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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ 

 

1. Рецензія декана факультету інформатики та обчислювальної техніки НТУУ 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

доктора технічних наук, професора Теленика С.Ф. 
 

Висновок: Освітньо-наукова програма «Комп’ютерна інженерія» оцінена позитивно .та 

рекомендована до впровадження. 

 

2. Рецензія заступника директора Інституту проблем реєстрації інформації, 

член-кореспондента НАНУ, доктора технічних наук, професора Крючина А.А. 

 
Висновок: Програма відповідає потребам сучасного вітчизняного та міжнародного ринку 

праці, а також вимогам діючих в освітній сфері нормативно-правових актів, пропонує 

широкий спектр дисциплін за вибором студента, забезпечуючи разом з тим високий рівень 

фахової підготовки. Вважаю, що ця освітньо-наукова програма може бути рекомендованою 

до впровадження в навчальний процес Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 
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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменуванн

я посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педаго-

гічної 

роботи 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Керівіник проектної групи 
Погорілий 

Сергій 

Дем’янович 

Завідувач 

кафедри 

комп’ютерної 

інженерії 

Донецький 

політехнічний 

інститут, 1971, 

математичні та 

лічильно-

обчислювальні 

прилади та 

пристрої, 

інженер-

математик 

Доктор технічних 

наук,(1993),05.13.05

– Комп’ютерні сис-

теми і компоненти, 

(ДН № 000869); 

професор по 

кафедрі 

напівпровідникової 

електроніки (1996, 

ПРАР №000833), 

тема дисертації: 

«Багаторівневий 

структурний синтез 

систем 

налагоджування та 

радіовимірювань» 

44 роки  За останні 5 років – 55 наукових робіт, 

загалом – 20 монографій, 4 підручники, 

7 навчальних посібників, зокрема: 

1. A.V. Anisimov, S.D. Pogorilyy, D.Yu. 

Vitel. About the Issue of Algorithms 

formalized Design for Parallel Computer 

Architectures. Applied and Computational 

Mathematics, vol.12, №2, 2013, pp. 140-151. 

2. S.D.Pogorilyy, A.V.Potebnia. 

Development of the method for solving 

combinatorial optimization problems and 

its application for data compression. The 

5th International Conference on Control 

and Optimization with Industrial 

Applications. Book of abstracts, 27-29 

Aug, 2015, Baku, Azerbaijan, pp. 155–158. 

3. А.В. Анісімов, А.Ю. Дорошенко, С.Д. 

Погорілий, Я. Ю. Дорогий. 

Програмування числових методів мовою 

PYTHON. За редакцією чл.-кор. НАН 

України А.В.Анісімова. Підручник із 
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грифом МОН України. ВПЦ «Київський 

університет», 2015 р.,640 с. 
Під керівництвом захищено 6 
кандидатських дисертацій. 

Члени проектної групи 

Львов 

 Віктор 

Анатолійович 

Професор 

кафедри 

комп’ютерної 

інженерії 

Харківський 

державний 

університет, 

1978, 

теоретична 

ядерна фізика, 

інженер-фізик 

Доктор фізико-

математичних  наук, 

(1995), 01.04.11 – 

Магнетизм,  

(ДН №001986), 

професор по 

кафедрі математики 

та теоретичної 

фізики, (2002, ПР 

№001371), 

тема дисертації: 

«Фазові переходи в 

антиферомагнетика

x, зумовлені 

слабким 

феромагнетизмом» 

34 роки За останні 5 років – 6 доповідей  на 

міжнародних та національних наукових 

конференціях, 18 статей, зокрема: 

1. Kosogor A., L’vov V.A., Söderberg O., 

Hannula S.-P. Stabilizing internal stress as 

the thermodynamic factor of martensite 

aging effects // Acta Materialia – 2011. Vol. 

59., P.3593–3601. 

2. L’vov V. A., Kosogor A., Barandiaran J. 

M., Chernenko V. A. Destabilization of Ni–

Mn–Ga martensite: Experiment and theory // 

Acta Materialia – 2012. – Vol. 60. – P. 

1587–1593. 

3. V.A. L’vov, E. Cesari, V. Recarte, J.I. 

Pérez-Landazábal, Entropy change of 

martensitic transformation in ferromagnetic 

shape memory alloys //Acta Materialia, –

2013. –Vol. 61, – P. 1764–1772. 

Здійснював наукове керівництво двома 

захищеними кандидатськими 

дисертаціями. 

 

Барабанов 

Олександр 

Валерійо-вич 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерної 

інженерії 

Московський 

фізико-

технічний 

інститут, 1993, 

прикладна 

математика та 

фізика, інженер-

фізик 

Кандидат фізико-

математичних  наук, 

(1999), 01.04.10 – 

Фізика напівпровід-

ників та 

діелектриків 

(ДК №004597); 

доцент по кафедрі 

22 роки За останні 5 років – 5 доповідей  на 

міжнародних та національних наукових 

конференціях, 4 статей, зокрема: 

1. Barabanov O.V., Horoshok R.A. Theory 

of Electrically Detected Magnetic Resonance 

of Triplet Centers in Silicon // Ukrainian 

Journal of Physics – 2007 - vol.52 - N 10 - 

p.973-979 
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напівпровідникової 

електроніки (2007,  

(12ДЦ №016656). 

тема дисертації: 

«Квантово-

механічна теорія 

спін-залежної 

рекомбінації в 

напівпровідниках»  

2. Барабанов О., Косогор А., Опанасюк В. 

Комп’ютерна обробка результатів дослід-

жень мартенситних перетворень // Вісник 

Київського університету, серія 

радіофізика та електроніка. - 2008. - №9. - 

с. 46-49. 

Бойко 

 Юрій 

Володимирович 

Доцент 

кафедри 

комп’ютерної 

інженерії 

Київський 

державний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 1984, 

радіофізика і 

електроніка 

(кріогенна і 

мікроелектронік

а), радіофізик 

інженер-

дослідник 

Кандидат фізико-

математичних наук 

(1999), 01.04.10 – 

Фізика напівпровід-

ників та діелектри-

ків, (ДК № 004599), 

доцент по кафедрі 

напівпровідникової 

електроніки (2004) 

02ДЦ № 001847),  

тема дисертації: 

«Сучасні підходи у 

визначенні парамет-

рів глибоких рівнів 

в напівпровідниках 

методом релаксацій-

ної спектроскопії» 

25 років За останні 5 років – 10 доповідей (в т.ч. 6 

– зі студентами) на міжнародних та 

національних наукових конференціях, 20 

статей (в т.ч. 8 – зі студентами), зокрема: 

1. А.Сальніков, Є.Слюсар, Ю.Бойко. 

Сервіс для віддалених телемедичних 

консультацій із використанням 

віртуальних машин у грід. Medical 

Informatics and Engineering, 2015, 4 – ст. 

79-80. 

2. А. Сальнiков, О. Корнелюк, Ю. Бойко. 

Методики вiдображення внутрiшньої 

структури вiртуальних органiзацiй в грiд-

iнфраструктурах. // Вiсник 

Тернопiльського нацiонального 

технiчного унiверситету. – Тернопіль, 

2012. – Т. 19, № 2. – С. 180–190 

За останні 5 років науковий керівник 4 

наукових тем (небазове фінансування). 

 
 

Слюсар 

 Євген 

Андрійович 

Асистент 

кафедри 

комп’ютерної 

інженерії 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 2009, 

радіофізика і 

Кандидат технічних 

наук, (2014), 

05.13.05 – 

комп’ютерні 

системи та компо-

ненти 

6 років За останні 5 років – 4 доповіді на 

міжнародних та національних наукових 

конференціях, 10 статей, зокрема: 

1. Слюсар Є. А., Судаков О. О., Бойко Ю. 

В. Методики забезпечення високої 

доступності та балансування 
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електроніка, 

радіофізик, 

інженер-

дослідник 

 

(ДК№025699),  

тема дисертації: 

 «Методи 

забезпечення 

функціональної 

цілісності грід-

інфраструктур» 

навантаження служб рівня кооперації в 

українській національній грід-

iнфраструктурі // Моделювання та 

інформаційні технології: Зб. наук. пр. — 

2012. — № 64. — С. 28–35. 

2. O. Boretskyi, A. Salnikov, I. Sliusar, O. 

Sudakov and Y. Boyko. Rainbow 

framework: Running virtual machines on 

demand as a grid jobs. // Intelligent Data 

Acquisition and Advanced Computing 

Systems: Technology and Applications 

(IDAACS), 2015 IEEE 8th International 

Conference on, Warsaw, 2015, pp. 972-976. 

 

 

 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги: 

проекту освітнього стандарту зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за третім рівнем вищої освіти.  
 



9 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

«Комп’ютерна інженерія» / «Computer Engineering» 

Зі спеціальності № 123 «Комп’ютерна інженерія» / «Computer Engineering» 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Ступінь вищої освіти: доктор філософії / Philosophy 

Doctor (Ph.D) 

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» / 

«Computer Engineering» 

Програма: «Комп’ютерна інженерія» / «Computer 

Engineering» 

Мова навчання Українська / Ukrainian 

Обсяг освітньої програми Обсяг освітньої складової 40 кредитів ЕКТС, 4 роки 

Тип програми Освітньо-наукова 

Повна назва закладу вищої освіти, а 

також структурного підрозділу у якому 

здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем / Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Faculty of Radiophysics, Electronics 

and Computer Systems 

Назва закладу вищої освіти який бере 

участь у забезпеченні програми 

 

Офіційна назва освітньої програми, 

ступінь вищої освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 

оригінала 

 

Наявність акредитації  

Цикл/рівень програми HPK – 9 рівень, EQF LLL – 8 рівень, FQ-EHEA – 

третій цикл  

Передумови Диплом магістра (другий рівень вищої освіти). За 

конкурсом / Masters diploma (Second cycle of higher 

education). On a competitive basis 

Форма навчання Очна (денна), заочна  

Термін дії освітньої програми 4 роки 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису освітньої програми 

http://rex.knu.ua/science/postgradual-and-doctoral-

studies/ 

2 – Мета освітньої програми 

Мета програми (з врахуванням рівня 

кваліфікації) 

Метою ОНП є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного фахівця з кваліфікацією 

«доктор філософії в галузі інформаційних 

технологій», який здатний проводити самостійну 

науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-

практичну та організаційну діяльність у сфері 

комп’ютерних систем та споріднених областях 

комп’ютерних наук. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область (галузь 

знань/спеціальність/спеціалізація 

програми) 

12 Інформаційні технології 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

Орієнтація освітньої програми Освітньо-наукова академічна 

Основний фокус освітньої програми та 

спеціалізації 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів 

філософії (PhD) в галузі 12 «Інформаційні технології» 

за спеціальністю 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

спрямована на підготовку висококваліфікованих 

спеціалістів, здатних ефективно вирішувати 

теоретичні і практичні проблеми сучасних 
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комп’ютерних систем та мереж, проводити наукові 

дослідження, які вимагають глибоких 

фундаментальних і практичних знань, творчого 

мислення, навичок роботи на найсучаснішому 

дослідницькому та технологічному обладнанні та 

навичок наукової міжнародної співпраці. 

Особливості програми Реалізується у невеликих наукових групах у 

напрямках високопродуктивних обчислень, 

штучного інтелекту та мережевих технологій. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до працевлаштування Пост-докторські посади в дослідницьких групах в 

університетах та науково-дослідних лабораторіях. 

Робочі місця в університетах або наукових, науково-

дослідних організаціях, наукові посади у сфері 

досліджень, державні устнови. 

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та 

інститутах технологічного та інформаційного 

сектору (дослідник, спеціаліст із якості, розробник). 

Подальше навчання Можливе подальше навчання у докторантурі на 

здобуття наукового ступеня доктора наук в галузі 

інформаційних технологій. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Загальний стиль навчання – проблемно-

орієнтований. Лекційні курси та наукові семінари, 

консультації, самопідготовка, проектна робота та 

індивідуальні консультації, тощо. 

Оцінювання  Письмові та усні екзамени, презентації, звіти за 

перше та друге півріччя кожного навчального року, 

атестація один раз на рік, комплексний іспит зі 

спеціальності, захист дисертаційної роботи доктора 

філософії. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) Загальні навички, які можуть бути розвинуті в 

контексті комп’ютерної інженерії, носять загальний 

характер та можуть бути застосовуваними в багатьох 

інших контекстах. 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

2. Навички використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій 

3. Здатність проведення самостійних досліджень на 

сучасному рівні 

4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу 

інформації з різних джерел 

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

6. Здатність працювати в міжнародному науковому 

просторі 

7. Здатність розробляти та управляти науковими 

проектами 
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8. Здатність до планування часу 

9. Здатність до роботи в команді, вміння мотивувати 

інших у просуванні до спільної мети 

10. Здатність комунікації на фахову тематику з не-

фахівцями 

11. Вміння аналізувати, критично оцінювати та 

підтримувати високу якість своєї роботи 

Фахові компетентності спеціальності 

(ФК) 

Когнітивні здібності та вміння, специфічні для 

комп’ютерного інженера, а саме: 

1.  Розуміння місця і значення інформаційних 

технологій для інших галузей, таких як фізика, 

хімія, біологія; здатність запропонувати методи 

та засоби для вирішення нагальних задач із 

суміжних галузей 

2. Вміння застосовувати методи проектування та 

моделювання для розробки й реалізації 

інформаційних систем, що задовольняють 

заданим вимогам 

3. Розуміння схем оборки даних та обміну 

інформацією та володіння відповідними 

методами розробки для роботи в гетерогенних 

обчислювальних середовищах 

4. Здатність втілювати новостворені інформаційні 

технології на практиці 

5. Вміння підбирати та застосовувати програмні та 

апаратні засоби інформаційних технологій для 

вирішення заданої задачі  

6. Володіння загальними принципами роботи 

телекомунікаційних та комп’ютерних систем та 

мереж, розуміння особливостей окремих 

телекомунікаційних технологій та здатність 

підбирати та застосовувати необхідні засоби 

7. Навички для проведення високопродуктивних та 

розподілених обчислень для обробки великих 

масивів даних 

8. Володіння загальними та спеціалізованими 

мовами програмування і середовищами розробки 

програмного та/або апаратного забезпечення 

9. Здатність застосовувати методи та засоби 

штучного інтелекту у вирішенні задач 

промисловості для підвищення показників якості 

та продуктивності 

10. Загальна поінформованість у питаннях 

фінансового забезпечення прикладних 

досліджень, знайомство із шляхами фінансування 

проектів 

7 - Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 

(ПРН) 

Знання 

1. Сучасні передові концептуальні та методологічні 

засади в галузі інформаційних технологій та 

суміжних галузей знань. 

2. Праці провідних світових учених, наукові школи та 

фундаментальні праці за напрямком дослідження. 

3. Принципи фінансування науково-дослідної 

роботи та структури кошторисів на її виконання. 
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Уміння 

4. Критичний аналіз, оцінка й синтез нових та 

складних ідей. 

5. Формулювання мети власного наукового дослід-

ження в контексті світового наукового процесу, 

усвідомлення його актуальності і значення для 

розвитку інших галузей науки, техніки, 

суспільно-політичного та економічного життя. 

6. Проведення комплексних дослідженнь в сфері 

науково-дослідницької та інноваційної діяльності, 

які приводять до отримання нових знань. 

7. Формування команди дослідників для вирішення 

локальної задачі (формулювання дослідницької 

проблеми, робочих гіпотез, збору інформації, 

підготовки пропозицій). 

8. Формулювання наукових проблем з огляду на стан 

їх наукової розробки та сучасні наукові тенденції. 

9. Формулювання загальної методологічної бази 

власного наукового дослідження. 

10. Формулювання робочих гіпотез та моделей 

досліджуваної проблеми. 

11. Аналіз наукових праць в галузі інформаційних 

технологій, виявляючи дискусійні та мало 

досліджені питання.  

12. Моніторинг наукових джерел інформації 

відносно досліджуваної проблеми. 

13. Визначення інформаційної цінності джерел 

шляхом порівняльного аналізу. 

14. Визначення принципів та методів дослідження, 

використовуючи міждисциплінарні підходи. 

15. Підготовка запиту на отримання фінансування, 

звітної документації. 

Комунікація 

16. Спілкування в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі 

інформаційних технологій. 

17. Кваліфіковане відображення результатів 

наукових досліджень у наукових статтях в 

фахових виданнях, ведення конструктивного 

діалогу з рецензентами та редакторами. 

18. Професійна презентація результатів своїх 

досліджень на міжнародних наукових 

конференціях, семінарах, практичне використання 

іноземної мови (в першу чергу – англійської) у 

науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

19. Робота в команді, навички міжособистісної 

взаємодії. 

20. Застосування сучасних інформаційних та 

комунікативних технологій при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, 

інтерпретації джерел. 

Автономія та відповідальність 

21. Ініціація наукових та інноваційних комплексних 

проектів в галузі інформаційних технологій, 

лідерство та автономність під час їх реалізації. 
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22. Соціальна відповідальність та дія із свідомої 

громадянської позиції і на підставі етичних 

міркувань (мотивів). 

23. Саморозвиток і самовдосконалення, прийняття 

відповідальності за новизну наукових досліджень 

та прийняття експертних рішень. 

24. Прийняття обґрунтованих рішеннь, мотивація 

людей на рух до спільної мети. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики кадрового 

забезпечення 

Основне кадрове забезпечення: викладачі кафедри 

комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, 

електроніки та комп’ютерних систем КНУ імені 

Тараса Шевченка. Залучаются провідні спеціалісти 

НАН України. 

Специфічні характеристики 

матеріально-технічного забезпечення 

Для матеріально-технічного забезпечення, науково-

дослідної роботи, а також експериментальних 

досліджень в рамках дисертаційної роботи у 

розпорядженні кафедри комп’ютерної інженерії 

факультету радіофізики, електроніки та 

комп’ютерних систем є наявні навчальні та науково-

дослідні лабораторії (загальна площа – 489,5 м2) й  

спеціалізоване технічне устаткування і прилади. 

Спеціалізовані лабораторії мережевих технологій 

мають промислове обладнання Cisco та Huawei. 

Також аспіранти мають право користуватися 

загальноуніверситетськими колективними ресурса-

ми, зокрема – обчислювальним кластером. 

Передбачається регламентоване договорами про 

співпрацю забезпечення виконання практичної 

частини досліджень у рамках дисертаційної роботи у 

співпраці з профільними інститутами НАН України, 

а також державними та комерційними 

підприємствами та організаціями  та використання 

спеціалізованого обладнання вказаних підприємств 

та організацій. 

Специфічні характеристики 

інформаційного та навчально-

методичного забезпечення 

Основним джерелом інформаційного 

забезпечення є Наукова бібліотека ім. М. 

Максимовича, фондами якої користуються аспіранти 

всіх факультетів та інститутів. На факультеті 

радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем діє 

філія з читальною залою, книгосховищем та залою 

для видачі літератури. 

Аспіранти мають доступ до комп’ютерних класів 

кафедри комп’ютерної інженерії, забезпечених 

сучасними ПК та програмним забезпеченням. 

Комп’ютерні класи підключені до глобільної мережі 

Internet, яка широко використовується у навчальному 

процесі та науковій роботі викладачами, 

співробітниками та аспірантами, які мають 

можливість вести навчальну роботу, отримувати 

наукову інформацію, користуватись бібліотечними 

фондами всього світу. 

Аспіранти мають доступ до майже 20 

повнотекстових баз даних (БД), серед яких: БД 

видавництва «Центр учбової літератури», БД 
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дисертацій Російської державної бібліотеки, 

наукометрична БД SCOPUS видавництва Elsevier. Ці 

та інші бази дають змогу використовувати у 

навчальному процесі широкий спектр міжнародних 

фахових періодичних видань. 

Щорічно на базі факультету проводяться 

Міжнародні конференції студентів та аспірантів, що 

дають змогу оприлюднити результати наукових 

пошуків. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність Факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних 

систем долучений до програм академічної мобільності 

для учасників освітнього процесу ЗВО України. 

Міжнародна кредитна мобільність Право аспірантів факультету на академічну мобільність 

може бути реалізоване на підставі міжнародних 

договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, 

міжнародних програм та проектів, договорів про 

співробітництво між ЗВО України та іноземними 

закладами.  

Навчання іноземних здобувачів 

вищої освіти 

На загальних підставах 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1 Перелік компонент ОНП 

Код н/д 

Компонент освітньої -  наукової програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

Обов’язкові компоненти ОНП 

ОК.01 
Академічне письмо англійською мовою 

(English academic writing) 
3 екзамен 

ОК.02 Філософія науки та інновацій  7 екзамен 

ОК.03 Асистентська педагогічна практика 10  

ОК.04 
Міждисциплінарні дослідження у сфері 

комп’ютерної інженерії 
4 екзамен 

ОК.05 
Journal Club: Computer Engineering 

(англійською мовою) 
4 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 28  

 

Вибіркові компоненти ОНП 

 
Перелік 1 

(аспірант обирає 1 дисципліни з переліку) 
  

ВК.01 

Всього 37 дисциплін згідно навчального плану 

підготовки здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня, галузі знань 

12 «Інформаційні технології», спеціальності 

123 «Комп’ютерна інженерія», що викладаються 

фахівцями різних факультетів, інститутів та 

кафедр Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

4 екзамен 

 
Перелік 2 

(аспірант обирає 2 дисципліни з переліку) 
  

ВК.02.01 Методи кластерних обчислень 4 екзамен 

ВК.02.02 Методи наукометрії 4 екзамен 

ВК.02.03 Обчислювальний інтелект 4 екзамен 

ВК.02.04 Адаптивна цифрова обробка сигналів 4 екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 12  

   

Загальний обсяг освітньої складової програми: 40  
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2.2. Структурно логічна схема ОНП 

 

 

ОК.02 
Філософія науки 

та інновацій 

ОК.04 
Міждисциплінарні 

дослідження у сфері 
комп’ютерної 

інженерії 

ОК.05 
Journal Club: 

Computer 
Engineering 

Складання плану 
структури роботи. 
Пошук наукових 
джерел та їх 
опрацювання 

Визначення 
основних 
завдань ди-
сертаційної 
роботи, вибір 
оптимальних 
теоретичних 
чи/та експери-
ментальних 
методів для їх 
розв’язання. 
Початок робо-
ти з отриман-
ня даних 

Продовження 
напрацювання 
даних, оброб-
ка та аналіз 
отриманих 
результатів. 
Корекція 
початкових 
гіпотез та зав-
дань у відпо-
відності до 
результатів 
аналізу, про-
довження 
пошуку науко-
вих джерел та 
їх опрацюван-
ня. Підготовка 
перших 
резуль-татів 
до публікації 

Продовження 
напрацювання 
даних,обробка 
та аналіз 
отриманих 
даних. 
Корекція 
початкових 
гіпотез та 
завдань у 
відповідності 
до результатів 
аналізу. 
Продовження 
підготовки 
результатів до 
публікації 

Узагальнення 
результатів 
дослідження. 
Продовження 
підготовки 
результатів до 
публікації 

Остаточне 
визначення 
кола проблем, 
що будуть 
розглянуті в 
дисертаційній 
роботі, 
встановлення 
місця 
дослідження в 
контексті 
результатів 
інших авторів, 
патентний 
пошук. 
Продовження 
підготовки 
результатів до 
публікації 

Формування 
висновків і 
рекомендацій. 
Закінчення 
роботи над 
дисертацією, 
представленн
я рукопису. 

Оформлення 
роботи та 
подання до 
захисту.  
Захист 
дисертації 

ОК.01 
Академічне письмо 
англійською мовою 
(English academic 

writing) 

ВК.01 
Спецкурс 
на вибір 

з переліку 1 

ВК.02 
2 спецкурси 

на вибір 
з переліку 2 

ОК.03 
Асистентська 
педагогічна 

практика 
 

Комплексний 
екзамен зі 

спеціальності 

ОК.03 
Асистентська 
педагогічна 

практика 
 

1 рік,  

1 півріччя 
1 рік,  

2 півріччя 
2 рік,  

1 півріччя 
2 рік,  

2 півріччя 
3 рік,  

1 півріччя 
3 рік,  

2 півріччя 
4 рік,  

1 півріччя 
4 рік,  

2 півріччя 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі інформаційних 

технологій за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» розрізняє щорічну (поточну) та 

підсумкову атестацію. 

Метою поточної атестації є контроль за виконанням індивідуального плану аспіранта за 

всіма складовими, передбаченими навчальним планом. Поточна атестація включає два види 

контролю: 

1) освітній – складання екзаменів відповідно до навчального плану та проходження 

асистентської педагогічної практики; 

2) науковий – звітування на засіданні кафедри двічі на рік щодо роботи над 

дисертацією та науковими публікаціями. 

 

Підсумкова атестація складається з двох компонент: 

1) оцінювання рівня теоретичної та практичної фахової підготовки – складання 

комплексного підсумкового екзамену за спеціальністю; 

2) публічний захист дисертаційної роботи доктора філософії. 

 

Дисертаційна робота доктора філософії передбачає проведення самостійного наукового 

дослідження чи розв’язання складної спеціалізованої задачі та/або практичної проблеми у 

галузі інформаційних технологій з застосуванням теоретичних або/та експериментальних 

методів, а також моделювання. Дисертаційна робота доктора філософії має бути перевірена на 

плагіат. 

Підсумкова атестація аспірантів завершується присудженням наукового ступеня 

«доктор філософії» в галузі інформаційних технологій за спеціальністю 123 «Комп’ютерна 

інженерія» з врученням диплому доктора філософії встановленого зразка, а також додатка, 

який є невід’ємною частиною диплому.  
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 
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