
р1шЕння
Вчено.1. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд о7 травня  2021 року, протокол № 15

з питання «Про захист докторських та кандидатських дисертацiй у
спецiалiзованих вчених радах Унiверситету до 1 жовтня 2021 року»

Заслухавши   та   обговоривши       доповiдь   проректора   з   науково-
педагогiчно.і.  роботи  професора  Беркман  Л.Н.  про  продовження  термiну
роботи спецiалiзованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських
дисертацiй до 1 жовтня 2021 року та  визначення прiоритетних завдань щодо
пiдготовки дисертацiйних робiт докторiв та кандидатiв наук у 2021 роцi,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Затвердити наступних здобувачiв наукового ступеня доктора наук в
2021  роцi, кафедри та   наукових консультантiв вiдповiдних спецiалiзованих
вчених рад Унiверситету:

Спецiалiзована Вчена рада д 26.861.01
Здобувач КИРПАЧ Людмила Андрi.і.вна,  науковий  консультант д.т.н.,

професор   Макаренко   Анатолiй   Олександрович,   кафедра   Мобiльних   та
вiдеоiнформацiйних технологiй,  спецiальнiсть  о5.12.02 -Телекомунiкацiйнi
системи та мережi.

iалiзована Вчена 26.861.05

Здобувач  З1НЧЕНКО  Ольга  Валерi.і.вна,  науковий  консультант  д.т.н.,
професор  Вишнiвський  Вiктор  Вiкторович,  кафедра  Штучного  iнтелекту,
спецiальнiсть о5 .13 .06 - Iнформацiйнi технологi.і.;

Здобувач   СР1БНА  1рина  Микbла.і.вна,   науковий   консультант  д.т.н.,
професор   Сторчак  Камiла  Павлiвна,   кафедра  Iнформацiйних  систем  та
технологiй, спецiальнiсть о5 .13 .06 -Iнформацiйнi технологi.і.;

Здобувач ПОЛО1ШВИЧ Ольга Володимирiвна, науковий консультант
д.т.н., професор Бондарчук Андрiй Петрович, кафедра Iнформацiйних систем
та технологiй, спецiальнiсть о5 .13 .06 -Iнформацiйнi технологi.і.;

iалiзована Вчена 26.861.06

Здобувач      МИХАЛЬСЬКА      Владислава      Валерi.і.вна,      науковий
консультант   д.т.н.,   професор   Савченко   Вiталiй   Анатолiйович,   кафедра
Публiчного    управлiння    та    адмiнiстрування,    спецiальнiсть    21.05.01    -
т      1                      , \,           ~



2. Затвердити наступних здобувачiв наукового ступеня кащlид?та наук
в  2021  роцi,  кафедр  та    наукових  керiвникiв  вiдповiдних  спеціалізованих
вчених рад Унiверситету:

Ёна Вчена рада д 26.8б±Шl
Здобувач ПАРХОМЕШО Володимир Лукич, науковий керiвник к.т.н.,

доцент     Плющ     Олександр     Григорович,     кафедра     Мобiльних     та
вiдеоiнформацiйних технологiй, спецiальнiсть о5.12.02 -Телекомунiкацiйнi
системи та мережi;

Здобувач БЛАЖЕШй Назарiй Валерiйович, науковий керiвник к.т.н.,
доцент      Кирпач      Людмила      Андрi.і.вна,      кафедра      Мобiльних      та
вiдеоiнформацiйних технологiй,  спецiальнiсть о5.12.02 -Телекомунiкацiйнi
системи та мережi.

Ёана Вчена рада д 2б±8€LQ5
Здобувач  ГАМАНЮК  1гор  Михайлович,  науковий  керiвник  к.т.н.,

доцент   Негоденко   Олена   Василiвна,   кафедра   Iнженерi.і.   програмного
забезпечення,спецiальнiстьо5.13.06-Iнформацiйнiтехнологi.і.;

gдЁцiф9ванаВченарадад26.§_6LiQЁ
Здобувач    ХМЕЛЕВСЬК1й    Ростислав    Миколайович,    науковий

керiвник к.т.н., доцент Гахов Сергiй Олександрович, кафедра Iнформацiйно.і.
та   кiбернетично.і.    безпеки,    спецiальнiсть    о5.13.21    -   Системи    захисту
iнформацi.1..

3. Забезпечити    контроль   роботи    здобувачiв    над   дисертацiйними
дослiдженнями  та  надати  необхiдну  допомогу  у  вирiшеннi  питань,  що
можуть виникаТи в процесi пiдготовки дисертацiй до захисту.
Вiд;овiдальнuй:  нау;овi консультанти, науковi керiвникu здобувачiв, голови
Спецiалiзованих вчених рад Унiверситету.
Термiн виконання: до  1 жовтня 2021 роіv.

Голова Вчено.і. ради
професор

Учений секретар

В.Б. Толубко

О.В. Попов


