic 

Bottlenecks of a Load Balancer in Distributed Systems / Lecture Notes in Networks and 

Systems, 2022, 344, C. 199–211. 

2. Khoshaba, O., Grechaninov, V., Molodetska, T., Lopushanskyi, A., Zavertailo, K., Study 
of Impact and Reflected Waves in Computer Echolocation / Smart Innovation, Systems and 

Technologies, 2022, 302, C. 543–557. 

3. Завертайло К.С., Методика рівномірного розподілу завдань між обчислювальними 

комплексами: Нові інформаційні технології , моделювання та автоматизація: монографія/ 

кол.авт. : В.Ю. Величко, С.О. Воінова, В.Ф. Граняк [та ін.] ; за заг. Ред. С.В. Котлика. – 

Одеса : Екологія, 2022. – C. 658-689. 

 

2) Тема дисертації : Моделі та методи балансування навантаження між вузлами 

корпоративної мережі. 

 

4) Науковий керівник : к.т.н., доц. ХОШАБА О.В.  рекомендує атестувати 

аспіранта ЗАВЕРТАЙЛО Костянтина Сергійовича за 2-й рік навчання. 

 

     5. Аспіранта ЗАКАЛАДА Владислава Миколайовича – 2-й рік навчання, форма 

навчання – вечірня за спеціальністю: 122 - комп’ютерні науки. Науковий керівник: д.т.н., 

доцент БЄГУН Василь Васильович вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання 

виконано: 

1)  Кандидатські іспити: філософія - добре, іноземна мова - відмінно.  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

     Теоретична робота: інформаційний пошук методів та засобів, які можуть бути 

використані для досягнення мети роботи. Порядок використання логіко-структурного 

підходу для  планування, здійснення та контролю заходів і ресурсів ІТ-проекту з розробки 

та впровадження інформаційно-аналітичної системи ситуаційного центру в умовах 

постійних змін зовнішніх умов та внутрішнього середовища оборонного відомства. 

     Експериментальна робота: виконувались дослідження з удосконалення порядку 

ведення проектних робіт із розробки інформаційно-аналітичної системи ситуаційного 

центру шляхом використання інструментарію логіко-структурного підходу в умовах 

постійних змін зовнішніх умов та внутрішнього середовища. 

 

     Публікації статей:  
     1.  В.Б. Поліщук, І.Є. Нетесін, В.Ф. Гречанінов, В.М. Закалад. Підхід до порядку 

проектування архітектури програмного забезпечення логістичної інформаційної системи 

Збройних Сил України. Тези доповідей 15-ої Міжнародної науково- 

практичної  конференції «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020». 

(Чернігів, 29 червня - 01 липня 2020 р.). Чернігів: ЧНТУ, 2020. С. 304. 

    2. Гречанінов В.Ф., Морозов А.О., Закалад В.М., Лопушанський А.В., Беляченко О.В. 

Шляхи досягнення деяких завдань, визначених у стратегічних цілях, за допомогою 

використання сучасних інформаційних технологій. Математичні машини і системи. 2022. 

№3. С. 28-47.                                                                       



            3) Тема дисертації: Методика ведення ІТ-проекту зі створення інформаційно-

аналітичної системи відомчого ситуаційного центру у сфері оборони України на основі 

логіко-структурного підходу. 

 

4) Науковий керівник: д.т.н., доцент БЄГУН В.В. рекомендує атестувати 

аспіранта ЗАКАЛАДА Владислава Миколайовича за 2-й рік навчання.  

 

     6. Аспіранта СІГАЙОВА Андрія Олександровича – 2-й рік навчання, форма 

навчання – вечірня за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник – 

академік НАН України МОРОЗОВ Анатолій Олексійович вважає, що індивідуальний план 

2-го року навчання виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – відмінно. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

     Теоретична робота: Завершується робота над першим розділом дисертації. 

 

     Експериментальна робота: проводилися експерименти із застосування моделей 

навчання з підкріпленням (Reinforcement Learning) у галузі інформаційної безпеки. 

Теоретично цей клас моделей дозволяє навчити промислові та наукові системи розв’язанню 

будь-якого типу задач методом спроб та помилок без залучення навчальних дейтасетів та 

без ризику надмірного навчання (overfitting) чи переускладнення алгоритму. 

Досліджувалися марковські процеси ухвалення рішень, глибокі Q-мережі, методи усунення 

ентропії. 

 

     Публікації статей: Подана для публікації одна стаття, триває розгляд редакцією 

журналу. 

     Прокоф’єв М. І., Сігайов А. О. Моделі навчання з підкріпленням у розпізнаванні нових 

векторів атаки на інформаційні системи. // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 

Запоріжжя: Національний університет “Запорізька політехніка”. 

 

      Виступи на семінарах: Міжнародний воркшоп “Управління ІТ проєктами”, 

26.08.2022, ITPM-2022 Andryi Helyi, Nataliia Kunanets, Antonii Rzheuskyi and Andrii Sihaiov 

and Parviz Kazymi Intelligent System “Family Doctor”: Project Approach 

http://upma.kiev.ua/2022/08/24/itpm-22/ 

http://upma.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/08/PMIT-2022.pdf 

 

3) Тема дисертації: Моделі машинного навчання в аналітиці даних. 

 

4) Науковий керівник: академік НАН України МОРОЗОВ А.О. рекомендує 

атестувати аспіранта СІГАЙОВА Андрія Олександровича за 2-й рік навчання. 

 

     7. Аспіранта ТОЛБАТОВА Дмитра Вадимовича – 3-й рік на денній формі навчання 

за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., проф. ГОЛУБ Сергій 

Васильович вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – добре. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

      Теоретична робота: Удосконалення структури системи, розробка функціональної 



схеми, математичне дослідження, формулювання гіпотез. 

 

     Експериментальна робота: Перевірка гіпотези покращення багатошарового алгоритму 

за допомогою комбінаторного методу. 

 

     Публікації статей:  
1) D. Tolbatov, S. Holub. Construction of Models Of Monitoring Agents On Several 

Reference Forms. CEUR Workshop Proceedings Volume 3126, 2021, Pages 108-112. Short 

Paper Proceedings of the 2nd International Conference on Intellectual Systems and Information 

Technologies (ISIT 2021) co-located with 1st International Forum &quot;Digital Reality&quot; 

(DRForum 2021) Odesa, Ukraine, September 13-19, 2021.. ISSN: 1613-0073. http://ceur-

ws.org/Vol-3126/paper16.pdf 

2) Голуб С.В., Куницька С.Ю., Толбатов Д.В. Агентний підхід до реалізації 

програмного забезпечення інформаційної системи короткотривалого прогнозування. 

Сучасна спеціальна техніка 2021. №4 (67). С.52-62. 

 

3) Тема дисертації: Метод багатошарового моделювання в інформаційній 

технології інтелектуального моніторингу. 

 

4) Науковий керівник: д.т.н., проф. ГОЛУБ С.В.  рекомендує атестувати 

аспіранта ТОЛБАТОВА Дмитра Вадимовича за 3-й рік навчання. 

 

      8. Аспіранта ВЕРГУЛЄСОВА Данилу Володимировича – 3-й рік на денній формі 

навчання за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., проф. 

СНИТЮК Віталій Євгенович вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання 

виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова - відмінно; філософія – відмінно. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

     Теоретична робота: проводились дослідження моделей, методів та міжнародного 

досвіду за обраною тематикою. Було пройдено два додаткових курси іноземною мовою: 

“Build a Linux Based Raspberry Pi Drone” та “Drone Programming Primer for Software 

Development” для побудови дослідного зразка пристрою для збору даних. Здійснено 

моделювання майбутньої системи, визначено етапи процесу автоматизованого 

заліснення, що потребуватимуть більшої уваги для досягнення вищих показників 

ефективності. Було вивчення додаткового матеріалу щодо 3D моделювання  в 

середовищі Fusion 360 з метою створення і друкування необхідних частин дослідного 

зразка. 

 

     Експериментальна робота: предметом наукового дослідження в рамках дисертації 

є оптимізація й автоматизація висаджування дерев. Відповідно до предмету результатом 

дослідження буде система, що складається з трьох компонентів: 

 пристрій збору вхідної інформації (БПЛА); 

 наземна станція, що здійснює моделювання місцевості й визначатиме; 

 оптимальні точки висаджування дерев пристрій автоматизованого 

висаджування. 

Відповідно до очікуваного результату дослідження, було виконано: 

1) проектування БПЛА (октокоптер) з урахуванням особливостей необхідного 

оснащення, а саме лазерного сенсора LIDAR LIVOX Mid-40, камери високої якості 

зображення, пристроїв зберігання, обробки та ретрансляції даних, пристроїв визначення 

http://ceur-ws.org/Vol-3126/paper16.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-3126/paper16.pdf


просторового положення БПЛА тощо. Пошук, замовлення і доставку компонентів з 

різних країн світу (зокрема з Китаю та США) враховуючи особливості національного та 

міжнародного законодавства, обмеження логістичних компаній; 

2) виготовлення MVP (мінімально життєздатного продукту) БПЛА й отримання 

перших зразків даних з LIDAR; 

3). встановлення програмних компонентів для 3D моделювання місцевості на ПК, 

що буде виконувати роль наземної станції. 

Було здійснено тестові польоти, що дозволили виявити наявні проблеми, котрі необхідно 

усунути перед здійсненням повноцінного робочого вильоту. Ведеться робота над 

доопрацюванням БПЛА. 

 

     Публікації статей: Опубліковано статтю англійською мовою: 

      D.V. Verhuliesov. The new method of forestation automation with UAV and through-the-

air seedling delivery technique based on the LIDAR generated land surface model 

optimization. Математичні машини і системи. 2021. № 3. С. 126-132. 

     Ведеться робота над статтею щодо особливостей організації взаємодії різних 

компонентів БПЛА. Статті щодо моделювання вимагають завершення інтеграції всіх 

сенсорів і пристроїв з БПЛА для збору вхідних даних. 

           

 3) Тема дисертації: Моделі та методи еволюційної оптимізації рослинних посівів в 

умовах невизначеності. 

 

4) Науковий керівник : д.т.н., проф. СНИТЮК В.Є. рекомендує атестувати 

аспіранта ВЕРГУЛЄСОВА Данилу Володимировича за 3-й рік навчання. 

 

 

      9. Аспіранта ОТТО Георгія Костянтиновича – 3-й рік на денній формі навчання за 

спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - к.т.н., доцент ГУЛАК 

Геннадій Миколайович вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано:   

1) Кандидатські іспити: іноземна мова - добре; філософія – добре. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

  

     Теоретична робота: інформаційний пошук методів та засобів, які можуть бути 

використані для досягнення мети роботи. Формалізація задачі досліджень. 

 

     Експериментальна робота: продовжується дослідницька робота з вивчення 

характеристик лазерних доплерівських віброметрів. За рахунок аналізу недоліків лазерних 

віброметрів та аналізу процесу інтерферометрії зворотнього зв’язку в лазерному резонаторі 

виведена та досліджена його параметрична модель. 

 

     Публікації статей:  

1) Отто Г.К.  Параметрична модель методу LFI при вимірюванні вібрацій. Системні 

дослідження та інформаційні технології (знаходиться в редколегії, друк в 2022р). 

2) G. Otto.  Derivation of the photon balance equation for a parametric laser model with 

distributed back reflection. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and 

Photoelectronics(SPQEO) (знаходиться в редколегії, друк в 2022р). 

 

3) Тема дисертації: Методи побудови гарантоздатної технології віддаленої 

реєстрації інформації на основі когерентних джерел випромінювання. 

 



4) Науковий керівник : к.т.н., доцент ГУЛАК Г.М.  рекомендує атестувати 

аспіранта ОТТО Георгія Костянтинович за 3-й рік навчання. 

 

     10. Аспіранта СЕСПЕДЕС ГАРСІЮ Патрика Давидовича – 4-й рік на денній формі 

навчання за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. 

ФЕДУХІН Олександр Вікторович вважає, що індивідуальний план 4-го року навчання 

виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – відмінно.   

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

     Теоретична робота: Виконано дослідницьку роботу на тему попередньої оцінки 

надійності програмних засобів, а також по визначенню і оцінці теоретичної бази вимог до 

атрибутів і метрик для гарантоздатних систем. Також виконувалася дослідницька робота 

по аналізу ризиків в сфері безпеки комп’ютерних систем та сучасних напрямів розвитку 

стратегій кібербезпеки для збереження робочого процесу і забезпеченню безпеки систем, 

мереж та даних. 

 

     Експериментальна робота: Проведено аналіз моделей гарантоздатності комп’ютерних 

систем для їх подальшого розширення і розробки атрибутивної моделі, визначення метрик 

та розробки універсального підходу до комплексної та порівняльної оцінки атрибутів та 

метрик гарантоздатного програмного забезпечення з метою підвищених вимог сфер 

критичної інфраструктури. Також проводився варіативний аналіз принципів, методологій і 

огляд моделей життєвого циклу розробки програмного забезпечення, результати 

планується доповнити алгоритмами для створення методології. 

 

     Публікації статей:  
1) Сеспедес Гарсия П.Д. К вопросу о безопасности компьютерных систем. Матеріали 

науково-практичної конференції «Розвиток наукових міжгалузевих досліджень» (м. 

Вінниця, 26-27 листопада 2021 р.). - Видавництво «Молодий вчений», Частина ІІ. – С. 96-

99. 

2) П.Д. Сеспедес Гарсія, Н.В. Сеспедес Гарсія. Атрибутивна модель оцінки 

гарантоздатності програмного забезпечення. Математичні машини і системи. 2022. № 1. 

С. 106–119. 

 

3) Тема дисертації: Моделі, методи та програмні засоби оцінки якості і надійності 

програмного забезпечення гарантоздатних комп'ютерних систем. 

 

4) Науковий керівник: д.т.н., с.н.с. ФЕДУХІН О.В. рекомендує атестувати 

аспіранта СЕСПЕДЕС ГАРСІЮ Патрика Давидовича за 4-й рік навчання. 

  

     11. Аспіранта ЛУГОВСЬКОГО Юрія Олександровича – 4-й рік на денній формі 

навчання за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - к.т.н., с.н.с. 

ВИШНЕВСЬКИЙ Віталій В’ячеславович вважає, що індивідуальний план 4-го року 

навчання виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – добре; філософія – добре. 

 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

     Теоретична робота: Оцінка потенційного навантаження на систему автентифікації по 



електрокардіограмі при промисловому використанні та проектуванні інформаційної 

системи здатної ефективно впоратись з навантаженням. 

 

     Експериментальна робота: Розроблено інформаційної системи створення записів для 

автентифікації та проведення експериментів з навантаження системи. 

 

     Публікації статей:  
1) В.В. Вишневський, Т. М. Романенко, Ю.О. Луговський, О.Ф. Борецький. Сервіси 

підготовки даних для автентифікації людини за її  електрокардіограмою. Математичні 

машини і системи. 2022. №3. 

2) Yurii Luhovskyi. Cloud service for authentication of a person based on their 

electrocardiogram. Тринадцята міжнародна науково-практична конференція з 

програмування Укрпрог-2022. Подано до друку. 

  

3) Тема дисертації: Біометрична автентифікація людини за її 

електрокардіограмою в зменшеній кількості відведень.  

 

4) Науковий керівник: к.т.н., с.н.с. ВИШНЕВСЬКИЙ В. В.  рекомендує 

атестувати аспіранта ЛУГОВСЬКОГО Юрія Олександровича за 4-й рік навчання. 

 

 

ГОЛОСУВАННЯ: 

 

     Результати голосування присутніх на засіданні докторів та кандидатів наук за профілем 

навчання в аспірантурі: 

 

                «За» – 11; 

         «Проти» – немає; 

«Утрималось» – немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

     Вважати такими, що атестовані за 2021 - 2022 навчальний рік: 

 

1. ГУЛАК Євгеній Геннадійович                   – 1-й рік навчання; 

2. КОРНІЄЦЬ Віктор Анатолійович              – 1-й рік навчання; 

3. ХОМЕНКО Дмитро Олегович                    – 1-й рік навчання; 

4. ЗАВЕРТАЙЛО Костянтин Сергійович      – 2-й рік навчання; 

5. ЗАКАЛАД Владислав Миколайович         – 2-й рік навчання; 

6. СІГАЙОВ Андрій Олександрович             – 2-й рік навчання; 

7. ТОЛБАТОВ Дмитро Вадимович                – 3-й рік навчання; 

8. ВЕРГУЛЄСОВ Данило Володимирович   – 3-й рік навчання; 

9. ОТТО Георгій Костянтинович                    – 3-й рік навчання; 

10. СЕСПЕДЕС ГАРСІЯ Патрик Давидович   – 4-й рік навчання; 

11. ЛУГОВСЬКИЙ Юрій Олександрович        – 4-й рік навчання 

 

 

 

Заст. голови секції №1 Вченої ради 

ІПММС НАН України,  д.т.н., доцент  БЄГУН В.В. 

 

Вчений секретар Секції №1, к.ф.-м.н   РОМАНОВА Т.Д. 



1 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 1 
засідання Секції № 2 Вченої ради Інституту проблем математичних 

машин і систем Національної академії наук України 

 

18 жовтня 2022 року                                                                м. Київ 
 

     Секцію №2 Вченої ради ІПММС НАН України «Математичне моделювання 

навколишнього природного середовища» у складі 9 осіб затверджено рішенням засідання 

Вченої ради  ІПММС НАН України (протокол 6  від  17.04.2018).  

 

     Були присутні члени секції: член-кор. НАН України БРОВЧЕНКО І.О.; д.т.н. 

(спеціальність 05.13.06) с.н.с. КОВАЛЕЦЬ І.В.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) проф. 

МАДЕРИЧ В.С; к.т.н. (спеціальність 01.05.02) НОЧВАЙ В.І.; к.т.н. (спеціальність 

05.13.06) с.н.с. МАЙСТРЕНКО С.Я.; д.т.н. (спеціальність 05.13.06) ст.досл.           

БЕЖЕНАР Р.В.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) ст.досл. ТЕРЛЕЦЬКА К.В.; к.ф.-м.н. 

(спеціальність 01.05.02) КІВВА С.Л.; с.н.с. УДОВЕНКО О.І.  (всього 9 членів секції). 

 

     Головує на засіданні  Голова  секції №2 член-кор. НАН України Ігор БРОВЧЕНКО.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

      Атестація аспірантів за 2021 - 2022 рік навчання. 
  

 

     СЛУХАЛИ: аспіранта СИНКЕВИЧА Романа Олександровича – 4-й рік на денній 

формі навчання за спеціальністю: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., 

с.н.с. КОВАЛЕЦЬ Іван Васильович вважає, що індивідуальний план 4-го року навчання 

виконано: 

 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – добре; філософія – відмінно. 

 

2)  Стан виконання робіт над дисертацією: 

 

     Теоретична робота: вивчення та опрацювання результатів по роботі з виконання 

тестових розрахунків на базі хмарного кластеру Української національної грід 

інфраструктури. Розробка алгоритму запуску та видалення віртуальних машин з 

встановленою моделлю атмосферного перенесення FLEXPART. 

 

     Експериментальна робота: розробка програми для формування вхідних даних 

потрібних для запуску моделі FLEXPART, обробка вихідних даних моделі та їх передачі 

до бази даних. 

 

     Публікації статей: 

1. Kovalets I.V., Talerko M., Synkevych R., Koval S., Estimation of   Cs-137 emissions 

during wildfires and dust storm in Chernobyl Exclusion Zone in April 2020 using ensemble 

iterative source inversion method // Atmospheric Environment Volume 288, 01/11/2022, doi: 

10.1016/j.atmosenv.2022.119305. 

2. Синкевич Р.О., Удовенко О. І., Халченков О.В., Майстренко С.Я., Донцов-Загреба 

Т.О., Полонський О.О., Забезпечення функціонування системи прогнозування 

атмосферних забруднень у хмарній інфраструктурі шляхом автоматизації створення 
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віртуальних машин // Науково-технічний журнал “Математичні машини і системи”, 2022 

№2, C.68-76, doi: 10.34121/1028-9763-2022-2-68-76. 

3. Синкевич Р.О. Методи та інформаційні системи ідентифікації джерел 

радіоактивних атмосферних забруднень шляхом оберненого моделювання // Науково-

технічний журнал “Математичні машини і системи”, 2021 №4, С.78-90, doi: 

10.34121/1028-9763-2021-4-78-90. 

 

     Доповіді на семінарах/конференціях: 

1. Kovalets I., Talerko M., Koval S., Synkevych R., Udovenko O., Emissions of radioactive 

aerosols during wildfires and dust storm in Chernobyl Exclusion Zone in April 2020 estimated 

by means of ensemble inverse modeling // EGU General Assembly 2022, Abstract No. EGU22-

670, Vienna, Austria, 23-27/05/2022, doi: 10.5194/egusphere-egu22-670. 

 

2) Тема дисертації : Інформаційна технологія ідентифікації джерел аварійних 

викидів атмосферних забруднень. 

 

3) Науковий керівник : д.т.н. с.н.с. КОВАЛЕЦЬ І.В.  рекомендує атестувати 

аспіранта СИНКЕВИЧА Романа Олександровича за 4-й рік навчання. 

 

 

     ПИТАННЯ СТАВИЛИ: член-кор. НАН України БРОВЧЕНКО І.О., д.ф.-м.н. проф. 

МАДЕРИЧ В.С. 

 

     ГОЛОСУВННЯ: результати голосування присутніх на засіданні докторів та 

кандидатів наук за профілем навчання в аспірантурі: 

 «За»       – 9; 

 «Проти»      – немає; 

 «Утрималось»   – немає. 

 

     УХВАЛИЛИ: Вважати таким, що атестований за 2021 - 2022 навчальний рік: 

 

Синкевич Роман Олександрович  –  за 4-й рік навчання. 

  

 

 

     Голова  секції №2 Вченої ради 

     ІПММС НАН України,  

     член-кор. НАН України    БРОВЧЕНКО І.О. 

 
 

     Вчений секретар секції №2   НОЧВАЙ В.І.           

 

 



1НСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН I СИСТЕМ НАН УКРА1НИ

Секшя № 1 Вчено-1 ради 1ПММС НАН У крайни 
“Техшчш та програмш засоби шформатизащГ’

витяг
з протоколу № 1 

засщання вщ 20 жовтня 2021 р.

Г олова: Клименко В.П.
Секретар: Коровицький Ю.Г.
Присутш: д.ф.-м.н. (спещальшсть 01.05.03), професор Клименко В.П.; д.т.н. 

(спещальшсть 21.06.05), доцент Бегун В.В.; к.т.н. (спещальшсть 05.13.05), с.н.с. 
(спещальшсть 05.13.06) Вишневський В.В.; д.т.н. (спещальшсть 01.05.03), с.н.с. 
(спещальшсть 05.13.06) Р1зник О.М.; д.т.н. (спещальшсть 05.13.06), доцент Гулак Г.М.; 
д.т.н. (спещальшсть 05.13.05), доцент Коваленко О.С.; к.т.н. (спещальшсть 05.13.06) 
Гречаншов В.Ф.; к.т.н. (спещальшсть 05.13.13) Волобоев В.П.; н.с. Коровицький Ю.Г. 

Запрошен!: н.с. вщдшу НОНДДТР Козлов В.В.
Явочний лист додаеться.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Атестащя асшранив за 2020 - 2021 р1к навчання.

1. СЛУХАЛИ:
3 шформащею про атестацда асшранНв за 2020 -  2021 навчальний р к  виступив 

н.с. в1ддшу Науково!' оргашзаци науково-дослщних робгг та дослщно-техшчних роб1т 
(НОНДДТР) Козлова В.В., який представив документа, що подаш на атестацш.

До атестацп подано 8 атестацшних micmie acnipanmie:
1.3авертайло Костянтин Серпйович -  1-й р к  навчання, з вщривом вщ 

виробництва, -  спец1альн1сть: 122 -  комп’ютерн1 науки. Науковий кер1вник - к.т.н., доц. 
Хошаба О.М.

2. Закалад Владислав Миколайович -  1-й pin навчання, з в1дривом вщ виробництва 
(веч1рня форма навчання), -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - 
д.т.н., доц. Бегун В.В.

3. Скайов Андр1й Олександрович -  1-й р1к навчання, з вщривом вщ виробництва 
(веч1рня форма навчання), -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник -  
акад., д.т.н., проф. Морозов А.О.

4. Толбатов Дмитро Вадимович -  2-й рш навчання, з вщривом вщ виробництва, -  
спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - д.т.н., проф. Голуб С.В.

5. Вергулесов Данило Володимирович -  2-й р к  навчання, з вщривом вщ 
виробництва, -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - д.т.н., проф. 
Снитюк B.G.

6. Отто Георпй Костянтинович -  2-й рж навчання, з вщривом вщ виробництва, -  
спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - д.т.н., доцент Гулак Г.М.

7. Сеспедес Гарс1я Патрик Давидович -  3-й р к  навчання, з вщривом вщ 
виробництва, -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - д.т.н., 
Федухш О.В.

8. Гребенник Аллу Григор1вну, 4-й р к  навчання (з вщривом вщ виробництва), -  
спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник д.т.н., професор Казимир В.В.
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2. СЛУХАЛИ:
Асшранта Снгайова Андр1я Олександровича -  1-й рш навчання, з без вщриву в(ц 

виробництва, -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерн1 науки. Науковий кер1вник — д. т. н., 
професор, академш НАНУ Морозов А. О. вважае, що тдив1дуалъний план 1-го року 
навчання выкопано:

1) Кандидатськд кпити: з фшософй (вщмшно), 1ноземна мова (вщмшно);
2) Стан виконання робгг над дисертац1€ю:

Теоретична робота: шформацшний пошук метод1в та засоб1в, яш можуть бути 
використаш для досягнення мети роботи. Формал1защя задач! дослщжень. Збирання 
MaTepianiB для б1блюграфп.
Експериментальна робота: опанування вщповщних б1бл1отек екосистеми Python, яю 
використовуються для машинного навчання, зокрема навчання 3i вчителем, навчання без 
вчителя, навчання з шдкршлення, а також модел1 баешвського виведення.
Публжацп статей: на цей час ще немае.

3) Тема дисертацй': “Модел1 машинного навчання в аналггищ даних”.
4) Науковий кер1вник : д. т. н., професор, академш НАНУ А. О. Морозов 

рекомендуе атестувати асшранта Сиайова Андр'ш Олександровича за 1-й рш навчання.

3. СЛУХАЛИ:
1).Асшранта Завертайло Костянтина Сергшовича -  1-й рш навчання, з вщривом 

вщ виробництва, -  спец1альн1сть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - к.т.н., 
доцент Хошаба О.М. вважае, що тдив1дуальпий план 1-гороку навчання выкопано:

1) Кандидатсьш icniiTii: з ф1лософп (добре), шоземна мова (добре);
2) Стан виконання робгг над дисертац1ею:

Теоретична робота: анал1з навантаження в корпоративн1й мереж1, вивчення причин 
нер1вном1рного розпод1лу навантаження м1ж вузлами. Оц1нка наслщк1в в1д нер1вном!рного 
розпод1лу навантаження. Вивчення 1снуючих метод1в i програмних засоб1в для 
балансування навантаження виявления 1х недол1к!в. Базуючись на 1снуючих методах 
розробка власного методу балансування навантаження.
Експериментальна робота: спостереження за роботою балансувальника навантаження i 
висновки щодо його ефективностг Модерн1зац1я та оптим1зац1я 1снуючих програмних 
засоб1в балансування навантаження, розробка власних програмних засоб1в.
Публ1кацн статей:

1. Khoshaba О., Lytvynov V., Grechaninov V., and Zavertailo К. /Performance of the 
Reverse Load Balancer Method in Cluster and Cloud Infrastructures. Mathematical Modeling 
and Simulation of Systems. //Vol. 1265: Advances in Intelligent Systems and Computing. 
Springer, 2020. P. 186-196.

2. Завертайло K.C., Хошаба О.М. Пщвищення продуктивное^ в операцшних 
системах шляхом вир1шення конфлштних ситуацш м1ж процесами: На шляху до 
1ндустри 4.0: шформацшш технолоп!', моделювання, штучний 1нтелект, автоматизац1я / 
колективна монограф1я за загальною редакц1ею С.В.Котлика. -  Одеса: Астропринт, 
2021 .-356  с.
Виступи на семшарах/конференц1ях:
1. К.С. Завертайло, А.М.Хошаба. Управление процессами взаимных блокировок в 
операционной системе UNIX // XI М1жнародна науково-практична конференщя 
"1нформацшно-компютерш технологи -2020": Тези допов.-Житомир: Житомирська 
полггехнша, 2020. -  С. 60-61.
2. А.М.Хошаба, В.В.Литвинов, В.Ф.Гречанинов, К.С.Завертайло. Методы обеспечения 
надежности использования информационных структур в облачных вычислениях // XV 
М1жнародна науково-практична конференщя "Математичне та 1мгганацшне моделювання
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систем МОДС 2020": Тези допов.-Чершпв: ЧНТУ, 2020. С. 148-152.

3. ZAVERTAILO K.S. Description of deadlocks in operating systems (Insitute o f mathematical 
machines and system problems )//XIII М1жнародна науково-практична конференщя 
"1нформацшш технологи i автоматизащя 2020": Тези допов.-Одеса: ОНАХТ, 2020.

3) Тема дисертацн : «Модел! та методи балансування навантаження м!ж вузлами 
корпоративно! мережЬ

4) Науковий кер1вник : к.т.н., доцент Хошаба О.М. рекомендуе атестувати 
асшранта Завертайло Костянтина Сергшовича за 1-й р к  навчання.

4. СЛУХАЛИ:
Асшранта Закалад Владислав Миколайович -  1 -й р к  навчання, форма навчання 

-  веч1рня, -  спещальшсть: 122 «Комп’ютерш науки». Науковий кер1вник: д.т.н., доцент 
Бегун Василь Васильович.

Тема дисертаци": «Методика ведения IT-проекту 3i створення шформацшно- 
аналкично! системи вщомчого ситуац1йного центру у сфер1 оборони Укра'ши на основ! 
лопко-структурного п1дходу»

Складено кандидатськ1кпити: фшософк 4 (добре), шоземна мова 5 (вщмшно), 
спещальшсть

Стан виконання робгг над дисертащею:
1. Теоретична робота: 1нформацшний пошук метод1в та засоб1в, як1 можуть бути 
використаш для досягнення мети роботи. Формал1защя задач! дослщжень.
2. Експериментальна робота не виконувалась.
3. Публжацн статей: В.Б. Полпцук, I.C. Нетес1н, В.Ф. Гречаншов, В.М. Закалад Пщхщ 
до порядку проектування архггектури програмного забезпечення лопстично!" 
шформацшно! системи Збройних Сил Украйни. МОДС 2020 : тези доповщей п’ятнадцято! 
м1жнародно1 науково-практично!" конференцн / 2020 С 304
4. Виступи на семшарах -  не виступав

Науковий кер1вник: д.т.н., доцент. Бегун В.В. рекомендуе атестувати асшранта 
Закалада Владислава Миколайовича за 1-й р к  навчання

5. СЛУХАЛИ:
1).Асшранта Толбатова Дмитра Вадимовича -  2-й р к  навчання, з вщривом вщ 

виробництва, -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - д.т.н., проф. 
Голуб С.В. вважае, що тдив'ьдуалъпий план 2-гороку навчання виконано:

1) Кандидатсьш 1спити: шоземна мова -  вгдмтно; фшософгя -  добре
2) Стан виконання робгг над дисертащею:

Теоретична робота: Розробка структури системи, розробка функцюнально! схеми, 
математичне дослщження, удосконалення математично!" постановки задачц 
формулювання гшотез.
Експериментальна робота: Перев1рка гшотези багатошарового алгоритму, формування 
бази даних i3 результат1в спостережень захворюваност1 на ковщ.
Публ1кацн статей:
1) D. Tolbatov, S. Holub. Construction O f Models O f Monitoring Agents On Several 
Reference Forms. М1жнародна науково-практична конференщя 1нтелектуальш системи та 
шформацшш технологи ISIT (13-19 вересня 2021 р.), м. Одеса, С. 121-126.
Виступи на наукових конференщях:
1) D. Tolbatov, S. Holub. Construction O f Models O f Monitoring Agents On Several 
Reference Forms. М1жнародна науково-практична конференщя 1нтелектуальш системи та 
шформацшш технолоп!" ISIT (13-19 вересня 2021 р.), м. Одеса, С. 121-126.
2) D. Tolbatov, S. Holub. Monitoring Agents of Stock Exchanges. М1жнародна науково- 
практична конференщя 1нтелектуальш системи та шформацшш технолоп!" ISIT (13-19
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вересня 2021 р.), м. Одеса, С. 131-132.
3) Тема дисертацй : Метод багатошарового моделювання в шформацшнш технологи 
штелектуального мошторингу
4) Науковий кер1вник : д.т.н., проф. Голуб С.В. рекомендуе атестувати асп1ранта 
Толбатова Дмитра Вадимовича за 2-й pix навчання.

6. СЛУХАЛИ:
Асшранта Вергулесова Данила Володимировича -  2-й pix навчання, з вщривом 

вщ виробництва, -  спещальшсть: 122 -  хомп’ютерн1 наухи. Науховий хер1вних - д.т.н., 
проф. Снитюх B.G. вважае, що тдив1дуальний план 2-го року навчання выкопано:

1) Кандидатсыа кпити: тоземна мова - вгдмтно; фЫософгя - вгдмтно; 
спещальшсть -.

2) Стан виконання робгг над дисертащею:
Теоретична робота: здшснено моделювання майбутньо! системи, визначено етапи 
процесу автоматизованого залюнення, що потребуватимуть бшыно! уваги для 
досягнення вищих похазних1в ефехтивност1. Проводиться вивчення додатхового 
матер1алу щодо 3D моделювання в середовинц Fusion 360 з метою створення i 
друхування необхщних частин дослщного зразха.
Експериментальна робота: Було здшснено тестов! польоти, що дозволили виявити 
наявш проблеми, xoTpi необхщно усунути перед здшсненням повнощнного робочого 
вильоту. Ведеться робота над доопрацюванням БПЛА.
Публ1кацй‘ статей: Опубл1ховано статтю англшсьхою мовою:
The new method of forestation automation with UAV and through-the-air seedling delivery 

technique based on the LIDAR generated land surface model optimization / D.Y. Verhuliesov 
// Математичш машини i системи. 2021. № 3. С. 126-132.
Виступи на семшарах: не виступав.

3) Тема дисертацй': Модел1 та методи еволюцшно! оптим1зацн рослинних nocieiB 
в умовах невизначеносП.

4) Науковий керйшик : д.т.н., проф. Снитнж В.С. рехомендуе атестувати 
асп1ранта Вергулесова Данила Володимировича за 2-й pix навчання.

7. СЛУХАЛИ:
1) .Асшранта Отто Георпя Костянтиновича -  2-й pix навчання, з вщривом вщ 

виробництва, -  спещальшсть: 122 -  хомп’ютерш наухи. Науховий хер1вних - д.т.н., доцент 
Гулах Г.М. вважае, що т д ueidycmъний план 2-го року навчання выкопано:
1) Кандидатсыа юпити: тоземна мова -  добре; фтософгя -  добре; спещальшсть -  0.

2) Стан виконання робгг над дисертащею:
Теоретична робота: шформацшний пошух метод1в та засоб1в, ях1 можуть бути 
вихористаш для досягнення мети робота. Формал1защя задач! досл1джень. 
Експериментальна робота: модершзащя та оптим1зац1я робота системи вш палено! 
реестрацп шформацп на основ! хогерентних джерел випром1нювання 
Публжацп статей:
1) .Гулах Г.М.. Отто Г.К. Методи i модел1 побудови шформацшних технологш 
дистанц!йного вим1рювання нанов1брацш / Гулах Г.М. Отто Г.К. // Юбербезпеха: освИа, 
науха, техшха. №4 (8). 2020. с.22 - 33
2) .Отто Г.К. 1нтерферометр1я зворотнього зв’язху в лазерному резонатор!. Параметрична 
модель / Отто Г.К. // Вюних Кшвсьхого Нащонального ун1верситету iMeHi Тараса 
Шевченха. Cepin ф1зихо-математичн} наухи. №3. 2019. с.62-69

3) Тема дисертацй : «Методи побудови гарантоздатно! технологи вщдалено! 
реестрацп шформащ! на основ! хогерентних джерел випром1нювання»

4) Науковий керншик : д.тм., доцент Гулак Г.М. рехомендуе атестувати 
асшранта Отто Георг'ш Костянтинович за 2-й pix навчання.
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8. СЛУХАЛИ:
Асшранта Сеспедес Гарая Патрика Давидовича -  3-й piic навчання, з вщривом 

вщ виробництва, -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерн1 науки. Науковий кергвник - д.т.н., 
Федух1н О.В. вважае, що шдивщуальний план 3-го року навчання виконано:

1) Кандидатсыа кпити: тоземна мова  -  «добре»; фшософ1я -  «добре»; 
спещальшсть -  0.

2) Стан виконання робгг над дисертащею:
Теоретична робота: Було проведено анал1з сучасного стану м1жнародних напрям!в 
розвитку теорн i практики гарантоздатних комп’ютерних та шших систем; метод1в 
визначення i оц1нювання залишкового техн1чного ресурсу; моделей над1йност1 
програмного забезпечення для гарантоздатних систем. А також проведено дослщницьку 
роботу по визначенню i оцшщ теоретично! бази вимог до атрибута i метрик для 
гарантоздатних систем.
Експериментальна робота: Було проведено науков1 дослщження за темою дисертацп 
доктора фшософн. Виконана дослщницька робота по методам прогнозування надшносП 
елемент1в i систем i3 р1зноман1тними структурними схемами за допомогою програмних 
iMrrapm результата випробувань, а саме розрахунк1в параметр1в над1йност1 i 
статистичного моделювання. Проведено додаткову cepiro статистичних моделювань 
певно! к!лькост1 виб1рок використовуючи пакет програм для дослщження основних 
параметр1в надшносП послщовно! системи.
Публжацн статей: Опублкована стаття: “Сучасш напрями заруб1жних досл1джень у 
галуз1 гарантоздатност1 систем”.
Виступи на семшарах:

3) Тема дисертацн" : Моделг, методы та тстуументалъш засоби уозуобки  
гарантоздатних тформаишно-кеууючих систем критичного застосування.

4) Науковий керншик : д.пин., Федухт О.В. рекомендуе атестувати асшранта 
Сеспедес Гарая Патрика Давидовича за 3-й р к  навчання.

9. СЛУХАЛИ:
Асшрантку Гребенник Аллу Григор1вну, 4-й р к  навчання (з вщривом вщ 

виробництва), -  спещальшсть: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник д.т.н., 
професор Казимир В.В. вважае, що шдивщуальний план 4-го року навчання виконано:

1) Кандидатськ1 кпити: з фшософп (добре), шоземна мова (добре), спещальшсть 
(вщмшно);

2) Стан виконання робгг над дисертащею:
Теоретична робота: Завершено написания роботи.
Експериментальна робота: Проводились в рамках м1жнародного наукового проекту 
«Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation - CyRADARS» за 
грантом NATO SPS, (grant agreement number: G5286)», в науково-дослщшй робощ №01 
19U000058t «Розвиток базового моделюючого комплексу мереж1 ситуацшних центр1в 
державних орган1в сектору безпеки i оборони Украши в штересах захисту критично! 
1нфраструктури держави та юбербезпеки» плану НДР кафедри 1нформац1йних технолопй 
та програмно! 1нженер1! Чершпвського нац1онального технолопчного ун1верситету 
(Нац1онального ун1верситету «Черн1г1вська полкех1пка»).
Публжацн' статей:
Computer nets attacks defense tools based on extended information about environment : 
monograph / V. Lytvynov, N. Stoianov, I. Stetsenko, I. Skiter, 0 . Trunova, A. Hrebennyk, V. 
Nekhai, I. Burmaka. -  Chemihiv : Chemihiv Politechnic National University, 2021. -212 c. 
Виступи на семшарах
Плану еться участь у Workshop on Cybersecurity Providing in Information and 
Telecommunication Systems (CPITS II 2021) 26 жовтня 202 lp.: Design of industry centers of
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cyber security of objects of critical infrastructure / A. Morozov, A. Hrebennyk, E. Trunova,, I. 
Skiter, E. Hulak (стаття подготовлена до друку).

3) Тема дисертаци: 1нтелектуальна шформацшна технолопя анал1зу та управлшня 
мережевим контентом в системах запоб^ання вторгненням

4) Науковий кер1вник д.т.н., професор Казимир В.В. рекомендуе атестувати 
acnipaHTKy Гребенник Аллу Григор1вну за 4-й p ix  навчання.

Результата голосування присутшх на засщанш доктор1в та кандидаНв наук за 
профшем навчання в acnipaHTypi:

-  «За» -  9;
-  «Проти» -  немае;
-  «Утрималось» -  немае.

УХВАЛИЛИ:
Вважати такими, що атестоваш за 2020 - 2021 навчальний piK:

1. Завертайло Костянтин Сергшович -  1-й piK навчання;
2. ЗакаладВладислав Миколайович -  1-й piK навчання;
3. С1гайов Андрш Олександрович -  1-й piK навчання;
4. Толбатов Дмитро Вадимович -  2-й piK навчання;
5. Вергулесов Данило Володимирович -  2-й piK навчання;
6. Отто Георпй Костянтинович -  2-й piK навчання;
7. Сеспедес Гapcia Патрик Давидович -  3-й piK навчання;
8. Еребенник Аллу Григор1вну -  4-й piK навчання;

Г олова секцп №1 Вчено! ради 
1ПММС НАН Укра'ши, д.ф.-м.н., проф. В.П. Клименко

Вчений секретар Секцп №1 Ю.Е. Коровицький
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ВИТЯГ 3 ПРОТОКОЛУ № __ .
засщання Секци № 2 Вчено! ради 1нституту проблем математичних 

машин i систем Р1ацюнально! академп наук Украши

20 жовтня 2021 року м. Ки!в

Секщю №2 Вчено! ради 1ПММС НАН Украши «Математичне моделювання 
навколишнього природного середовища» у склад1 9 oci6 затверджено р1шенням засщання 
Вчено! ради 1ПММС НАН Украши (протокол 6 вщ 17.04.2018).

Були присутш члени секци: д.ф.-м.н. (спещальнють 01.02.05) Бровченко I.O.; д.т.н. 
(спещальнють 05.13.06) Ковалець I.B.; д.ф.-м.н. (спещальнють 01.02.05) проф. Мадерич
B. С; к.т.н. (спещальнють 01.05.02) Ночвай B.I.; к.т.н. (спещальшсть 05.13.06), с.н.с. 
(спещальшсть 05.13:06) Майстренко С.Я.; к.ф.-м.н. (спещальшсть 01.02.05) Беженар Р.В.; 
д.ф.-м.н. (спещальнють 01.02.04) Терлецька К.В.; к.ф.-м.н. (спещальнють 01.05.02) Ювва
C. Л.; с.н.с. Удовенко O.I. (всього 9 члешв секци).

Головуе на засщанш Голова секци №2 д.ф.-м.н. Бровченко I.О.

СЛУХАЛИ:
Асшранта Синкевича Романа Олександровича -  3-й рж навчання, з вщривом вщ 

виробництва, -  спещальнють: 122 -  комп’ютерш науки. Науковий кер1вник - д.т.н., с.н.с. 
Ковалець I.B. вважае, що шдивщуальний план 3-го року навчання виконано:

1) Стан виконання робгг над дисертащею:

- теоретична робота: Розроблено алгоритм розрахунку, який буде штегровано в 
систем!. Теоретично обгрунтовано припущення алгоритму для задач репонального 
перенесения забруднень.

- експериментальна робота : Встановлення, налаштування та тестування в 
оберненому режим! розрахунюв лагранжово! модел! атмосферного перенесения 
FLEXPART. Реал1защя та тестування метод!в для завантаження дан их глобального 
прогнозу погоду з Свропейського центру середньострокових прогноз1в nonmn(ECMWF);

- публжацн статей :
1. Синкевич Р.О. (2021) Методи та шформацшш системи щентифжацп джерел 
атмосферних забруднень шляхом оберненого моделювання // Математичш машини i 
системи, №4
2. Kovalets I.V., Talerko N.N., Synkevych R.O., Koval S.D. (2021) Estimation of 
emission inventories during wildfires in Chernobyl Excludion Zone in April, 2020 by 
means of inverse modeling // Atmospheric Environment [готуеться до друку]

- доповад на семшарах/конференщях :
1. Kovalets I., Maistrenko S., Khalchenkov A., Zagreba T., Synkevych R., Khurtsilava K., 
Web-based software system for the assessment of atmospheric transport of radionuclides 
resuspended by wind from the contaminated territories in Saudi Arabia // Decision Support 
System Training Workshop, 04/07/2021 - 15/07/2021, Nuclear and Radiological Regulatory 
Commission, Riyadh, Saudi Arabia.
2. Kovalets I., Synkevych R., Khalchenkov A., Koval S., Romanenko O., 2021. «Results of 
JRODOS application for simulation of radioactive air pollution in Ukraine during wildfires in 
Chernobyl Exclusion Zone in April, 2020». RODOS User’s Group Meeting 2021, Online 
conference, hosted by the The Federal Office for Radiation Protection (BfS, Germany). 
17.03.2021.
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2) Тема дисертащУ : 1нформаишна технология 1дентиф1каци дж ерел аварш них  
euKudie атмосферных забруднень.

3) Науковий кер1вник : д.т.н., с.н.с. Ковалець I.B. рекомендуе атестувати 
асгпранта Синкевича Романа Олександровича за 3-й рж навчання.

ПИТАНИЯ СТАВИЛИ:

д.ф.-м.н., с. доел Бровченко I.O., д.ф.-м.н., проф. Мадерич В.С.

Результата голосування присутшх на засщанш доктор1в та кандидате наук за 
профшем навчання в acnipaHTypi:

-  «За» -  9;
-  «Проти» -  немае;
-  «Утрималось» -  немае.

-  «За»

УХВАЛИЛИ:
Вважати такими, що атестоваш за 2020 - 2021 навчальний piK :

Синкевич Роман Олександрович -  за 3-й piK навчання.

Бровченко 1.0.

Ночвай B.I.
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

 

Секція № 1 Вченої ради ІПММС НАН України 

“Технічні та програмні засоби інформатизації” 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 1 

засідання від 22 жовтня 2020 р. 

 

Голова: Клименко В.П. 

Секретар: Коровицький Ю.Г. 

Присутні: д.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.03), професор Клименко В.П.; д.т.н. 

(спеціальність 21.06.05), доцент Бєгун В.В.; к.т.н. (спеціальність 05.13.05), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.06) Вишневський В.В.; д.т.н. (спеціальність 01.05.03), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.06) Різник О.М.; к.т.н. (спеціальність 21.07.02), д.т.н., (спеціальність 

05.13.05), с.н.с. (спеціальність 05.13.05) Бех О.Д.; к.т.н. (спеціальність 05.13.13) 

Волобоєв В.П.; к.т.н. (спеціальність 05.13.06), доцент Коваленко О.Є.; к.т.н. (спеціальність 

05.13.13) Фідаров Т.З.; с.н.с. Грінчук В.М.; н.с. Коровицький Ю.Г. 

Запрошені: н.с. відділу НОНДДТР Козлов В.В. 

Явочний лист додається. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Атестація аспірантів за 2019 - 2020 рік навчання (осінній набір). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2019 – 2020 навчальний рік (осінній 

набір) виступив н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-

технічних робіт (НОНДДТР) Козлова В.В., який представив документи, що подані на 

атестацію. 

До атестації подано 5 атестаційних листів аспірантів: 

1. Толбатов Дмитро Вадимович – 1-й рік навчання, з відривом від виробництва, – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., проф. Голуб С.В. 

2. Вергулєсов Данило Володимирович – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., проф. 

Снитюк В.Є. 

3. Отто Георгій Костянтинович – 1-й рік навчання, з відривом від виробництва, – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - к.т.н., доцент Гулак Г.М. 

4. Сеспедес Гарсія Патрик Давидович – 2-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., 

Федухін О.В. 

5. Гребенник Аллу Григорівну, 3-й рік навчання (з відривом від виробництва), – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник д.т.н., професор Казимир В.В. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Толбатова Дмитра Вадимовича – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., проф. 

Голуб С.В. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – відмінно; філософія – добре; 

спеціальність – 0. 
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2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

Теоретична робота: інформаційний пошук методів та засобів, які можуть бути 

використані для досягнення мети роботи. Формалізація задачі досліджень. 

Експериментальна робота: проектування та програмна реалізація послі лницького 

програмного комплексу. Побудова синтезатора моделей. Побудова бібліотеки алгоритмів 

синтезу моделей (АСМ). Випробування АСМ за відомими методами. Розробка та 

програмна реалізація нового АСМ багатошарових моделей на етапі завершення 

Публікації статей: «Timeline analysis with different information levels» опублікована в 

монографії «Proiekt interdyscyplinamv proiektem XXI wieku - Tom 2. Processing, 

transmission and security of information.» 

Виступи на семінарах:  

Виступи на наукових конференціях: 

1).«Протекція аргументів при синтезі прогнозних моделей в моніторингових 

інформаційних системах» опубліковано - «Математичне та імітаційне моделювання 

систем. МОДС 2020: тези доповідей П’ятої міжнародної науково-практичної 

конференції». 

2).«Usage of machine leaming in forecasting stock exchange» опубліковано - «56 Konferencja 

Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Materialy konferencyjne. Krakow» / 

Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні моделюючі 

технології, системи та комплекси (сучасний стан та шляхи розвитку інформаційних 

технологій, технологій моделювання інформаційних та інтелектуальних систем і 

комплексів у соціумі) ІМТСК- 2020».7-29 травня 2020. м. Черкаси. 

 

3) Тема дисертації : Метод  багатошарового моделювання в інформаційній технології 

інтелектуального моніторингу 

4) Науковий керівник : д.т.н., проф. Голуб С.В.  рекомендує атестувати аспіранта 

Толбатова Дмитра Вадимовича за 1-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; д.т.н., доцент Бєгун В.В.; 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Вергулєсова Данила Володимировича – 1-й рік навчання, з відривом 

від виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., 

проф. Снитюк В.Є. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – не складав (перенесено на другий рік 

навчання); філософія – не складав (перенесено на другий рік навчання); спеціальність – 0. 

Стан виконання робіт над дисертацією: 

Теоретична робота: проводяться дослідження моделей, методів та міжнародного 

досвіду за обраною тематикою. Було пройдено два додаткових курси іноземною 

мовою: “Build a Linux Based Raspberry Pi Drone” та “Drone Programming Primer for 

Software Development” для побудови дослідного зразка пристрою для збору даних. 

Складання кандидатських іспитів і вивчення відповідних дисциплін було перенесено на 

2й рік навчання з метою виділення більшої кількості часу для експериментальної 

роботи 

Експериментальна робота: предметом наукового дослідження в рамках дисертації є 

оптимізація й автоматизація висаджування дерев. Відповідно до предмету результатом 

дослідження буде система, що складається з трьох компонентів: 

 пристрій збору вхідної інформації (БПЛА); 

 наземна станція, що здійснює моделювання місцевості й визначатиме; 

 оптимальні точки висаджування дерев пристрій автоматизованого 
висаджування. 
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Відповідно до очікуваного результату дослідження, було виконано: 

1) проектування БПЛА (октокоптер) з урахуванням особливостей необхідного 

оснащення, а саме лазерного сенсора LIDAR LIVOX Mid-40, камери високої 

якості зображення, пристроїв зберігання, обробки та ретрансляції даних, 

пристроїв визначення просторового положення БПЛА тощо. 

пошук, замовлення і доставку компонентів з різних країн світу (зокрема з 

Китаю та США) враховуючи особливості національного та міжнародного 

законодавства, обмеження логістичних компаній. 

2) виготовлення MVP (мінімально життєздатного продукту) БПЛА й отримання 

перших зразків даних з LIDAR 

3) встановлення програмних компонентів для 3D моделювання місцевості на ПК, 

що буде виконувати роль наземної станції. 

Публікації статей: немає. Ведеться робота над статтею щодо особливостей організації 

взаємодії різних компонентів БПЛА. Статті щодо моделювання вимагають завершення 

інтеграції всіх сенсорів і пристроїв з БПЛА для збору вхідних даних. 

Виступи на семінарах: не виступав. 

 3) Тема дисертації : Моделі та методи еволюційної оптимізації рослинних посівів 

в умовах невизначеності. 

4) Науковий керівник : д.т.н., проф. Снитюк В.Є. рекомендує атестувати 

аспіранта Вергулєсова Данила Володимировича за 1-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; д.т.н., с.н.с. Бех О.Д.. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1).Аспіранта Отто Георгія Костянтиновича – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - к.т.н., доцент 

Гулак Г.М. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – буде складено до 15.11.2020; філософія – буде 

складено до 15.11.2020; спеціальність – 0. 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

Теоретична робота: інформаційний пошук методів та засобів, які можуть бути 

використані для досягнення мети роботи. Формалізація задачі досліджень. 

Експериментальна робота: модернізація та оптимізація роботи системи віл паленої 

реєстрації інформації на основі когерентних джерел випромінювання  

Публікації статей:  

1).Гулак Г.М.. Отто Г.К. Методи і моделі побудови інформаційних технологій 

дистанційного вимірювання нановібрацій / Гулак Г.М. Отто Г.К. // Кібербезпека: освіта, 

наука, техніка. №4 (8). 2020. с.22 - 33 

2).Отто Г.К. Інтерферометрія зворотнього зв’язку в лазерному резонаторі. Параметрична 

модель / Отто Г.К. // Вісник Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія фізико-математичні науки. №3. 2019. с.62-69 

 3) Тема дисертації : «Методи побудови гарантоздатної технології віддаленої 

реєстрації інформації на основі когерентних джерел випромінювання» 

4) Науковий керівник : к.т.н., доцент Гулак Г.М.  рекомендує атестувати 

аспіранта Отто Георгія Костянтинович за 1-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., с.н.с. Волобоєв В.П.. 
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5. СЛУХАЛИ: 

Аспиранта Сеспедес Гарсія Патрика Давидовича – 2-й рік навчання, з відривом 

від виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., 

Федухін О.В. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – «добре»; філософія – «добре»; 

спеціальність – 0. 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

Теоретична робота: Проаналізовано існуючі концепції, методи та інструменти в області 

гарантоздатності. Розглянуто, досліджено і підібрано службові моделі інформаційної 

технології безпеки. 

Експериментальна робота: Було розроблено програмне забезпечення для інтеграції баз 

даних із системою контролю для сфери безпеки. Проведені наукові дослідження за темою 

дисертації доктора філософії. Виконана дослідницька робота по методам прогнозування 

надійності елементів і систем із різноманітними структурними схемами за допомогою 

програмних імітацій результатів випробувань, а саме розрахунків параметрів надійності і 

статистичного моделювання. 

Публікації статей: Опублікована стаття і тези доповіді: “Уязвимости компьютерных 

систем - угроза информационной безопасности общества ”: 

“Атрибути и метрики гарантоспособного програмного обеспечения”. 

Виступи на семінарах: 

 3) Тема дисертації : Моделі, методи та інструментальні засоби розробки 

гарантоздатних інформаційно-керуючих систем критичного застосування. 

4) Науковий керівник : д.т.н., Федухін О.В. рекомендує атестувати аспіранта 

Сеспедес Гарсія Патрика Давидовича за 2-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; д.т.н., доцент Бєгун В.В.. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Аспірантку Гребенник Аллу Григорівну, 3-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник д.т.н., 

професор Казимир В.В. вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (добре), іноземна мова (добре);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
Теоретична робота: Написано чорновий варіант роботи 

Експериментальна робота: Проводились в рамках міжнародного наукового проекту 

«Cyber Rapid Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation - CyRADARS» за 

грантом NATO SPS, (grant agreement number: G5286)», в науково-дослідній роботі №01 

19U000058t «Розвиток базового моделюючого комплексу мережі ситуаційних центрів 

державних органів сектору безпеки і оборони України в інтересах захисту критичної 

інфраструктури держави та кібербезпеки» плану НДР кафедри інформаційних технологій 

та програмної інженерії Чернігівського національного технологічного університету 

(Національного університету «Чернігівська політехніка»). 

Публікації статей: 

1. Використання методів підтримки прийняття рішень при пошуку джерел атак на 

комп’ютерні мережі в умовах невизначеності / В.В. Литвинов, Н. Стоянов, І.С. Скітер, 

О.В. Трунова, А.Г. Гребенник // Математичні машини і системи. - 2019. - № 4. - С. 38-51. 

2. Виявлення та прогнозування рівня загроз для корпоративної комп’ютерної мережі / 

Гребенник А.Г., Трунова О.В., Казимир В.В., Міщенко М. В. // Технічні науки та 

технології: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2020. - №2 

(20). - С.175- 185. 
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3. Principles of adaptive corporate network security management / Vitalii Lytvynov, Alla 

Hrebennyk, Elena Trunova, Igor Skiter and Yurii Lysetskyi // Mathematical Modeling and 

Simulation of Systems (MODS’2020) Selected Papers of 15th International Scientific-practical 

Conference, MODS, 2020 June 29 - July 01, Chemihiv, Ukraine. - C.255-265. 

Виступи на семінарах  

1. Analysis of systems and methods of intrusion detection / Lytvynov Vitali, Grebennik Alla, 

Burmaka Ivan.// V міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів 

ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2020 в режимі 

онлайн (27-29 квітня 2020 року, м. Славутич). Збірник матеріалів. - Чернігів, ЧНТУ, 2020. 

- С.124- 137. 

2. Модель адаптивного управління безпекою корпоративної мережі / Литвинов В.В., 

Трунова О.В., Гребенник А.Г. .// V міжнародна конференція «Проблеми зняття з 

експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» 

INUDECO 2020 в режимі онлайн (27-29 квітня 2020 року, м. Славутич). Збірник 

матеріалів. - Чернігів, ЧНТУ, 2020. - С.138-141. 

3. Прогнозування рівня загроз з використанням мереж Байєса / Міщенко М.В., Гребенник 

А.Г., Трунова О.В. // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020 : тези 

доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 29 червня 

- 1 липня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія 

технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. - Чернігів: ЧНТУ, 2020. - 

С. 120-123. 

4. Використання мультиагентних систем для захисту корпоративних мереж / Тарасов О.Є., 

Гребенник А.Г., Трунова О.В. // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 

2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції 

(Чернігів, 29 червня - 1 липня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук 

України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін, - 

Чернігів: ЧНТУ, 2020.-С. 186-190. 

5. Адаптивне управління захищеністю корпоративної мережі на основі нечіткої логіки / 

Філон A.A., Гребенник А.Г. // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 

2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції 

(Чернігів, 29 червня - 1 липня 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук 

України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. - 

Чернігів: ЧНТУ, 2020. - С. 229-232. 

 3) Тема дисертації: Методи контент-аналізу інформації Інтернет при захисті 

комп’ютерних мереж 

4) Науковий керівник д.т.н., професор Казимир В.В. рекомендує атестувати 

аспірантку Гребенник Аллу Григорівну за 3-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про аспірантів, що знаходяться в академічній відпустці виступив 

н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт 

(НОНДДТР) Козлова В.В.. 

1. Докторант Хошаба Олександр Мирославович, 2-й рік навчання (без відриву від 

виробництва), спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Наукові консультанти: д.т.н., 

професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Казимир В.В.. 

Хошабу О.М. буде атестовано Вченою радою ІПММС НАН України. 

Також Козлова В.В. виступив з інформацією про аспірантів, що знаходяться в 

академічній відпустці: 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № ___ 

засідання Секції № 2 Вченої ради Інституту проблем математичних 
машин і систем Національної академії наук України 

 
06 жовтня 2020 року                                                                 м. Київ 
 

Секцію №2 Вченої ради ІПММС НАН України «Математичне моделювання 
навколишнього природного середовища» у складі 9 осіб затверджено рішенням засідання 
Вченої ради  ІПММС НАН України (протокол 6  від  17.04.2018).  
 
 Були присутні члени секції: д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) ст. досл. Бровченко 
І.О.; д.т.н. (спеціальність 05.13.06) с.н.с. Ковалець І.В.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) 
проф. Мадерич В.С; к.т.н. (спеціальність 01.05.02) Ночвай В.І.; к.т.н. (спеціальність 
05.13.06), с.н.с. (спеціальність 05.13.06) Майстренко С.Я.; к.ф.-м.н. (спеціальність 
01.02.05) ст. досл. Беженар Р.В.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.04), ст. досл. Терлецька 
К.В.; к.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.02) Ківва С.Л.; с.н.с. Удовенко О.І.  (всього 9 членів 
секції). 
                 Головує на засіданні  Голова  секції №2  д.ф.-м.н.   Бровченко І.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

    1. Атестація аспірантів за 2019 – 2020 навчальний рік.  
 

СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2019 – 2020 навчальний рік виступив 
н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт 
(НОНДДТР) Козлов В.В., який представив документи, що подані на атестацію. 

До атестації подано 2 атестаційні листи аспірантів: 
1. Пилипенко Олександр Ігорович –  4-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник – к.ф.-м.н., 
с.н.с. Ківва С.Л. 

2. Синкевич Роман Олександрович  – 2-й рік навчання, з відривом від  
виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. 
Ковалець І.В. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
             Аспіранта Пилипенко Олександра Ігоровича, 4-й рік навчання (з відривом від 
виробництва), спеціальність 122 «Комп’ютерні науки». Науковий керівник – к.ф.-м.н., 
с.н.с. Ківва С.Л.  вважає, що індивідуальний план 4-го року навчання виконано:  
 

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно);  
 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
 

- теоретична робота : На основі існуючих імпіричних рівнянь розроблено модель 
змиву наносів та нуклідів з водосборів для застосування в системах моделювання явищ 
переносу нуклідів. Прийнято участь в розробці моделі гідродинаміки галужених річкових 
систем; 

1
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- експериментальна робота : Проведено роботу по модифікації модуля 
розрахунку змиву RETRACE системи підтримки прийняття рішень RODOS. В модуль 
було інтегровано розроблену модель змиву наносів та нуклідів, а також було додано 
функціонал коректного розрахунку змиву при випадінні нуклідів на поверхню водойм. 
Доповнений модуль у зв’язці із моделлю RIVTOX було використано для дослідження 
процесу змиву нукліду Cs-137 із водосбору річки Абакума, Японія, під час тайфуну 1 
жовтня 2018 року та процесів переносу нуклідів в басейні р. Дніпро під час пожеж в 
Чорнобильскій Зоні Відчуження  весною 2020 року; 

 
- публікації :   

1. Kivva S., Zheleznyak M.,  Pylypenko O., Yoschenko V. / Open Water Flow in a 
Wet/Dry  

Multiply-Connected Channel Network: A Robust Numerical Modeling Algorithm // Pure 
and Applied Geophysics – Vol. 177 – 2020 – Springer – с. 3421–3458 – 
https://doi.org/10.1007/s00024-020-02416-0; 

 
   - тези  семінарах/конференціях :  

1. Oleksandr Pylypenko, Mark Zheleznyak, Raisa Demchenko, Sergii Kivva, Maxim  
Sorokin, and Pavlo Dykyi / Modelling of Tsunami Inundation in 2011 at the Sites of Three 
Nuclear Power Plants - Onagawa, Fukushima Daiichi and Fukushima Daini // EGU General 
Assembly 2020 Online, (травень 2020), EGU2020-13940, 
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-13940. 

2. Maxim Sorokin, Mark Zheleznyak, Sergii Kivva, Pavlo Kolomiets, and Oleksandr  
Pylypenko  / High performance computing of waves, currents and contaminants in rivers 
and coastal areas of seas on multi-processors systems and GPUs // EGU General Assembly 
2020 Online, (травень 2020), EGU2020-11372, https://doi.org/10.5194/egusphere-
egu2020-11372. 

3. Mark Zheleznyak, Oleksandr Pylypenko, Sergii Kivva, Kazuyuki Sakuma,  
Yasunori Igarashi, Yoshifumi Wakiyama, Aleksey Konoplev, and Kenji Nanba / 
Distributed modeling of radionuclide washing out from the watersheds in solute and with 
suspended sediments: case studies Abukuma River, Fukushima Prefecture and   Pripyat and 
Dnieper river system, Ukraine // EGU General Assembly 2020 Online, (травень 2020), 
EGU2020-19250, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-19250. 

4. Dmytro Trybushnyi, Wolfgang Raskob, Ievgen Ievdin, Tim Müller, Oleksandr  
Pylypenko, and Mark Zheleznyak / Flexible Java based platform for integration of models 
and datasets in Earth Systems Science Prediction Systems: methodology and 
implementation for predicting spreading of radioactive contamination from accidents // 
EGU General Assembly 2020 Online, (травень 2020), EGU2020-9532, 
https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-9532. 
 
 3) Тема дисертації: Математичні моделі й інформаційні технології створення 
інформаційних систем прогнозування надзвичайних явищ у прибережній зоні. 
 

4) Науковий керівник к.ф.-м.н., с.н.с. Ківва С.Л. рекомендує атестувати аспіранта 
Пилипенко Олександра Ігоровича за 4-й рік навчання. 
 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 
 д.т.н., с.н.с. Ковалець І.В., д.ф.-м.н., ст. досл. Терлецька К.В. 
 
2. СЛУХАЛИ: 
Аспіранта Синкевича Романа Олександровича  – 2-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. 
Ковалець І.В. вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання виконано:  
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1) Кандидатські іспити: іноземна мова – «добре»; філософія – «відмінно»;  
 
3) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 
- теоретична робота : Розробка архітектури інформаційної системи ідентифікації 

невідомих джерел атмосферних забруднень; 
 
- експериментальна робота : Верифікація методу розрахунку функції джерело-

рецептор на підставі порівняння з даними натурних вимірів під час аварійних викидів 
забруднюючих речовин; 

 
- публікації:  

1. I. V. Kovalets, O.B. Romanenko, R.O. Synkevych /  Adaptation of the RODOS  
system for the analysis of possible sources of Ru-106 detected in 2017 // Journal of 
Environmental Radioactivity 220-221 (2020) 106302. – September 2020; 
 

  
- тези  семінарах/конференціях :  

1. Майстренко С.Я., Донцов-Загреба Т.О., Ковалець І.В., Синкевич Р.О. / 
Реалізація взаємодії вебсистеми розповсюдження атмосферних забруднень та 
системи ядерного аварійного реагування Євросоюзу РОДОС / VІI Міжнародна 
науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне 
та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та 
технологічними комплексами», (26 листопада 2020 р.), м. Київ НУХТ, С.250-251. 

2. Ковалець І. В., Полонський О.О., Синкевич Р. О. / Автоматизація створення 
віртуальних машин у платформі хмарних обчислень Української Національної 
Грід-інфраструктури // VІI Міжнародна науково-технічна Internet-конференція 
«Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем 
керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», (26 
листопада 2020 р.), м. Київ НУХТ, С.277-278. 

 
 
4) Тема дисертації : Інформаційна технологія ідентифікації джерел аварійних  

викидів атмосферних забруднень. 
 

4) Науковий керівник : д.т.н., с.н.с. Ковалець І.В. рекомендує атестувати 
аспіранта Синкевича Романа Олександровича за 2-й рік навчання. 

 
ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 
д.ф.-м.н., ст. досл. Бровченко І.О., д.ф.-м.н., проф. Мадерич В.С. 

 
Результати голосування присутніх на засіданні докторів та кандидатів наук за 

профілем навчання в аспірантурі: 
– «За»       – 9; 
– «Проти»      – немає; 
– «Утрималось» – немає. 
 
УХВАЛИЛИ: 

Вважати такими, що атестовані за 2019 - 2020 навчальний рік : 
 
1. Пилипенко Олександр Ігорович  – за 4-й рік навчання;  
2.Синкевич Роман Олександрович              – за 2-й рік навчання. 
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

 

Секція № 1 Вченої ради ІПММС НАН України 

“Технічні та програмні засоби інформатизації” 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 1 

засідання від 10 жовтня 2019 р. 

 

Голова: Клименко В.П. 

Секретар: Коровицький Ю.Г. 

Присутні: д.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.03), професор Клименко В.П.; к.т.н. 

(спеціальність 05.13.05), с.н.с. (спеціальність 05.13.06) Вишневський В.В.; к.т.н. 

(спеціальність 21.06.05), доцент Бєгун В.В.; д.т.н. (спеціальність 01.05.03), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.06) Різник О.М.; д.т.н. (спеціальність 05.13.13), с.н.с. (спеціальність 

05.13.05) Стрельніков В.П.; к.т.н. (спеціальність 05.13.06) Гречанінов В.Ф.; д.т.н. 

(спеціальність 05.13.06), проф. (спеціальність 05.13.06) Литвинов В.А.; к.т.н. 

(спеціальність 21.07.02), доцент Гулак Г.М.; д.т.н., (спеціальність 05.13.05), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.05) Бех О.Д.; к.т.н. (спеціальність 05.13.13) Волобоєв В.П.; к.т.н. 

(спеціальність 05.13.13) Фідаров Т.З.; с.н.с. Грінчук В.М.; н.с. Коровицький Ю.Г. 

Запрошені: н.с. відділу НОНДДТР Козлов В.В. 

Явочний лист додається. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Атестація аспірантів за 2018 - 2019 рік навчання (осінній набір). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2018 – 2019 навчальний рік (осінній 

набір) виступив н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-

технічних робіт (НОНДДТР) Козлова В.В., який представив документи, що подані на 

атестацію. 

До атестації подано 5 атестаційних листів аспірантів: 

1.Сеспедес Гарсія Патрік – 1-й рік навчання, з відривом від виробництва, – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. 

Науковий керівник - д.т.н., Федухін О.В. 

2.Михайлик Олександр Михайлович – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. 

Науковий керівник - д.т.н., проф. Голуб С.А. 

3.Штепенко Катерина Павлівна – 2-й рік навчання, з відривом від виробництва, – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. 

Науковий керівник - д.т.н., Казимир В.В.. 

4.Гребенник Алла Григорівна – 2-й рік навчання, з відривом від виробництва, – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. 

Науковий керівник - д.т.н., Литвинов В.В. 

5.Луговський Юрій Олексійович – 3-й рік навчання, з відривом від виробництва, – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. 

Науковий керівник - к.т.н., Вишневський В.В. 

та два докторанта: 

6.Скітер Ігор Семенович – за 2-й рік навчання (без відриву від виробництва), – 

спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. 
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Наукові консультанти: д.т.н., професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Литвинов 

В.В. 

7.Хошаба Олександр Мирославович – 1-й рік навчання (без відриву від 

виробництва), спеціальність 122 – комп’ютерні науки. 

Наукові консультанти: д.т.н., професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Литвинов 

В.В. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Аспиранта Сеспедес Гарсія Патріка Давідовіча – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., 

Федухін О.В. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – «добре»; філософія – «добре»; 

спеціальність – 0. 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота : Проведено дослідження предметної області дисертаційної 

роботи за матеріалами міжнародних та вітчизняних статей. 

- експериментальна робота : не провадилась. 

- публікації : 1. Багатоверсійне програмування як можливість виключення похибок 

в програмному забезпеченні. 2. К вопросу о структурах отказоустойчивых компьютеров 

фирмы STRATUS COMPUTER Inc., Уязвимости компьютерных систем – угрозы 

информационной безопасности общества. (подана до друку). 

- виступи на семінарах/конференціях : немаэ. 

 3) Тема дисертації : Моделі, методи та інструментальні засоби розробки 

гарантоздатних інформаційно-керуючих систем критичного застосування. 

4) Науковий керівник : д.т.н., Федухін О.В. рекомендує атестувати аспіранта 

Сеспедес Гарсія Патріка Давідовича за 1-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; к.т.н. Фідаров Т.З.; 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Аспиранта Михайлик Олександра Михайловича – 1-й рік навчання, з відривом 

від виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник - д.т.н., 

проф. Голуб С.А. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: іноземна мова – 0; філософія – 0; спеціальність – 0. 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота : виконується моделювання, створено математичний опис 

процесу, відбувається обгрунтування вибору методу моделювання, методу синтезу 

моделей-класифікаторів, визначення переліку методів для побудови гібридних систем. 

- експериментальна робота : виконується пошук інформативних ознак, 

створений дослідницький програмний комплекс, ведеться робота над другою главою 

теоретичних досліджень, розпочаті експериментальні дослідження. 

 - публікації : одна стаття прийнята в Інституті проблем математичних 

машин і систем.  

Тема доповіді: Синтезатор моделей для системи моніторингу кібератак. 

- виступи на семінарах/конференціях : секційна доповідь на МОДС 2019. Тема 

доповіді: Model synthesizer for cyberattack monitoring system. 

 3) Тема дисертації : Інформаційна технологія інтелектуального моніторингу 

мережевих кібератак. 

4) Науковий керівник : д.т.н., проф. Голуб С.А.  рекомендує атестувати аспіранта 

Михайлик Олександра Михайловича за 1-й рік навчання. 
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ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Аспірантку Штепенко Катерину Павлівну, 2-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник д.т.н., 

професор Казимир В.В. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (перенесено на другий рік навчання); іноземна 

мова «добре» (2018 р.). 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота : Розглянуто існуючі системи дистанційного навчання, 

відзначено недоліки та переваги. Проведено порівняння можливостей систем 

дистанційного навчання. Наголошено на популярності соціальних мереж в галузі освіти 

та необхідності автоматизації дискретної подачі інформації. 

- експериментальна робота : не провадилась. 

- публікації : готується до друку: «Автоматизація процесів формування та 

виконання освітніх програм із використанням віртуальних чат-ботів». 

- виступи на семінарах/конференціях : І.B. Хоменко, К.П. Штепенко 

«Перспективи впровадження експертних систем в спортивній галузі» / Математичне 

та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018. Тринадцята міжнародна науково- 

практична конференція. Тези доповідай, Чернігів. - 25-29 червня 2018 р. – 2018. –

 С.123- 125. 

 3) Тема дисертації : Інформаційна технологія дистанційної освіти із 

застосуванням електронних соціальних мереж. 

4) Науковий керівник : д.т.н., професор Казимир В.В. рекомендує атестувати 

аспірантку Штепенко Катерину Павлівну за 2-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Аспірантку Гребенник Аллу Григорівну, 2-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Науковий керівник д.т.н., 

професор Литвинов В.В. вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (добре), іноземна мова (добре);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота : Складено план роботи. Написано перший розділ. 

 - експериментальна робота :  
 1. Report of analysis (from different perspectives) of network infrastructure and its 

behaviour. D4.1 — Methods of data gathering about DIS functioning / Lytvynov Vitalii, 

Stetsenko Inna, Skiter Igor, Trunova Helen, Hrebennyk Alla, Valentyn Nekhai - Emerging 

Security Challenges Division. Science for Peace and Security Programme. Cyber Rapid 

Analysis for Defense Awareness of Real-time Situation – CyRADARS. - Chernihiv National 

University of Technology. 95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine. - 2018. 

 2. Attacks defence of computer nets by tools using extended information about 

environment. Monograph / Lytvynov V., StoianoV N., Stetsenko I., Skiter I., Trunova H., 

Hrebennyk A., Nekhai V., Burmaka I. - Chemihiv - Sofia. - 2019. Прийнято до публікації. 

 - публікації : 1. Аналіз систем та методів виявлення несанкціонованих вторгнень 

у комп’ютерні мережі / В.В. Литвинов, Н. Стоянов, І.С. Скітер, О.В. Трунова, А.Г. 

Гребенник // Математичні машини і системи. - 2018. - №1. - С.31-40. 

2. Corporate networks protection against attacks using content-analysis of global 

information space / Lytvynov V., Stoianov N., Skiter I., Trunova H., Hrebennyk A. // Технічні 
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науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 

2018. - № 1 (11). — С. 115- 128. 

- виступи на семінарах/конференціях :  
1. Пошук джерел атак на базі методології підтримки прийняття рішень / В.В. 

Нехай, О.В. Трунова А.Г. Гребенник, // Матеріали доповідей V Міжнародної науково-

практичної конференції «Інформаційні технології і взаємодії» (ІТ&Г2018), 20-21 

листопада 2018 року. - Київ, 2018.-С. 289-291. 

2. Нейро-імунний алгоритм ідентифікації нестандартної поведінки комп’ютерних 

мереж / В.В.Литвинов, І.С. Скітер, А.Г. Гребенник // Математичне та імітаційне 

моделювання систем. МОДС 2019 : тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної 

науково-практичної конференції (Чернігів, 24 - 26 червня 2019 р.) / М-во освіти і науки 

України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна 

академія України та ін. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. - С. 228-232. 

3. Проектування розподілу ролей користувачів для забезпечення найбільшої 

ефективності студентів у електронному навчанні / Д.Я. Руднєв, А.Г. Гребенник // 

Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2019 : тези доповідей 

Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 24 - 26 червня 

2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних 

наук України, Інженерна академія України та ін. - Чернігів: ЧНТУ, 2019. - С. 268-271. 

4. Система идентификации пользователей как способ повышения безопасности 

информационных систем // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 

2019 : тези доповідей Чотирнадцятої міжнародної науково-практичної конференції 

(Чернігів, 24 - 26 червня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, 

Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. - Чернігів: 

ЧНТУ, 2019. - С. 274-276. 

 3) Тема дисертації: Методи контент-аналізу інформації Інтернет при захисті 

комп’ютерних мереж 

4) Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В. рекомендує атестувати 

аспірантку Гребенник Аллу Григорівну за 2-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; 

 

6. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про аспіранта Луговського Юрія Олексійовича виступив н.с. відділу 

Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт (НОНДДТР) 

Козлов В.В. Козлов В.В. повідомив, що Луговський Юрій Олексійович взяв 

академвідпустку з 01.10.2019 по 01.10.2020 з правом продовження навчання в аспірантурі 

за умови виконання вимог до другого року навчання. 

Аспіранта Луговського Юрія Олексійовича, 3-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота : Продовжується робота по розробці метрики, що 

оцінює величину відхилення представленої в тривимірному просторі одного 

відведення від представлених в тривимірному просторі трьох ортогональних 

відведень. 
- експериментальна робота : 1). Удосконалено розроблений програмний продукт, 

що дозволяє конвертувати зчитаний сигнал з кишенькового електрокардіографа DC-

06000 в зручний для обробки формат. Це ще одне велике джерело даних, яке буде 

використане в подальших дослідженнях моніторингу стану пацієнта. 
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2). Продовжується робота по розробці біометричної ідентифікації людини по її 

електрокардіограмі, що отримана з першого відведення.  

- публікації : Стаття подана до Друку. 

- виступи на семінарах/конференціях :  

 3) Тема дисертації: Біометрична автентифікація людини за її електрокардіограмою 

в зменшеній кількості відведень 
 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; 

 

7. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про докторанта Скітера Ігоря Семеновича виступив н.с. відділу 

Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт (НОНДДТР) 

Козлов В.В. 
1. Докторант Скітер Ігор Семенович, 2-й рік навчання (без відриву від 

виробництва), – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Наукові консультанти: д.т.н., 

професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Литвинов В.В. вважають, що індивідуальний 

план 2-го року навчання Скітером І.С. виконано. 

2 Тема дисертації: «Методологія моделювання процесів захисту інформації та 

оцінки їх ефективності в розподілених інформаційних системах». 

Наукові консультанти – д.т.н., професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Литвинов 

В.В. рекомендує атестувати докторанта Скітера Ігоря Семеновича за 1-й рік навчання.  

Скітера І.С. атестовано Вченою радою ІПММС НАН України (протокол №12 від 

16.10.2019 р.). 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; 

 

7. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про докторанта Хошаба Олександр Мирославович виступив н.с. 

відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт 

(НОНДДТР) Козлов В.В. 

1. Докторант Хошаба Олександр Мирославович, 1-й рік навчання (без відриву від 

виробництва), спеціальність: 122 – комп’ютерні науки. Наукові консультанти: д.т.н., 

професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Литвинов В.В. вважають, що індивідуальний 

план 1-го року навчання Хошабой Олександром Мирославовичем виконано. 

2 Тема дисертації: «Моделі та методи оцінки продуктивності обчислювальних 

систем». 

Наукові консультанти – д.т.н., професор Клименко В.П. і д.т.н., професор Литвинов 

В.В. рекомендує атестувати докторанта Хошабу Олександру Мирославовича за 1-й рік 

навчання.  

Скітера І.С. атестовано Вченою радою ІПММС НАН України (протокол №12 від 

16.10.2019 р.). 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; к.т.н., доцент Гулак Г.М.; 

 

Результати голосування присутніх на засіданні докторів та кандидатів наук за 

профілем навчання в аспірантурі: 

– «За»       – 11; 

– «Проти»      – немає; 

– «Утрималось» – немає. 





1 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № ___ 

засідання Секції № 2 Вченої ради Інституту проблем математичних 
машин і систем Національної академії наук України 

 
10 жовтня 2019 року                                                                 м. Київ 
 

Секцію №2 Вченої ради ІПММС НАН України «Математичне моделювання 
навколишнього природного середовища» у складі 9 осіб затверджено рішенням засідання 
Вченої ради  ІПММС НАН України (протокол 6  від  17.04.2018).  
 
 Були присутні члени секції: д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) Бровченко І.О.; д.т.н. 
(спеціальність 05.13.06) Ковалець І.В.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) проф. Мадерич 
В.С; к.т.н. (спеціальність 01.05.02) Ночвай В.І.; к.т.н. (спеціальність 05.13.06), с.н.с. 
(спеціальність 05.13.06) Майстренко С.Я.; к.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) Беженар Р.В.; 
д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.04) Терлецька К.В.; к.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.02) Ківва 
С.Л.; с.н.с. Удовенко О.І.  (всього 9 членів секції). 
                 Головує на засіданні  Голова  секції №2  д.ф.-м.н.   Бровченко І.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

    1. Атестація аспірантів за 2018 – 2019 навчальний рік  
 

СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2018 – 2019 навчальний рік виступив 
н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт 
(НОНДДТР) Козлов В.В., який представив документи, що подані на атестацію. 

До атестації подано 2 атестаційні листи аспірантів: 
1. Пилипенко Олександр Ігорович –  3-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник – к.ф.-м.н., 
с.н.с. Ківва С.Л. 

2. Синкевич Роман Олександрович  – 1-й рік навчання, з відривом від  
виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. 
Ковалець І.В. 
 

1. СЛУХАЛИ: 
             Аспіранта Пилипенко Олександра Ігоровича, 3-й рік навчання (з відривом від 
виробництва), спеціальність 122 «Комп’ютерні науки». Науковий керівник – к.ф.-м.н., 
с.н.с. Ківва С.Л.  вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано:  
 

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно);  
 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: Розроблено вдосконалений алгоритм розрахунку 

концентрації нуклідів у дні під час розмиву для моделі COASTOX; 
 
- експериментальна робота : Проведено роботу по вдосконаленню інтеграції 

моделі COASTOX в систему підтримки прийняття рішень RODOS. Додано функціонал 
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прийому даних про випадіння нуклідів з атмосферного модуля RODOS. Додано 
можливість поєднання моделей COASTOX та RIVTOX в єдиний ланцюг для 
комбінованого одновимірного та двовимірного моделювання. Прийнято участь в 
моделюванні переносу нуклідів для гіпотетичних сценаріїв прориву гідрозахисних споруд 
в районі пойми р. Прип’ять; 

 
- публікації :  немає; 
 

   - тези  семінарах/конференціях :  
1. Пилипенко О., Железняк М., Ківва С., Сорокін М., Igarashi Y., Коноплев О., 

Wakiyama Y.,Nanba K., Onda Y., Кірєєв С., Обрізан С., Лаптєв Г., Войцехович О. / 
Розробка моделей і комп’ютерних систем прогнозування виносу радіонуклідів з зони 
відчуження водним шляхм у випадках надзвичайних ситуацій // Збірник матеріалів ІV 
міжнародної конференції “Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної 
енергетики та відновлення навколишнього середовища” (квітень 2019 року), м. 
Славутич, с. 199-205. 

2. Талерко М., Ковалець І., Сінкевич Р., Пилипенко О., Hirao S., Железняк М.,  
Кірєєв С., Нікітіна Т. / Розробка моделей і комп’ютерних систем прогнозування 
атмосферного перенесення радіонуклідів у випадках надзвичайних ситуацій в 
Чорнобильській зоні відчуження / // Збірник матеріалів ІV міжнародної конференції 
“Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення 
навколишнього середовища” (квітень 2019 року), м. Славутич, с 237 – 240. 
 
 3) Тема дисертації: Математичні моделі й інформаційні технології створення 
інформаційних систем прогнозування надзвичайних явищ у прибережній зоні. 
 

4) Науковий керівник к.ф.-м.н., с.н.с. Ківва С.Л. рекомендує атестувати аспіранта 
Пилипенко Олександра Ігоровича за 3-й рік навчання. 
 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 
н.с. Козлов В.В., д.т.н., с.н.с. Ковалець І.В. 
 
2. СЛУХАЛИ: 
Аспіранта Синкевича Романа Олександровича  – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, – спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. 
Ковалець І.В. вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

 
1) Кандидатські іспити: іноземна мова – «добре»; філософія – «відмінно»; 
 
2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

 
- теоретична робота : Огляд існуючих методів ідентифікації джерел атмосферних 

забруднень та  інформаційних систем прогнозування з радіаційної  безпеки; 
 
- експериментальна робота : Реалізація та тестування методу розрахунку функції 

джерело-рецептор у системі Євросоюзу з ядерного аварійного реагування РОДОС; 
 
- публікації:  

1. І.В. Ковалець, Є.О. Євдін, О.І. Удовенко, Р.О. Синкевич / Моделювання 
сценаріїв аварій на атомних електростанціях з використанням системи РОДОС // 
Математичні машини і системи. –  Вип. №2, 2018 р., –  С. 133-140; 

  
- тези  семінарах/конференціях :  
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

 

Секція № 1 Вченої ради ІПММС НАН України 

“Технічні та програмні засоби інформатизації” 

 

ВИТЯГ 

з протоколу № 2 

засідання від 09 жовтня 2018 р. 

 

Голова: Клименко В.П. 

Секретар: Коровицький Ю.Г. 

Присутні: д.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.03), професор Клименко В.П.; к.т.н. 

(спеціальність 21.06.05), доцент Бєгун В.В.; д.т.н. (спеціальність 01.05.03), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.06) Різник О.М.; к.т.н. (спеціальність 21.07.02), доцент Гулак Г.М.; 

д.т.н., (спеціальність 05.13.05), с.н.с. (спеціальність 05.13.05) Бех О.Д.; к.т.н. 

(спеціальність 05.13.13) Волобоєв В.П.; к.т.н. (спеціальність 05.13.06), доцент Коваленко 

О.Є.; к.т.н. (спеціальність 05.13.13) Фідаров Т.З.; н.с. Коровицький Ю.Г. 

Запрошені: н.с. відділу НОНДДТР Козлов В.В. 

Явочний лист додається. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Атестація аспірантів за 2017 - 2018 рік навчання (осінній набір). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2017 – 2018 навчальний рік (осінній 

набір) виступив н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-

технічних робіт (НОНДДТР) Козлова В.В., який представив документи, що подані на 

атестацію. 

До атестації подано 6 атестаційних листів аспірантів: 

 

1.Штепенко Катерина Павлівна – 1-й рік навчання, з відривом від виробництва, - 

спеціальність 05.13.06 

Науковий керівник - д.т.н., Казимир В.В.. 

2.Гребенник Алла Григорівна – 1-й рік навчання, з відривом від виробництва, - 

спеціальність 05.13.06 

Науковий керівник - д.т.н., Литвинов В.В. 

3.Луговський Юрій Олексійович – 2-й рік навчання, з відривом від виробництва, - 

спеціальність 05.13.06 

Науковий керівник - к.т.н., Вишневський В.В. 

4.Слюсаренко Вадим Олександрович – за 3 роки навчання, з відривом від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06 

Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. 

5.Настенко Маргарита Євгенівна – за 3 роки навчання, без відриву від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06 

Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. 

6.Коваленко Тарас Олексійович – за 3 роки навчання, з відривом від виробництва, - 

спеціальність 05.13.06 

Науковий керівник - к.т.н., Вишневський В.В. 
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2. СЛУХАЛИ: 

Аспірантку Штепенко Катерину Павлівну, 1-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник д.т.н., професор Казимир В.В. 

вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (перенесено на другий рік навчання), іноземна 

мова здана у 2018 р. 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота: «Розглянуто існуючі експертні системи в спортивній галузі, 

відзначено недоліки та переваги. Визначено напрямок подальших досліджень у напрямі 

технологій нечіткої логіки (fuzzy logic) та систем нечіткого управління». 

- експериментальна робота: - 

- публікації: опубліковано тези в збірнику праць «Перспективи впровадження 

експертних систем в спортивній галузі». / Тринадцята міжнародна науково-практична 

конференція Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2018. До 100-річчя 

Національної академії наук України,25-29 червня 2018 р. м.Чернігів.  

- виступи на семінарах/конференціях:  

«Перспективи впровадження експертних систем в спортивній галузі». / Тринадцята 

міжнародна науково-практична конференція Математичне та імітаційне моделювання 

систем МОДС 2018. До 100-річчя Національної академії наук України,25-29 червня 2018 

р. м.Чернігів. 

 3) Тема дисертації : Інформаційна технологія дистанційної освіти із 

застосуванням електронних соціальних мереж. 

4) Науковий керівник : д.т.н., професор Казимир В.В. рекомендує атестувати 

аспірантку Штепенко Катерину Павлівну за 1-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

н.с. Козлов В.В.; д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П.; н.с. Коровицький Ю.Г.; 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Аспірантку Гребенник Аллу Григорівну, 1-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В. 

вважає, що індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (добре), іноземна мова (добре);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота : Виконано аналіз теоретичних досліджень, алгоритмів та 

методів контент-аналізу інформації Інтернет. Сформовано план та структуру 

дисертаційної роботи. Визначено перспективи та напрямки досліджень за темою. 

- експериментальна робота :  

- публікації :  
1) Аналіз систем та методів виявлення несанкціонованих вторгнень у 

комп’ютерні мережі / В.В. Литвинов, Н. Стоянов, І.С. Скітер, О.В. Трунова, А.Г. 

Гребенник // Математичні машини і системи. - 2018. - №1. - С.31-40. 

2) Corporate networks protection against attacks using content-analysis of global 

information space / Lytvynov V., Stoianov N., Skiter I., Trunova H., Hrebennyk A. // Технічні 

науки та технології : науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧИТУ, 2018. 

- № 1 (11). - С. 115- 128. 

- виступи на семінарах/конференціях:  
1) Університетсько-індустріальна кооперація. Веб-портал. Настанова з 

використання. / Під ред. Кондратенка ЮП., Харченка B.C. - Міністерство освіти і науки 

України, Чернігівський національний технологічний університет, Національний 

аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». 2017, Т.З. - 180с. 

2) Використання мереж Кохонена в штучних імунних системах виявлення 
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аномальної поведінки комп’ютерних мереж / В.В. Литвинов, Н.Т. Стоянов, І.С. Скітер, 

А.Г. Гребенник // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018 : тези 

доповідей Тринадцятої міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 - 29 

червня 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія 

технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. -

 С. 260-264. 

3) Математична модель задачі складання розкладу роботи фахівців медичного 

закладу з урахуванням зміни / В.О. Вітер, А.Г. Гребенник, О.В. Трунова // Математичне 

та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018 : тези доповідей Тринадцятої 

міжнародної науково- практичної конференції (Чернігів, 25 - 29 червня 2018 р.) / М-во 

освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, 

Інженерна академія України та ін. - Чернігів : ЧНТУ, 2018. - С. 310-314. 

 3) Тема дисертації: Методи контент-аналізу інформації Інтернет при захисті 

комп’ютерних мереж 

4) Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В. рекомендує атестувати 

аспірантку Гребенник Аллу Григорівну за 1-й рік навчання. 
 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

н.с. Козлов В.В., д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П., Коровицький Ю.Г. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Луговського Юрія Олексійовича, 2-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 122 «Компютерні науки». Науковий керівник к.т.н., с.н.с. 

Вишневський В.В. вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота : Вивчення та опрацювання отриманих результатів по 

представленню ортогональних відведень в тривимірному просторі. Відбувається розробка 

метричного методу оцінки відхилення представленої в тривимірному просторі 

одноканальної ЕКГ від ортогональної. 

- експериментальна робота : Зроблені дослідження по синтезу одноканальної ЕКГ 

в синтетичному тривимірному просторі використовуючи чотири різних методи. На 

одному наборі даних здійснено класифікацію та проведено порівняння результатів з 

використання даного підходу та підходу основаного на використанні трьох відведень. 

Розроблені програма конвертації сигналів ЕКГ з одного формату в інший для можливості 

накопичувач ЕКГ з різних приладів. 

- публікації : ТЕЗи до двох конференцій: 

1.Луговський Ю.О. Представлення одноканальної ЕКГ в тривимірному просторі / 

Ю.О. Луговський // IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018). 2018. Ст. 169-170. 

2.Луговський Ю.О. Представлення QRS-комплексу одноканальної ЕКГ в 

тривимірному фазовому просторі / Ю.О. Луговський // Математичне та імітаційне 

моделювання систем. МОДС 2018. Тринадцята міжнародна науково- практична 

конференція. –Чернігів, 2018. – С. 125-128. 

– виступи на семінарах/конференціях :  
1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в 

освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2018). 2018.  

2. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018. Тринадцята 

міжнародна науково- практична конференція. –Чернігів, 2018. 

 3) Тема дисертації: Біометрична автентифікація людини за її 

електрокардіограмою в зменшеній кількості відведень 
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4) Науковий керівник к.т.н., с.н.с. Вишневський В.В. рекомендує атестувати 

аспіранта Луговського Юрія Олексійовича за 2-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

н.с. Козлов В.В., д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Слюсаренко Вадима Олександровича, 3 роки навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. вважає, що 

індивідуальний план за 3 роки навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити : з філософії (відмінно); спеціальність (відмінно); 

іноземна мова (відмінно); 

2) Стан виконання робіт над дисертацією : 
- теоретична робота : проведено теоретичну роботу по дослідженню методів збору 

біопотенціалів, алгоритмів обробки сигналів біопотенціалів та виявлення корисної 

інформації. Також порівняно наявні апаратні засоби та їх технічні можливості для 

здійснення управління. 

- експериментальна робота : Спроектовано та реалізовано пристрій для 

зчитування та запису біопонцеалів. Розроблено програмне забезпечення для обробки 

сигналів біопотенціалів, виявлення корисних даних та здійснення управління у 

одновимірному пристрої. Розроблено 16-канальний безконтактний пристрій для 

зчитування біопотенціалів для покращення можливостей керування. 

- публікації : підготовлено статтю : EEG-based Bio-potential Recording Device. 

- виступи на семінарах/конференціях :  
– Здобуто друге місце у хакатоні «ML+AI Hackathon in e-Health & Open Data”, 20-

21 травня 2017 року. 

 3) Тема дисертації : Неінвазивний інтерфейс мозок-комп’ютер для управління 

біонічним протезом. 

4) Науковий керівник д.т.н., Різник О.М. рекомендує атестувати аспіранта 

Слюсаренко Вадима Олександровича за 3 роки навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Різник О.М.; н.с. Козлов В.В., д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П., с.н.с., 

с.н.с. Волобоєв В.П., н.с. Коровицький Ю.Г., к.т.н. Фідаров Т.З. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Настенко Маргариту Євгенівну, 3-й рік навчання (без відриву від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. вважає, що 

індивідуальний план за 3 роки навчання виконано: 

Кандидатські іспити: з філософії (відмінно); іноземна мова (відмінно); 

спеціальність (відмінно). 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: Проведено дослідження актуальних досягнень за напрямком 

нейро-інтерфейсів та управління пристроями та віртуальними об’єктами за допомогою 

неінвазійних приладів, що реєструють електричну активність різних ділянок мозку 

людини. 

- експериментальна робота: Здійснено тестування розробленого прототипу 

пристрою для реєстрації електричної активності головного мозку людини та керування 

віртуальним об’єктом. Проаналізовано відкриту базу даних електроенцефалографічних 

сигналів зі змагань на Kaggle. 

 - публікації:  
– підготовлена стаття про розробку першого прототипу дослідного пристрою. 
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- виступи на семінарах/конференціях:  
– Здобуто друге місце у хакатоні «ML+AI Hackathon in e-Health & Open Data”, 20-

21 травня 2017 року. 

 3) Тема дисертації: «Дослідження інтерфейсу мозок-комп`ютер для управління 

біонічним протезом»; 

4) Науковий керівник д.т.н., Різник О.М. рекомендує атестувати аспіранта 

Настенко Маргариту Євгенівну за 3-й рік навчання.  

Задовільнити прохання Настенко М.Є. про припинення навчання за сімейними 

обставинами. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Різник О.М.; н.с. Козлов В.В., д.ф.-м.н., проф. Клименко В.П., с.н.с., 

с.н.с. Волобоєв В.П., н.с. Коровицький Ю.Г., к.т.н. Фідаров Т.З. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Коваленко Тараса Олексійовича, 3-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник к.т.н., с.н.с. Вишневський В.В. 

вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (добре), 

спеціальність (відмінно);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією : 
- теоретична робота : за планом, відповідно з прикладеним звітом. 

- експериментальна робота : – за планом, відповідно з прикладеним звітом. 

- публікації :  
Kovalenko Oleksii E. and Kovalenko Taras “Knowledge Model and Ontology for 

Security Services // In Proceeding of IEEE First International Cofeference on System Analysis & 

Intelligent Computing (SAIC-2018)”, October 08-12, 2018. – Igor Sikorsky Kyin Polytechnic 

Istitute, Kyiv, Ukraine. – Indexed by SCOPUS (in print). 

 Коваленко О.Є., Коваленко Т.О. «Конвергенція та конфігурування інформаційних 

технологій в системах ситуаційного управління» // Сучасні проблеми математичного 

моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової 

конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю 

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Камянець-

Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 

–С.122-123. 

- виступи на семінарах/конференціях :  
Kovalenko Oleksii E. and Kovalenko Taras “Knowledge Model and Ontology for 

Security Services // In Proceeding of IEEE First International Cofeference on System Analysis & 

Intelligent Computing (SAIC-2018)”, October 08-12, 2018. – Igor Sikorsky Kyin Polytechnic 

Istitute, Kyiv, Ukraine. – Indexed by SCOPUS (in print). 

 Коваленко О.Є., Коваленко Т.О. «Конвергенція та конфігурування інформаційних 

технологій в системах ситуаційного управління» // Сучасні проблеми математичного 

моделювання, прогнозування та оптимізації : тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової 

конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю 

Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Камянець-

Подільський : Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. 

–С.122-123. 

 3) Тема дисертації : Моделі та засоби конфігураційного управління 

інформаційними технологіями підтримки прийняття рішень. 

4) Науковий керівник к.т.н., с.н.с. Вишневський В.В. рекомендує атестувати 

аспіранта Коваленко Тараса Олексійовича за 3-й рік навчання. 
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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № ___ 

засідання Секції № 2 Вченої ради Інституту проблем математичних 
машин і систем Національної академії наук України 

 
09 жовтня 2018 року                                                                 м. Київ 
 

Секцію №2 Вченої ради ІПММС НАН України «Математичне моделювання 
навколишнього природного середовища» у складі 9 осіб затверджено рішенням засідання 
Вченої ради  ІПММС НАН України (протокол 6  від  17.04.2018).  
 
 Були присутні члени секції: д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) Бровченко І.О.; д.т.н. 
(спеціальність 05.13.06) Ковалець І.В.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) проф. Мадерич 
В.С; к.т.н. (спеціальність 01.05.02) Ночвай В.І.; к.т.н. (спеціальність 05.13.06), с.н.с. 
(спеціальність 05.13.06) Майстренко С.Я.; к.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.05) Беженар Р.В.; 
к.ф.-м.н. (спеціальність 01.02.04) Терлецька К.В.; к.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.02) Ківва 
С.Л.; с.н.с. Удовенко О.І.  (всього 9 членів секції). 
                 Головує на засіданні  Голова  секції №2  д.ф.-м.н.   Бровченко І.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

    1. Атестація аспірантів за 2017 – 2018 навчальний рік.  
 

СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2017 – 2018 навчальний рік виступив 
н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт 
(НОНДДТР) Козлов В.В., який представив документи, що подані на атестацію. 

До атестації подано 1 атестаційний лист аспіранта: 
            Пилипенко Олександра Ігоровича –  2-й рік навчання, з відривом від виробництва, 
спеціальність: 122 – комп’ютерні науки.  Науковий керівник – к.ф.-м.н., с.н.с. Ківва С.Л. 
 

 СЛУХАЛИ: 
             Аспіранта Пилипенко Олександра Ігоровича, 2-й рік навчання (з відривом від 
виробництва), спеціальність 122 «Комп’ютерні науки». Науковий керівник – к.ф.-м.н., 
с.н.с. Ківва С.Л.  вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання виконано:  
 

1) Кандидатські іспити: з філософії -  відмінно , з  іноземної мова - відмінно;  
 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: Проведено роботу з розробки методів інтеграції руслових та 

стокових моделей в рамках системи гідрологічного прогнозування. На основі рівнянь 
дифузійної хвилі розроблено модуль гідрологічного моделювання для застосування в 
системах гідрологічного прогнозування у місцевостях з великим похилом рельєфу; 

 
 - експериментальна робота : За допомогою моделі COASTOX проведено 

моделювання процесу переносу наносів та нуклідів в районі узбережжя провінції 
Фукусіма, Японія за 2011 рік. Розроблений модуль гідрологічного прогнозування 
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

 

Секція № 1 Вченої ради ІПММС НАН України 

“Технічні та програмні засоби інформатизації” 

 

В И Т Я Г  

з протоколу № 1 

засідання від 11 жовтня 2017 р. 

 

Голова: Бєгун В.В. 

Секретар: Коровицький Ю.Г. 

Присутні: д.т.н. (спеціальність 05.13.13), с.н.с. (спеціальність 05.13.05) 

Стрельніков В.П.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.03), проф. Клименко В.П.; д.т.н. 

(спеціальність 05.13.14), професор Горбань І.І.; д.т.н. (спеціальність 01.05.03), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.06) Різник О.М.; д.т.н., (спеціальність 05.13.05), с.н.с. (спеціальність 

05.13.05) Бех О.Д; к.т.н. (спеціальність 21.06.05), доцент Бєгун В.В.; к.т.н. (спеціальність 

05.13.13) Волобоєв В.П.; н.с. Коровицький Ю.Г. 

Запрошені: н.с. відділу НОНДДТР Козлов В.В. 

Явочний лист додається. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Атестація аспірантів та докторантів за 2016 - 2017 рік навчання (осінній набір). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2016 – 2017 навчальний рік (осінній 

набір) виступив н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-

технічних робіт (НОНДДТР) Козлова В.В., який представив документи, що подані на 

атестацію. 

До атестації подано 3 атестаційних листа аспірантів:  

1. Слюсаренко Вадим Олександрович – 2-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06  Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. 

2. Настенко Маргарита Євгенівна  – 2-й рік навчання, без відриву від виробництва, 

- спеціальність 05.13.06    Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. 

3. Супрун Олег Олексійович   – 3-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06  Науковий керівник - д.т.н., професор 

Снитюк В.Е. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Наукового керівника аспіранта Слюсаренко Вадима Олександровича, 2-й рік 

навчання (з відривом від виробництва), спеціальність 05.13.06 – д.т.н., Різника О.М. 

Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. вважає, що індивідуальний план 2-го року 

навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Проведено початкове дослідження стану 

предметної області та аналізу наявних напрацювань за напрямком, близьким до теми 

дисертаційної роботи»; 

- експериментальна робота: – за планом, «Розроблено апаратно-програмний 

комплекс для дослідження електричної активності мозку неінвазивним методом та для 

подальшого пошуку найбільш підходящих зон голови у відповідності до переміщень руки 

людини»; 
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- публікації: готуються наступні публікації: 

1). «Дослідження технік вимірювання біопотенціалів головного мозку людини»; 

 2). «Розробка апаратно-програмних засобів для дослідження електричної 

активності мозку людини»; 

- виступи на семінарах/конференціях:  
1). Немає; 

 3) Тема дисертації: Неінвазивний інтерфейс мозок-комп’ютер для керування 

протезом руки 

4) Науковий керівник д.т.н., Різник О.М. рекомендує атестувати аспіранта 

Слюсаренко Вадима Олександровича за 2-й рік навчання з оцінкою «Добре». 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., професор Горбань І.І.; д.т.н., с.н.с. Різник 

О.М.;  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Наукового керівника аспірантки Настенко Маргарити Євгенівни, 2-й рік навчання 

(з відривом від виробництва), спеціальність 05.13.06 – д.т.н., Різника О.М.  Науковий 

керівник - д.т.н., Різник О.М. вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання 

виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно); 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Проведено дослідження предметної області 

дисертаційного дослідження за матеріалами міжнародних конференцій та збірників 

статей»; 

- експериментальна робота: – за планом, «Розроблено апаратно-програмний 

комплекс для дослідження біоелектричної активності мозку людини у різних точках на 

поверхні голови (неінвазивним методом); 

 - публікації: готуються наступні публікації: 

1). «Дослідження технік вимірювання біопотенціалів головного мозку людини»; 

 2). «Розробка апаратно-програмних засобів для дослідження електричної 

активності мозку людини»; 

- виступи на семінарах/конференціях:  
1). Немає; 

 3) Тема дисертації: «Дослідження інтерфейсу мозок-комп`ютер для управління 

біонічним протезом»; 

4) Науковий керівник д.т.н., Різник О.М. рекомендує атестувати аспіранта 

Настенко Маргариту Євгенівну за 2-й рік навчання з оцінкою «Добре». 
 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., професор Горбань І.І.; д.т.н., с.н.с. Різник О.М.;  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Супруна Олега Олексійовича, 3-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник д.т.н., професор Снитюк В.Е. 

вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно); 

спеціальність (відмінно). 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Проведено аналіз класичних методів оптимізації, 

досліджено першоджерело на виконано їх порівняння. Аналіз на порівняння відомих 

методів еволюційних технологій, зокрема Генетичного Алгоритму, Еволюційних  
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ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧНИХ МАШИН І СИСТЕМ НАН УКРАЇНИ 

 

Секція № 1 Вченої ради ІПММС НАН України 

“Технічні та програмні засоби інформатизації” 

 

В И Т Я Г  

з протоколу № 1 

засідання від 11 жовтня 2016 р. 

 

Голова: Стрельніков В.П. 

Секретар: Коровицький Ю.Г. 

Присутні: д.т.н. (спеціальність 05.13.13), с.н.с. (спеціальність 05.13.05) 

Стрельніков В.П.; д.ф.-м.н. (спеціальність 01.05.03), проф. Клименко В.П.; д.т.н. 

(спеціальність 05.13.14), професор Горбань І.І.; д.т.н. (спеціальність 01.05.03), с.н.с. 

(спеціальність 05.13.06) Різник О.М.; д.т.н., (спеціальність 05.13.05), с.н.с. (спеціальність 

05.13.05) Бех О.Д; к.т.н. (спеціальність 21.06.05), доцент Бєгун В.В.; к.т.н (спеціальність 

05.13.13), с.н.с. (спеціальність 05.13.13)  Ященко В.О.; к.т.н. (спеціальність 05.13.13) 

Волобоєв В.П.; н.с. Коровицький Ю.Г. 

Запрошені: н.с. відділу НОНДДТР Козлов В.В. 

Явочний лист додається. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Атестація аспірантів та докторантів за 2015 - 2016 рік навчання (осінній набір). 

 

1.СЛУХАЛИ: 

З інформацією про атестацію аспірантів за 2015 – 2016 навчальний рік (осінній 

набір) виступив н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних робіт та дослідно-

технічних робіт (НОНДДТР) Козлова В.В., який представив документи, що подані на 

атестацію. 

До атестації подано 8 атестаційних листів аспірантів:  

1. Слюсаренко Вадим Олександрович – 1-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06  Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. 

2. Настенко Маргарита Євгенівна  – 1-й рік навчання, без відриву від виробництва, 

- спеціальність 05.13.06    Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. 

3. Супрун Олег Олексійович   – 2-й рік навчання, з відривом від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06  Науковий керівник - д.т.н., професор 

Снитюк В.Е. 

4. Приходько Дмитро Сергійович  – 3-й рік навчання, з відривом від виробництва, - 

спеціальність 05.13.06    Науковий керівник - д.т.н., професор 

Литвинов В.В. 

5. Грабовський Віталій Васильович – 3-й рік навчання, з відривом від виробництва, 

- спеціальність 05.13.06    Науковий керівник - д.т.н., професор 

Литвинов В.В. 

6. Савельєв Максим Володимирович – 3-й рік навчання, без відриву від 

виробництва, - спеціальність 05.13.06    Науковий керівник - д.т.н., професор 

Литвинов В.В. 

8. Муха Артем Андрійович   – 4-й рік навчання, без відриву від виробництва, 

- спеціальність 05.13.06   Науковий керівник - д.т.н., с.н.с. Федухін О.В. 
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2. До атестації подано 1 докторанта: 

1. Лисецький Юрій Миколайович – 3-й рік навчання, без відриву від виробництва 

(на контрактній основі), - спеціальність 05.13.06  Науковий консультант – д.т.н., 

професор Снитюк В.Е. (Атестований Вченою радою ІПММС НАН України (протокол 

№11 від 14.09.2016 р.). 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Слюсаренко Вадима Олександровича, 1-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. вважає, що 

індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Проведено початкове дослідження стану 

предметної області та аналізу наявних напрацювань за напрямком, близьким до теми 

дисертаційної роботи»; 

- експериментальна робота: – за планом, «Розроблено апаратно-програмний 

комплекс для дослідження електричної активності мозку неінвазивним методом та для 

подальшого пошуку найбільш підходящих зон голови у відповідності до переміщень руки 

людини»; 

- публікації: готуються наступні публікації: 

1). «Дослідження технік вимірювання біопотенціалів головного мозку людини»; 

 2). «Розробка апаратно-програмних засобів для дослідження електричної 

активності мозку людини»; 

- виступи на семінарах/конференціях:  
1). Немає; 

 3) Тема дисертації: Неінвазивний інтерфейс мозок-комп’ютер для керування 

протезом руки 

4) Науковий керівник д.т.н., Різник О.М. рекомендує атестувати аспіранта 

Слюсаренко Вадима Олександровича за 1-й рік навчання з оцінкою «Добре». 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., професор Горбань І.І.; д.т.н., с.н.с. Різник 

О.М.;  

 

3. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Настенко Маргариту Євгенівну, 1-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник - д.т.н., Різник О.М. вважає, що 

індивідуальний план 1-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно); 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Проведено дослідження предметної області 

дисертаційного дослідження за матеріалами міжнародних конференцій та збірників 

статей»; 

- експериментальна робота: – за планом, «Розроблено апаратно-програмний 

комплекс для дослідження біоелектричної активності мозку людини у різних точках на 

поверхні голови (неінвазивним методом); 

 - публікації: готуються наступні публікації: 

1). «Дослідження технік вимірювання біопотенціалів головного мозку людини»; 

 2). «Розробка апаратно-програмних засобів для дослідження електричної 

активності мозку людини»; 

- виступи на семінарах/конференціях:  
1). Немає; 
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 3) Тема дисертації: «Дослідження інтерфейсу мозок-комп`ютер для управління 

біонічним протезом»; 

4) Науковий керівник д.т.н., Різник О.М. рекомендує атестувати аспіранта 

Настенко Маргариту Євгенівну за 1-й рік навчання з оцінкою «Добре». 
 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., професор Горбань І.І.; д.т.н., с.н.с. Різник 

О.М.;  

 

4. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Супруна Олега Олексійовича, 2-й рік навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник д.т.н., професор Снитюк В.Е. 

вважає, що індивідуальний план 2-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Виконано детальне порівняння таких алгоритмів, 

як генетичний алгоритм, еволюційні стратегії на інших еволюційних алгоритмів, 

досліджено можливість впровадження методу аналізу ієрархій Соані та елементів теорії 

нечітких множин, завдяки чому запропоновано алгоритм Evomax, який об’єднує елементи 

цих доктрин»; 

- експериментальна робота: – за планом, «Розроблена програма забезпечення для 

проведення дослідів з порівнянням ефективності алгоритмів, зокрема, класичних та 

запропонованого, використовуючи системи Delphi та Matlab, проведене відповідні 

порівняння»; 

- публікації:  
1). Опубліковано тези в збірнику праць школи-семінару «Теорія прийняття рішень 

– 2016»: «Використання еволюційних стратегій для направленої оптимізації»; 

- виступи на семінарах/конференціях:  
1). Участь у VIII Міжнародній школі-семінарі «Теорія прийняття рішень – 2016», 

м.Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р., секційна доповідь за напрямом «Методи 

штучного інтелекту» 

 3) Тема дисертації: Еволюційні технології направленої оптимізації систем із 

поліекстремальними цільовими функціями. 

4) Науковий керівник д.т.н., професор Снитюк В.Е. рекомендує атестувати 

аспіранта Супруна Олега Олексійовича за 2-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; професор Горбань І.І.; д.ф.-м.н., проф. Клименко 

В.П. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про аспіранта виступив н.с. відділу Наукової організації науково-

дослідних робіт та дослідно-технічних робіт (НОНДДТР) Козлов В.В., який представив 

документи, що подані на атестацію аспіранта Приходько Дмитро Сергійовича, 3-и роки 

навчання (з відривом від виробництва), спеціальність 05.13.06.  

Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В. вважає, що індивідуальний план 

3-го року навчання виконано частково:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (добре), іноземна мова (добре);  

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота – за планом. 

- експериментальна робота – за планом. 

- публікації: немає; 
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- виступи на семінарах/конференціях: немає. 

 3) Тема дисертації: Проблеми теорії ігор в інформаційних технологіях управління. 

4) Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В рекомендує атестувати 

аспіранта Приходько Дмитро Сергійовича за 3-й рік навчання умовно у зв’язку зі станом 

здоровя. Здача кандидатського іспиту перенесена на листопад 2016 року. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

н.с. Козлов В.В., д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., професор Горбань І.І.; д.ф.-м.н., 

проф. Клименко В.П. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Грабовського Віталія Васильовича, 3-и роки навчання (з відривом від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В. 

вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано:  

1) Кандидатські іспити: з філософії (добре); іноземна мова (добре); спеціальність 

(задовільно); 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 
- теоретична робота: за планом, «Дослідження впливу факторів формування 

видових технологічних високотемпературних процесів, визначення способів їх 

інтерпретації при вирішенні інформаційних ознак; розр. методів оц. параметрів зони 

обробки за  послідовно представленими результатами відео спостереження»; 

- експериментальна робота: за планом, «Імплементація програмних компонентів 

комп’ютерного зору з даних, забезпечення стійкого функціонування в режимі реального 

часу, враховуючи можливості існування перепон (завад)»; 

- публікації: 

1). Немає; 

- виступи на семінарах/конференціях:  

1). Немає; 

3) Тема дисертації: Інформаційні технології керування технологічними процесами 

з використанням засобів візуалізації. 

4) Науковий керівник д.т.н., професор Литвинов В.В рекомендує атестувати 

аспіранта Грабовського Віталія Васильовича за 3-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., професор Горбань І.І.; д.ф.-м.н., професор. 

Клименко В.П.; 

 

7. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про аспіранта Савельєва Максима Володимировича, 3-й рік 

навчання (без відриву від виробництва), спеціальність 05.13.06, науковий керівник д.т.н., 

професор Литвинов В.В. виступив н.с. відділу Наукової організації науково-дослідних 

робіт та дослідно-технічних робіт (НОНДДТР) Козлов В.В., який повідомив, що Савельєв 

М.В. достроково підготував дисертацію до подання для захисту. Науковий керівник д.т.н., 

професор Литвинов В.В. вважає, що індивідуальний план 3-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: з філософії –– (відмінно), іноземна мова –– (відмінно); 

спеціальність (відмінно); 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: підготовлено автореферат і 

дисертація; 

3) Тема дисертації: "Моделі і інструментальні засоби інформаційної технології 

розвитку ІТ-підприємництва в університетах". 

4) Науковий керівник: д.т.н., професор Литвинов В.В рекомендує атестувати 

аспіранта Савельєва Максима Володимировича за 3-й рік навчання. 
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ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

н.с. Козлов В.В., д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., проф. Горбань І.І.; д.ф.-м.н., 

проф. Клименко В.П. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Аспіранта Мухи Артема Андрійовича, 4-и роки навчання (без відриву від 

виробництва), спеціальність 05.13.06. Науковий керівник д.т.н., с.н.с. Федухін О.В. 

вважає, що індивідуальний план 4-го року навчання виконано: 

1) Кандидатські іспити: з філософії (відмінно), іноземна мова (відмінно); 

2) Стан виконання робіт над дисертацією: 

- теоретична робота – за планом, «Були проведені дослідження з порівняння 

гарантоздатних систем та визначення метрик і атрибутів, що можуть бути використані для 

отримання кількісної оцінки таких систем. Розглянуті питання порівняльної оцінки систем 

за рівнем гарантоздатності на основі методу експертних оцінок. Розроблені рішення для 

аналітичної оцінки ваги метрик та атрибутів гарантоздатності комп’ютерних систем». 

- експериментальна робота – за планом, «Реалізовано проект радіо 

мікропроцесорної інформаційної системи для залізничного транспорту. Проведено 

випробування системи в лабораторних умовах та умовах близьких до експлуатаційних». 

- публікації: опубліковано 4 наукові статті: 

 1). Федухін О.В., Муха А.А. Информационный подход к повышению безопасности 

движения на железнодорожных переездах // Математичні машини і системи. –2015. –№4. 

–С. 145-151. 

 2). Федухін О.В., Муха А.А., Пасько В.П. К вопросу моделирования надёжности 

восстанавливаемой квазимостиковой структуры с учётом тренда параметров надёжности 

составных частей  // Математичні машини і системи. –2016. –№1. –С. 156-167. 

 3). Федухін О.В., Сеспедес Гарсия Н.В., Муха А.А. Доказательство безопасности 

компьютерных систем // Математичні машини і системи. –2016. –№3. –С. 93-101 

 4). Федухін О.В., Муха А.А. стратегія отказобезопасности как альтернатива погной 

отказоустойчивости при проектировании гарантоспособных компьютерных систем. 

Часть 1. // Науковий журнал «Молодий вчений». –2016. –№8. –С. 165-169. 

Подано до друку 2 статті. 

- виступи на семінарах/конференціях:  

1). Участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Математичне 

та імітаційне моделювання систем. МОДС-2016». (Київ. 27-30 червня 2016р.). 

3) Тема дисертації: Структурний синтез і аналіз відмовостійких комп’ютерних 

систем з реконфігурацією структури. 

4) Науковий керівник: д.т.н., с.н.с. Федухін О.В. рекомендує атестувати 

аспіранта Муху Артема Андрійовича за 4-й рік навчання. 

 

ПИТАННЯ СТАВИЛИ: 

д.т.н., с.н.с. Стрельніков В.П.; д.т.н., проф. Горбань І.І.; д.ф.-м.н., проф. Клименко 

В.П. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

З інформацією про докторанта Лисецького Ю.М. виступив н.с. відділу Наукової 

організації науково-дослідних робіт та дослідно-технічних робіт (НОНДДТР) Козлов В.В. 

1. Докторант Лисецький Юрій Миколайович, 3-й рік навчання (без відриву від 

виробництва), спеціальність 05.13.06.  

Науковий консультант д.т.н., професор Снитюк В.Е. вважає, що індивідуальний 

план 3-го року навчання Лисецьким Ю.М. виконано. 
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Порядок денний 

 

 

… 

2. Атестація аспірантів за результатами навчання у 2016-2017 році підготовки. 

2.1. Звіт аспіранта Коваленка Тараса Олексійовича за другий рік навчання в 

аспірантурі з відривом від виробництва по спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні 

технології». Науковий керівник: к.т.н. Вишневський В.В. 

2.2. Звіт аспіранта Хурцилави Костянтина Вікторовича за третій рік навчання 

в аспірантурі з відривом від виробництва по спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні 

технології». Науковий керівник: д.т.н., проф. Литвинов В.А. 

2.3. Звіт аспіранта Михальського Олександра Ярославовича за третій рік 

навчання в аспірантурі з відривом від виробництва по спеціальності 05.13.06 – 

«Інформаційні технології». Науковий керівник: к.ф.-м..н. Железняк М.Й. 

2.4. Звіт аспіранта Луговського Юрія Олександровича за перший рік навчання 

в аспірантурі з відривом від виробництва по спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні 

технології». Науковий керівник:  к.т.н. Вишневський В.В. 

2.5. Звіт аспіранта Пилипенка Олександра Ігоревича за перший рік навчання в 

аспірантурі з відривом від виробництва по спеціальності 05.13.06 – «Інформаційні 

технології». Науковий керівник  к.ф.-м.н. Ківва С.Л. 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ по п.2.1 порядку денного: 

 

Науковий керівник  к.т.н. Вишневський В.В. з характеристикою аспіранта 

Коваленка Т.О., який відзначив, що аспірант Коваленко Т.О. успішно закінчив 2-й 

рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. 

 

 

УХВАЛИЛИ по п.2.1 порядку денного: 

 

      За результатами 2016-2017 року навчання атестувати аспіранта Коваленка Т.О. 

(2-й рік навчання) та рекомендувати його для переведення на 3-й рік навчання в 

аспірантурі з відривом від виробництва. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ по п.2.1: 

 

Було присутніх –  8 

«За»                  –  8 

«Проти»            –  0 

«Утримались»   –  0 

 

 

ВИСТУПИЛИ по п.2.2 порядку денного: 

 

Науковий керівник  д.т.н., проф.. Литвинов В.А. з характеристикою аспіранта 

Хурцилави К.В., який відзначив, що аспірант Хурцилава К.В. успішно закінчив 3-й 

рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. 

 

УХВАЛИЛИ по п.2.2 порядку денного: 

 

За результатами 2016-2017 року навчання атестувати аспіранта 

Хурцилаву К.В. (3-й рік навчання). 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ по п.2.2:  

 

Було присутніх –  8 

«За»                  –  8 

«Проти»            –  0 

«Утримались»   –  0 

 

 

ВИСТУПИЛИ по п.2.3 порядку денного: 

 

За дорученням наукового керівника к.ф.-м.н. Железняка М. Й. голова секції 

№2 к.т.н. Вишневський В.В. з характеристикою аспіранта Михальського О.Я., який 

відзначив, що аспірант Михальський О.Я. успішно закінчив 3-й рік навчання в 

аспірантурі з відривом від виробництва.  

 

УХВАЛИЛИ по п.2.3 порядку денного: 

 

За результатами 2016-2017 року навчання атестувати аспіранта 

Михальського О.Я. (3-й рік навчання). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ по п.2.3: 

 

Було присутніх –  8 
«За»                  –  8 

«Проти»            –  0 

«Утримались»   –  0 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ по п.2.4 порядку денного: 

 

Науковий керівник  к.т.н. Вишневський В.В. з характеристикою аспіранта 

Луговського Ю. О., який відзначив, що аспірант Луговський Ю. О. успішно закінчив 

1-й рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. 



УХВАЛИЛИ по п.2.4 порядку денного:

За результатами 2016-2017 року навчання атестувати аспіранта 
Луговського Ю. О. (1-й рік навчання) та рекомендувати його для переведення на 2-й 
рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ по п.2.4;

Було присутніх -  8
«За» -  8
«Проти» -  0
«Утримались» -  0

ВИСТУПИЛИ по п.2.5 порядку денного:

Науковий керівник к.ф.-м.н. Ківва С.Л. з характеристикою аспіранта 
Пилипенка О. І., який відзначив, що аспірант Пилипенко О. І. успішно закінчив 1-й 
рік навчання в аспірантурі з відривом від виробництва.

УХВАЛИЛИ по п.2.5 порядку денного:

За результатами 2016-2017 року навчання атестувати аспіранта 
Пилипенка О. І. (1-й рік навчання) та рекомендувати його для переведення на 2-й рік 
навчання в аспірантурі з відривом від виробництва.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ по п.2.5:

Було присутніх -  
«За» -
«Проти» -  
«Утримались» -

8
8
0
0

к.т.н., пров .н.с.

Голова секції №2 Вченої ради 
ІПММС НАН України В. В. Вшиневський

Вчений секретар 
к.т.н., доцент

О. Є. Коваленко


