
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів  
 

ПІБ 

викладача 
Посада 

Структурний 

підрозділ, у 

якому працює 

викладач 

Інформація 

про 

кваліфікацію 

викладача 

Стаж науково- 

педагогічної 

роботи 

Навчальні 

дисципліни, 

що їх викладає 

викладач на ОП 

Обґрунтування 

Бойко 
Анжела 

Іванівна 

Завідувач 

кафедри 
філософських 

і політичних 

наук 

Черкаський 

державний 
технологічний 

університет, 

факультет 

гуманітар-

них 

технологій, 

кафедра 

філософсь-

ких і 

політичних 

наук 

Київський університет ім. 

Тараса Шевченка, 
1992 р. 

Спеціальність: Соціаль-

но-політичні науки 

Кваліфікація: філософ, 

викладач соціально-

політичних дисциплін 

(диплом спеціаліста 

ЦВ №680379) 

 

Кандидат філософських 

наук 
Спеціальність: 

09.00.03 - 

Соціальна філософія та 

філософія історії 

ДК №016675 від 

13.11.2002. 

Тема дисертації: 

«Світоглядні орієнтації 

пострадянської людини 

(соціально-філософський 

аналіз)». 

 
Доцент кафедри 

філософії 

ДЦ №009360 від 

21.10.2004 

 

Доктор філософських 

29 років Філософія 

науки та 
методологія 

наукових 

досліджень 
(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін 

загальнонаукових 

(філософських) 

компетентностей) 

 

Наявність профільної освіти.  

 
Відповідність наукового ступеня та вченого звання 

спеціальності 033 філософія і дисциплінам, що 

викладаються.  

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти – 28 років. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 19, 20. 

 

пп. 1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. Anzhela Boiko Prognostic Role of Philosophy of 

Education. // Studia Warmińskie 54 (2017) с.69-78. 

(WoS); 

ejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklig
ht-7fa5d379-9c08-4425-a73b-

dc52891093c5?q=bwmeta1. element.desklight-

a3ac2b6f-85e6-480a-8c24-

e8271ebd72b0;4&qt=CHILDREN-STATELESS; 

2. Petro Gudz, Viacheslav Ivanchenkov, Yaroslav 

Oliinyk, Georgii Korepanov, Iryna Shkurupska, Angela 

ejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7fa5d379-9c08-4425-a73b-dc52891093c5?q=bwmeta1.element.desklight-a3ac2b6f-85e6-480a-8c24-e8271ebd72b0;4&qt=CHILDREN-STATELESS
ejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7fa5d379-9c08-4425-a73b-dc52891093c5?q=bwmeta1.element.desklight-a3ac2b6f-85e6-480a-8c24-e8271ebd72b0;4&qt=CHILDREN-STATELESS
ejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7fa5d379-9c08-4425-a73b-dc52891093c5?q=bwmeta1.element.desklight-a3ac2b6f-85e6-480a-8c24-e8271ebd72b0;4&qt=CHILDREN-STATELESS
ejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7fa5d379-9c08-4425-a73b-dc52891093c5?q=bwmeta1.element.desklight-a3ac2b6f-85e6-480a-8c24-e8271ebd72b0;4&qt=CHILDREN-STATELESS
ejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7fa5d379-9c08-4425-a73b-dc52891093c5?q=bwmeta1.element.desklight-a3ac2b6f-85e6-480a-8c24-e8271ebd72b0;4&qt=CHILDREN-STATELESS


наук 

Спеціальність: 

09.00.10 - Філософія 

освіти. 

ДД №008522 від 

01.07.2010 

Тема дисертації: 

«Філософія модернізації 
освіти в умовах ринкових 

трансформацій: 

світоглядно-

філософський аналіз». 

 

Професор кафедри 

філософських і 

політичних наук 

АП 002029 від 

24.09.2020 

Boyko Innovative Social Technologies in the Region 

Management System International Journal of 

Engineering and Advanced Technology (IJEAT) 

Volume-9 Issue-1, October 2019 р.1562-1567. 

https://www.ijeat.org/wp-

content/uploads/papers/v9i1/A1352109119.pdf;   

3. Angela Boyko, Ganna Vlasova, Sergiy 

Omel`yanchyk Oleksandr Bondar, Dmytro Moroz 
Roman Karpenko Political and legal aspects of 

regulating transnational labour migration // International 

Journal of Advanced Research in Engineering and 

Technology (IJARET) Volume 11, Issue 5, May 2020, 

pp. 153-163, ISSN Print: 0976-6480; ISSN Online: 

0976-6499 DOI: 10.34218/IJARET.11.5.2020.0017 

Available online at: 

http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJAR

ET&VType=11&IType=5; 

4. Lilia Makarenko, Oleg Grygor Angela Boyko, 

Nataliia Husarina, Ihor Chukhrai, Nataliia Chukhrai, 

Technologies of political management in the conditions 
of systemic economic crises // International Journal of 

Management (IJM) Volume 11, Issue 7, July 2020, pp. 

734-744, ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 

0976-6510 DOI: 10.34218/IJM.11.7.2020.063, 

Available online at: 

http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VT

ype=11&IType=7;  

5. Correlation Between Philosophy And Theory Of 

State And Law / Oleg Grygor, Yuri Krysiuk, Angela 

Boyko, Vadim Zubov, Igor Sinegub // Innovation In 

The Economy And Society Of The Digital Age, Vol 39, 
No 5 (2021) 

Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.25115/Eea.V39i5.4797; 

6. Political governance technologies to overcome 

economic crises / Oleg Grygor, Lilia Makarenko, 

Nataliia Husarina, Angela Boyko, Nataliia Chukhrai, 

Ihor Chukhrai // Studies of Applied Economics, Vol. 39 

No. 3 (2021) Doi: 

Http://Dx.Doi.Org/10.25115/Eea.V39i3.4847  

 

пп. 3. Наявність виданого підручника чи 

https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A1352109119.pdf?fbclid=IwAR11E-HZX9cyqITBeJ-nhLkl5PQ4oMAvR6Bx24YlzS96_7dCKjRPg4y65UQ
https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A1352109119.pdf?fbclid=IwAR11E-HZX9cyqITBeJ-nhLkl5PQ4oMAvR6Bx24YlzS96_7dCKjRPg4y65UQ
http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5
http://www.iaeme.com/IJARET/issues.asp?JType=IJARET&VType=11&IType=5
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7
http://www.iaeme.com/IJM/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=7
http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i5.4797
http://dx.doi.org/10.25115/eea.v39i3.4847


навчального посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

1. Сучасна філософія: основні розділи, поняття, 

проблеми, ідеї: Навчальний посібник / А.І. Бойко, 

І.П. Гудима, О.В. Кулешов, Т.О. Дроздова, 
В.С. Даценко, О.М. Кожемякіна [За ред. 

О.В. Кулєшова О.В]; М-во освіти і науки України, 

Черкас.держ.технол.ун-т. – Черкаси : ФОП 

Гордієнко Є.І., 2017. – 156 с. 

http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/834; 

2. Формування освітнього кластеру / Бойко А.І. 

Григор О.О. // Globalne aspekty Ekonomii Ṡwiatowej i 

Stosunków Międzynarodowych w warunkach 

niestabilnośi gospodarczej: monografia 

Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, 

Częstochowa, Akademia Polonijna, 2016, s.586 – 594. 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_w
orks&hl=ru&user=XWseAAgAAAAJ ; 

3. Філософські проблеми ХХІ століття: Монографія 

/ За заг.ред. А.І.Бойко – Черкаси: ФОП Гордієнко 

Є.І., 2016. – 210 с. // А.І.Бойко, Розділ «Теоретико-

методологічні засади сучасної філософії освіти». 

С.7-39. http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/838 ; 

4. Бойко А.І., Григор О.О., Освіта як соціальна 

технологія сталого розвитку // Глобальне 

партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, 

технології, інновації: монографія / за заг.ред. 

О.Ю.Березіна, Ю.В. Ткаченко; Черкаський 
державний технологічний університет. – Черкаси: 

Видавець Чабаненко Ю.А., 2017. С.94-102. 

http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/875; 

5. Бойко А.І., Прогностична функція філософії 

освіти в суспільстві знань // Соціально-філософські 

аспекти розвитку економіки, управління та освіти в 

умовах формування сучасного суспільства: 

монографія / За ред. Іщенко М.П., Пантелєєвой 

Н.М., Руденка І.І. – Черкаси: видавництво ПП 

Чабаненко Ю.А., 2017. С. 403–425. 

http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/834
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=XWseAAgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=XWseAAgAAAAJ
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/838
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/875


http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/591; 

6. Mass-consumption society in the context of 

sustainable development / Angela Boyko, Oleg Grygor 

// Глобальне партнерство для місцевого сталого 

розвитку: сучасні тренди і кращі практики: 

монографія [за заг.ред. Л.О.Петкової, 

О.Ю.Березіної, Анджей Кринські] – Ченстохова, 

2018. – С. 89-105. 
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/872 

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/ 

практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Навчально-методичний посібник з дисципліни 
«Методологія наукових досліджень»: навчальний 

посібник для здобувачів освітнього ступеня магістр 

зі спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

усіх форм навчання [Текст] / [Електронний ресурс] / 

Упоряд.: Бойко А.І.; Черкас. держ. технол. ун-т. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 50 с.; 

2. Методичні рекомендації до підготовки 

кваліфікаційної роботи для здобувачів освітнього 
ступеня «магістр» спеціальності 033 Філософія всіх 

форм навчання [Текст] / [Електронний ресурс] / 

Упоряд.: Бойко А.І.; Черкас. держ. технол. ун-т. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 26 с.; 

3. Навчальний посібник «Вступ до фаху. Політична 

філософія» для здобувачів освітнього ступеня 

бакалавр спеціальності 033 «Філософія» денної 

форми навчання. [Текст] / [Електронний ресурс] / 

Упоряд.: Бойко А.І.; Черкас. держ. технол. ун-т. – 

Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 105 с.; 

http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/591
http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/872
https://drive.google.com/file/d/0B4KclK4knLucNVFCY0VXdWpIMU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4KclK4knLucNVFCY0VXdWpIMU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4KclK4knLucT0RKNEdQYjg5Ylk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4KclK4knLucT0RKNEdQYjg5Ylk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4KclK4knLucQWlGRHNDd24xQVE/view?usp=sharing


4. Методичні рекомендації до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Соціальна філософія» для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 033 Філософія денної форми навчання 

[Текст] / [Електронний ресурс] / Упоряд.: Бойко 

А.І.; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 

2018. – 25 с.; 

5. Методичні рекомендації до семінарських занять 
та самостійної роботи з дисципліни «Освітня 

політика» для здобувачів освітнього ступеня 

бакалавр спеціальності 033 «Філософія» денної 

форми навчання / [Текст] / [Електронний ресурс] / 

[упоряд.  А. І. Бойко] ; М-во освіти і науки України, 

Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 

2020. – 25 с.; 
6. Методичні рекомендації до семінарських занять 

та самостійної роботи з дисципліни «Філософія 

управлінської діяльності» для здобувачів освітнього 

ступеня бакалавра зі спеціальності 033 «Філософія» 

денної форми навчання / [Текст] / [Електронний 

ресурс] / [упоряд.  А. І. Бойко]; М-во освіти і науки 

України, Черкас. Держ. Технол. Ун-т. – Черкаси: 

ЧДТУ, 2020. – 25 с. 

 

пп. 6. Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – 

філософія освіти Ланських О.Б. (2016); 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – 

філософія освіти Брацун І.Л (2017); 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата 

філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – 
філософія культури Погасій Л.П. (2018). 

 

пп. 7. Участь в атестації наукових кадрів як 



офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

- офіційний опонент дисертанта Бойченко Н.М. на 

здобуття наукового ступеня д.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 26.456.01 26.04.16 

Інституту вищої освіти НАПН України; 26.02.16; 

- офіційний опонент дисертанта Гривнак Б.Л. на 
здобуття наукового ступеня к.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 26.456.01 29.06.16 

Інституту вищої освіти НАПН України; 26.02.16; 

- офіційний опонент дисертанта Попова І.В. на 

здобуття наукового ступеня к.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 у 

Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова; 31.05.16; 

- офіційний опонент дисертанта Іванова Н.В.  на 

здобуття наукового ступеня д.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 41.053.02 Державного 

закладу «Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 

12.07.17; 

- офіційний опонент дисертанта Поліщук Н.В. на 

здобуття наукового ступеня д.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 у 

Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова; 30.03.17; 

- офіційний опонент дисертанта Терещенко М.М. на 

здобуття наукового ступеня к.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 у 

Національному педагогічному університеті імені 
М.П. Драгоманова; 14.09.17; 

- офіційний опонент дисертанта Сайфудінова О.В. 

на здобуття наукового ступеня к.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 41.053.02 Державного 

закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 

16.12.19; 

- офіційний опонент дисертанта Гальченко М.С. на 

здобуття наукового ступеня д.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 41.053.02 Державного 



закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 

30.06.20; 

- офіційний опонент дисертанта Подолякіна О.В. на 

здобуття наукового ступеня к.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 26.053.16 у 

Національному педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова; 29.04.21; 

- офіційний опонент дисертанта Нерубасська А.О. 

на здобуття наукового ступеня д.філос.н. 

спеціалізована вчена рада Д 41.053.02 Державного 

закладу «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»; 

05.05.21. 

 

пп. 8. Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 

1. Голова редакційної колегії видання 

«Гуманітарний вісник Черкаського державного 
технологічного університету. Серія Філософія. 

Історія. Культура»; 

2. Відповідальний виконавець дослідно-

експериментальної роботи (наказ МОН №88 від 

05.02.2016); 

3. Відповідальний  виконавець наукової теми 

«Концептуальні засади глобального партнерства для 

місцевого сталого розвитку» (номер державної 

реєстрації 0117U000935); 

4. Керівник наукової теми: «Філософські основи 

соціально-політичного прогнозування» (номер 

державної реєстрації 0117U007472); 
5. Керівник наукової теми: «Гуманітарні аспекти 

національної безпеки держави» (номер державної 

реєстрації 0121U110764). 



 

пп. 9. Робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, або 

у складі комісій Державної служби якості освіти 

із здійснення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю): 

1. Член Науково-методичної комісії з філософії 

Міністерства освіти і науки України. Наказ МОН 

України № 582 від 25.04.19; 
2. Голова акредитаційної комісії згідно Наказу МОН 

в Державному закладі «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 25.01 – 27.01.2017; 

3. Член акредетаційної комісії. Наказ МОН в 

Дніпропетровському національному університеті ім. 

Олеся Гончара 13.02–18.02.2017 

4. Голова ЕГ (накази НАЗЯВО: №1564-Е 16.10.2020; 

№1319-Е 17.09.2020; №1376-Е 25.06.2021; №1703-Е 

29.09.2021);  

5. Член ЕГ (наказ НАЗЯВО №1064-Е 06.07.2020). 

 

пп. 10. Участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії”: 

- координатор проекту ІФА zivik №КP-068/21 (UKR) 

по Черкаській області – „Програма з розширення 

можливостей заради відновлення порозуміння для 

лідерів громад в Україні „Мир у цифровий час” / 

Empowerment Peace and Post-Conflict Reconstruction 



Programme for Community Leaders in Ukraine „Peace 

in Digital Era”.  

 

пп. 11. Наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою): 

1. Черкаський регіональний Центр підвищення 
кваліфікації державних службовців (договір №341, 

2020); 

2. Черкаський регіональний Центр підвищення 

кваліфікації державних службовців (договір №022, 

2021); 

3. Черкаський регіональний Центр підвищення 

кваліфікації державних службовців (договір №258, 

2021); 

4. Член комісії для проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад директорів закладів загальної 

середньої освіти (наказ департаменту освіти та 

гуманітарної політики 
http://chmr.gov.ua/ua/newsread. 

php?view=19342&s=1&s1=65 
 

пп. 12. Наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 

1. Angela Boyko, Igor Sinegub, Higher education as a 

factor of national human security // Proceedings of the 

II International Education Forum «Best Educational 
Practices: Ukraine, Europe, World», January 24, 2021, 

Association for Promotion of Education and Science 

Globalization SPACETIME, Kyiv, Ukraine, 338 p. 

р. 50-52; 

2. Бойко А.І. Освіта як фактор національної безпеки: 

Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-

освітній аспект: матеріали VІ науково-практичної 

конференції (24-25 березня 2021 року, м. Черкаси) / 

Упор. Т. О. Дроздова. – Черкаси: ФОП Гордієнко 

Є.І., 2020. – С. 50-52; 

http://chmr.gov.ua/ua/newsread.%20php?view=19342&s=1&s1=65
http://chmr.gov.ua/ua/newsread.%20php?view=19342&s=1&s1=65


3. Бойко А.І., Григор О.О. Сучасна регіональна 

освітня політика: засади формуваннячеркащина в 

контексті українського державотворення: матеріали 

Регіональної науково-практичної конференції, 

присвяченої 25-річчю Конституції України та 30-

річчю Незалежності України (25 червня 2021 р., м. 

Черкаси]; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: 

Видавець ФОП Гордієнко Є. І. – С. 20-24; 
4. Бойко А.І. Гендерні виклики COVID-19 Гендер. 

Екологія. Здоров’я: матеріали VІI Міжнародної 

науково-практичної конференції (Харків, 22‒23 

квітня 2021 р.) / ред. кол.: В.А.Капустник, В.М. 

Лісовий, В. В. М’ясоєдов та ін. – Харків : ХНМУ, 

2021. – С. 54-56; 

5. Бойко А.І. Філософський зміст гуманітарних 

викликів в контексті гуманітарної безпеки держави: 

Правова держава: історія, сучасність та перспективи 

формування  в Україні: матеріали ХУІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. (м.Дніпро, 28 лютого 2020 р.): 

Дніпро: Дніпропетрюдерж. ун-т. внутр. справ, 2020; 
6. Бойко А.І. Освіта в нових реаліях: спроба 

усвідомлення: Соціальні та гуманітарні технології: 

філософсько-освітній аспект: матеріали VІ науково-

практичної конференції (23 квітня 2020 року, м. 

Черкаси) / Упор. Т. О. Дроздова. – Черкаси : ФОП 

Гордієнко Є.І., 2020; 

7. Освіта як технологія формування нової людини в 

умовах пандемічних викликів: Проблема людини у 

соціально-гуманітарному та медичному дискурсах: 

матеріали науково-практичної онлайн конференції з 

міжнародною участю (28-29 травня 2020 р., м. 
Харків). – Харків, ХНМУ, 2020. – 160 с. – С. 25-27; 

8. Сучасні філософські тренди. Соціальні та 

гуманітарні технології: філософсько-освітній 

аспект: матеріали у науково-практичної конференції 

(28-29 березня 2018 року, м. Черкаси) [Електронне 

видання] / відп. ред. Т. О. Дроздова. – Черкаси : 

ЧДТУ, 2019. – С.77-79; 

9. Сучасна філософія: основні розділи, поняття, 

проблеми, ідеї. Навчальний посібник / А.І. Бойко, 

І.П. Гудима, О.В. Кулешов, Т.О. Дроздова, В.С. 



Даценко, О.М. Кожемякіна [За ред. О.В.Кулєшова 

О.В]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. 

технол. ун-т. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2017. 

– 156 с.; 

10. Прогностична функція філософії освіти в 

суспільстві знань. Бойко А.І. // Соціально-

філософські аспекти розвитку економіки, 

управління та освіти в умовах формування 
сучасного суспільства: монографія / За ред. Іщенко 

М.П., Пантелєєвой Н.М., Руденка І.І. – Черкаси: 

видавництво ПП Чабаненко Ю.А., 2017. – 243 с. С. 

403 – 425; 

11. Філософські проблеми ХХІ століття: 

Монографія / За заг.ред. А.І.Бойко – Черкаси: ФОП 

Гордієнко Є.І., 2016. 210 с. // А.І.Бойко Розділ 

«Теоретико-методологічні засади сучасної філософії 

освіти». С.7-39. 

12. Роль образования в обществезнания / Бойко А.И. 

// Национальная философия в глобальном мире: 

тезисы Первого белорусского философского 
конгресса / Национальная академия наук Беларуси, 

Институт философии ; редкол.: В. Г. Гусаков (пред.) 

[и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 565-

566; 

13. Сучасна філософія: основні розділи, поняття, 

проблеми, ідеї. Навчальний посібник / А.І. Бойко, 

І.П. Гудима, О.В. Кулешов, Т.О. Дроздова, В.С. 

Даценко, О.М. Кожемякіна [За ред. О.В.Кулєшова 

О.В]; М-во освіти і науки України, 

Черкас.держ.технол.ун-т. – Черкаси : ФОП 

Гордієнко Є.І., 2017. – 156 с.; 
14. Сучасні філософські тренди. Соціальні та 

гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект 

: матеріали У науково-практичної конференції (28-

29 березня 2018 року, м. Черкаси) [Електронне 

видання] / відп. ред. Т. О. Дроздова. – Черкаси: 

ЧДТУ, 2019. – С.77-79. 

 

пп. 19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях: 



1. Член Асоціації дослідників вищої освіти з 2017 

року сертифікат №117; 

2. Голова ГО «Центр соціальних комунікацій» з 

2016 р.; 

3. Заступник голови ГО Черкаське відділення 

«Соціологічної Асоціації України»; 

4. Академік Академії наук вищої школи України з 

2016 р; 
5. Академік Академії Політичних наук України з 

2017 р. 

 

пп. 20. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності): 
- Депутат Черкаської обласної ради VІ скликання 

(2010-2015); 

- Кандидат в депутати Черкаської обласної ради VІІІ 

скликання. 

 

Закордонне стажування: 

- Земайтія коледж (Литва). Sertificate of 

Achievement is hereby granted to Angela Boyko for 

having completed the professional development course 

Innovative Processes and Quality Management in EU 

Higher Education Institutions (№138 06.05.2016.)  

- Вища лінгвістична школа (Польща) 

WyższaSzkołaLingwistycznawCzęstochowie (2019). 

The innovative Methods and Technologies of Teaching: 

The Newest in the European Educational  Practice 

(Political and Philosophical Science. 

 

Інші активності: 

Рівень В2 володіння іноземною мовою Свідоцтво 

Комунального Позашкільного навчального закладу 

«Перші Київські державні курси іноземних мов», 

№24412 від 13.03.2018, реєстраційний номер 

№3112. 



Усик 

Людмила 

Миколаїв
на 

Доцент 

кафедри  

іноземних мов і 
міжнародної 

комунікації 

 

Черкаський 

державний 

технологічний 
університет, 

факультет 

гуманітар-
них 

технологій, 

кафедра 

іноземних мов 
і міжнародної 

комунікації 

 

Черкаський 

державний 

університет ім. 
Богдана 

Хмельницького 

2000 р. 
Спеціальність: 

Англійська і німецька 

мови та література 

Кваліфікація: 

Вчитель англійської і 
німецької мов та 

зарубіжної 

літератури. 

 

Кандидат 

філологічних наук  
Спеціальність: 

10.02.17 – 

Порівняльно-

історичне і 
типологічне 

мовознавство 

ДК № 041840 від 

27.04.2017 
Тема дисертації: 

«Когнітивно-

ономасіологічна 
реконструкція 

оцінного компонента 

у семантиці фітонімів 

(на матеріалі назв 
лікарських рослин у 

німецькій, 

англійській, 
російській та 

українській мовах» 

20 років Англійська 

мова для 

наукових 
досліджень 

(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін мовних 

компетентностей) 

 

Наявність профільної освіти.  

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти – 20 років. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами:  1, 4, 5, 12, 13, 

19. 

 

пп. 1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. Korneiko, Y., Ieliseienko, A., Bets, Y., Turlak, L., 

Chyzh, S., Usyk, L. Anthology the study of foreign 

languages in institutions higher education. Systematic 
Reviews in Pharmacy. 2020. 11(8), pp. 481-490. 

http://www.sysrevpharm.org//fulltext/196-

1600916418.pdf?1601046301; 

2. Усик Л.М. Мотиватори сублімованої оцінки у 

семантиці назв лікарських рослин в англійській, 

німецькій, російській та українській мовах // 

Південний архів (філологічні науки): Зб. наук. 

праць. – Випуск LXXXV. – Херсон: ХДУ, 2021; 

3. Усик Л.М. та ін. Іншомовна освіта як наукова 

категорія в контексті підготовки майбутніх 

педагогів // Науковий часопис педагогічного 
університету імені М.П.  Драгоманова. Серія №15: 

зб. наук. праць. – Київ: Вид-во НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2020. – Вип. 8 (128) 20. – С. 133-

141; 

4. Усик Л. Когнітивно-ономасіологічна реконст-

рукція густативних оцінок у семантиці германських 

та слов’янських фітонімів // Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка: зб. 

http://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1600916418.pdf?1601046301
http://www.sysrevpharm.org/fulltext/196-1600916418.pdf?1601046301


 наук. праць. – Дрогобич: Видавничий дім 

«Гельветика», 2020. – № 30, Т.2 – С. 126-133; 

5. Кузебна В.В., Усик Л.М. Когнітивно-

ономасіологічна реконструкція оцінних мотиваторів 

тактильних відчуттів у назвах лікарських рослин в 

німецькій та англійській мовах // Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. 

Вернадського. Серія "Філологія. Соціальні 
комунікації". – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 

2020. – Т. 31 (70), № 2, 2020. – Ч.3 – С. 124-130; 

6. Усик Л.М. Одоративна оцінка в семантиці 

германських і слов’янських фітонімів // Вісник 

Київського національного лінгвістичного 

університету. Серія Філологія : зб. наук. праць. – К. : 

Видавничий центр КНЛУ, 2017. – Т. 20, № 1. – С. 

110–119. 

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/ 

практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Методичні рекомендації та завдання до 

самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням (англійська)» для 

здобувачів освітнього ступеня магістра 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації 
«Міжнародна економіка» заочної форми навчання / 

[Електронний ресурс] / [упоряд. Коваль С.М., Усик 

Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. 

технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 78 с.; 

2. Методичні рекомендації для розвитку навичок 

читання з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» 

для здобувачів освітнього ступеня бакалавра 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації 

«Міжнародна економіка» всіх форм навчання / 

[Електронний ресурс] / [упоряд. Коваль С.М., Усик 



Л.М.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. 

технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 70 с.; 

3. Методичні рекомендації та завдання до 

самостійної роботи з дисципліни «Ділова іноземна 

мова» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра 

спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації 

«Міжнародна економіка» денної форми навчання / 

[Електронний ресурс] / [упоряд. Коваль С.М., 
Махиня Н.В., Усик Л.М.]; М-во освіти і науки 

України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: 

ЧДТУ, 2018. – 70 с. 

 

пп. 5. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня: 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук за спеціальністю: 

10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне 

мовознавство» на тему: «Когнітивно-

ономасіологічна реконструкція оцінного 

компонента у семантиці фітонімів (на матеріалі назв 
лікарських рослин у німецькій, англійській, 

російській та українській мовах» (диплом кандидата 

наук ДК № 041840 від 27.04.2017р.). 

 

пп. 12. Наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 

1. Кузебна В.В., Усик Л.М. Оказіоніми як лексичний 

феномен у жанрі фентезі. Organization of scientific 
research in modern conditions ‘2020: Сonference 

Proceedings. May 15, 2020. Seattle, USA. Seattle: 

KindleDP, 2020. pp. 510-516; 

2. Доповідь на симпозіумі з питань 

інтернаціоналізації та викладання англійської мови 

у рамках проекту «Англійська для університетів», 

Київ, Британська Рада в Україні, 

19.02.2019. https://www.youtube.com/watch?v=2daEU

ONlSd8; 

3. Участь у семінарі “Observation and Effective 

https://www.youtube.com/watch?v=2daEUONlSd8
https://www.youtube.com/watch?v=2daEUONlSd8


Feedback”, Київ, Британська Рада в Україні, 

22.11.2018. Сертифікат учасника; 

4. Доповідь на симпозіумі з питань 

інтернаціоналізації та викладання англійської мови 

в українських закладах вищої освіти (Symposium on 

excellence in Internationalisation and ESP in Higher 

Education), Київ, Британська Рада в Україні, 

22.11.2018; 
5. English for specific purposes in technological 

universities: principles underlying syllabi compilation / 

D. Kolesnyk, L. Usyk // Всеукраїнська науково-

практична конференція з міжнародною участю 

«Професійна комунікація: національна ідентичність 

у багатомовному світі»: Тези доповідей (Черкаси, 

2018р.). Черкаси, 2018. – С. 146–148; 

6. Етапи когнітивної діяльності людини у процесі 

номінації лікарських рослин (на матеріалі 

германських і слов’янських фітонімів з оцінним 

компонентом) / Л.М. Усик // Україна і світ: діалог 

мов та культур: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 року. – 

К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 343–345; 

7. Донорська зона «рослина» у механізмі 

асоціативно-термінальної мотивації фітонімів в 

германських і слов’янських мовах / Л. Усик // 

Міжкультурна комунікація і перекладознавство: 

точки дотику та перспективи розвитку: тези І 

Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15 

березня 2018 року) / Гол. ред. К. І. Мізін; ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди». – 

Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 227–230; 

8. Політика підвищення рівня викладання фахових 

дисциплін англійською мовою / Колесник Д.М., 

Усик Л.М. //Матеріали Першої міжнародної 

науково-практичної конференції «Інтеграційні та 

інноваційні напрями розвитку харчової індустрії» 

(м. Черкаси, 19-20 жовтня 2017 року). – Том 1. – 

Черкаси, 2017. – С. 113-117; 

9. Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 



конференції «Topical Problems of Modern Science and 

Possible Solutions» з доповіддю «Модусний тип 

мотивації фітонімів у германських і слов’янських 

мовах», ISPS World Science, Дубаї, ОАЕ, 28-

29.09.2016. Сертифікат учасника. 

 

пп. 13. Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 

50 аудиторних годин на навчальний рік 

У 2019-2020 н.р. проведення лекцій і семінарів із 

вибіркової дисципліни (цикл професійної 

підготовки) «Основи лінгводидактики» для 

студентів ОКР «Магістр» спеціальності 035 

Філологія (загальна кількість годин – 120, 

аудиторних – 54). 

 

пп. 19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях: 
- Член професійного об’єднання вчителів 

англійської мови TESOL-Ukraine з 2019 р. 

 

Підвищення кваліфікації: 

1. Сертифікат про проходження післядипломного 

закордонного стажування «Enhancement Train the 

Trainer Programme Towards IR 4.0», MTCP-628/2019, 

10.8 кредитів, The Centre for Instructor and Advanced 

Skill Training (CIAST), Selangor, Malaysia, 

20.09.2019; 

2. Сертифікат про проходження курсу тренінгів 
«Англійська мова за професійним спрямуванням», 

114 год, Британська рада в Україні, 13.07.2018. 

3. Сертифікат про проходження  післядипломного 

закордонного стажування «Інноваційний 

навчальний заклад 21 століття – європейський 

досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії», 

№2017/11/034, 180 год, Університет суспільних наук 

(м. Лодзь, Польща), Фундація Central European 

Academy Studies and Certification (CEASC), 

15.11.2017. 



Махиня 

Наталія 

Володими-
рівна 

Декан 

факультету 

гуманітарних 
технологій,  

професор 

кафедри 
іноземних мов і 

міжнародної 

комунікації 

(за внутрішнім 
сумісництвом) 

Черкаський 

державний 

технологічний 
університет, 

факультет 

гуманітарних 
технологій, 

кафедра 

іноземних мов 

і міжнародної 
комунікації 

 

 

Черкаський державний 

університет імені 

Богдана Хмельницького 
Спеціальність: 

Англійська і німецька 

мови та література 
Кваліфікація: вчитель 

англійської і німецької 

мов та зарубіжної 

літератури (диплом 
спеціаліста 

ЕР № 11765497  

від 25.06.1999) 
 

Кандидат педагогічних 

наук 
Спеціальність: 13.00.01 – 

Загальна педагогіка та 

історія педагогіки 

ДК № 055295 від 
14.10.2009  

Тема дисертації: 

«Реформування системи 
педагогічної освіти 

Німеччини (друга 

половина ХХ – початок 
ХХІ ст.)» 

 

Доцент кафедри 

іноземних мов 
12ДЦ № 025637 від 

01.07.2011 

 

Доктор педагогічних 

наук 
Спеціальність: 13.00.01 – 

Загальна педагогіка та 

22 роки Методологія 

педагогічної 

діяльності 
(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін 

універсальних 

навичок дослідника) 

 

Наявність наукового ступеня за спеціальністю 

13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки, 

що відповідає дисципліні, яка викладається на ОП. 

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти – 22 роки. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 

15, 19. 

пп. 1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. The training of future teachers for innovative 

teaching activities. Postmodern Openings, Vol. 12, 
Issue 1, ISSN 2068-0236, eISSN 2069-9387. Lumen 

Publisher, March, 2021. 17 p. (In: Web of Science) 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/artic

le/view/3533; 

2. Innovations in the educational process and 

pedagogical technologies under the influence of crisis 

phenomena and global digitalization. Estudios de 

economia aplicada, ISSN 1133-3197, ISSN-e 1697-

5731, Vol. 39, № Extra 5, 2021 (Ejemplar dedicado a: 

Special Issue Innovation in the Economy and Society of 

the Digital Age) 10 p. (In: Scopus) 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7934822;  

3. Pedagogical aspects of the development of teacher’s 

digital competence. Laplage em Revista, Vol. 7, Issue 2, 

May-August, 2021. ISSN 2446-6220, UNIV FED San 

Carlos, Rodovia, San Paulo, 13565-905, Brazil, Pp. 

527–539 (In: Web of Science) 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg

1/article/view/851; 

4. Організація неформальної освіти дорослих на 

прикладі підготовки ІТ-спеціалістів у м. Черкаси. 

https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3533
https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3533
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7934822
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/851
https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/851


історія педагогіки 

ДД № 009039 від 

15.10.2019 
Тема дисертації: 

«Тенденції розвитку 

освіти дорослих у 
країнах Європейського 

Союзу» 

 

Професор кафедри 
прикладної лінгвістики 

та перекладу 

АП № 003333  
від 27.09.2021 

Вісник Черкаського університету. Серія: 

Педагогічні науки : науковий журнал. Черкаси: 

ЧНУ, 2016. № (11). С. 40–47; 

5. Сучасний стан законодавчого супроводу освіти 

дорослих в Україні. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету 

ім.В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. 

наук. пр. / за ред проф. Т. Степанової. № 1 (60). 
Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2018. 

С. 187–193; 

6. Особливості соціальної інклюзії в освіті 

дорослих: основні визначення та підходи. Вісник 

Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: 

науковий журнал. Черкаси: ЧНУ, 2018. № 13. С. 77–

84; 

7. Designing and managing a pattern of adult learning 

experience. Вісник Черкаського університету. Серія: 

Педагогічні науки : науковий журнал. Черкаси: 

ЧНУ, 2018. № 11. С. 40–47; 

8. Current tendencies of adult education in EU based on 
the conclusions of EAEA’s country report. Вісник 

Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки: 

науковий журнал. Черкаси : ЧНУ, 2018. № 16. С. 

31–36. 

 

пп. 3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 
1. Підготовка фахівців соціальної сфери та 

соціальна освіта дорослих у країнах Євросоюзу: 

колективна монографія. Соціальне забезпечення в 

контексті вступу в ЄС. Київ: Видавничий дім 

«Кондор», 2017. С. 159–184; 

2. Освіта дорослих у країнах ЄС та в Україні: історія 

і сучасність. Монографія. Черкаси: видавець ФОП 

Гордієнко Є. І., 2018. 292 с.; 

3. Freeway English (intermediate level) for students of 

non-linguistic specialisms. Черкас держ. технол. ун-т. 



Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є. І., 2018. 224 с. 

Англ. та укр. мовами; 

4. Методологія та організація наукових досліджень 

у перекладознавстві: Навчально-методичний 

посібник з дисципліни для здобувачів освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 035 Філологія (ОП 

«Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – німецька») денної форми 
навчання. Черкаси : ЧДТУ, 2020. 174 с. 

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/ 

практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Teaching English for Adult Learners. Методичні 
рекомендації до самостійної роботи з дисципліни 

«Практика англійської мови» для здобувачів 

освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 035.10 

Прикладна лінгвістика та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування. Черкаси : ЧДТУ, 2017. 35 с.; 

2. Освіта дорослих у країнах Європейського Союзу : 

навчальний посібник. Черкаси: видавець ФОП 

Гордієнко Є. І., 2018. 152 с.; 

3. Навчально-методичний посібник із дисципліни 

«Іноземна мова для ділового спілкування» для 

здобувачів освітнього ступеня «магістр» 
спеціальності 232 – Соціальне забезпечення. 

Черкаси : ЧДТУ. 70 с. 

 

пп. 5. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня: 

Захист дисертації на здобуття накового ступеня 

доктора педагогічних наук за спеціальністю 

13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки» на тему «Тенденції розвитку освіти 

дорослих у країнах Європейського Союзу» (диплом 



доктора наук ДД № 009039 від 15.10.2019 р.). 

 

пп. 7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

1. Офіційний опонент при захисті кандидатської 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук: Нелін Є.В. Тенденції розвитку 

вищої педагогічної освіти Італії (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття) (13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки), 2017 р.; 

 

пп. 10. Участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до міжнародної 

експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”: 

1. Участь у проекті від Британської Ради (British 

Council) в Україні «Англійська мова для 

університетів» (English for Universities), сертифікати 
за два етапи курсу ESP від 14-19 липня 2017 року та 

1-6 березня 2018 року; 

2. Керівництво волонтерською програмою від Peace 

Corpse Ukraine «Молодіжний розвиток» (“Youth 

Development”) для Черкаського державного 

технологічного університету (2019-2020 р.); 

3. Проєкт ІФА zivik №КP-068/21 (UKR) – 

«Програма з розширення можливостей заради 

відновлення порозуміння для лідерів громад в 

Україні „Мир у цифровий час”» (Empowerment 

Peace and Post-Conflict Reconstruction Programme for 
Community Leaders in Ukraine „Peace in Digital Era”) 

– дотепер. 

 

пп. 15. Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала академія 

наук України”; участь у журі III-IV етапу 



Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня): 

- Член журі обласного етапу Всеукраїнської 
олімпіади з англійської мови (секція 9 класи) 2016-

2019 рр.; 

- Член журі обласного етапу конкурсу «Мала 

академія наук України» (секція іноземні мови) 2016-

2019 рр.; 

- Експертиза навчальних підручників з англійської 

мови для 1 і 9 класів, рекомендованих МОН 

України (2017, 2018 рр.). 

 

пп. 19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях: 
- Член об’єднання учителів та викладачів 

англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine; 

- Член громадської організації «Центр соціальних 

комунікацій» (ГО «ЦСК»). 

 

Підвищення кваліфікації 

1. Сертифікат про міжнародне наукове 

стажування та підвищення кваліфікації «The 

innovative methods and technologies of teaching: the 

newest in the European educational practice 

(professional education, English philology)» обсягом 
180 год. (26.10.2016 – 26.01.2017) № 1220/01/10 від 

26.01.2017 р., виданий Вищою школою 

лінгвістичною (м. Ченстохова, Польща); 

2. Сертифікат про підвищення кваліфікації у 

Західноукраїнському національному університеті.  

№ 574 від 16 травня 2021 року (ліцензія від 

26.02.2020 року, наказ МОН України від 26.02.2020 

року № 82-л). Тема: «Інтернаціоналізація вищої 

освіти у контексті розвитку культурної та публічної 

дипломатії». 8 кредитів ЕКТС (240 год.) 
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Доктор технічних 

наук, 

спеціальність 05.13.22 – 

27 років Управління 

науковими 
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(обовязкова 

навчальна 

дисципліна 

циклу дисциплін 

універсальних 

навичок 
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Наявність наукового ступеня за спеціальністю 

05.13.22 – «Управління проектами і програмами». 

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти - 27 років. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 

13, 14, 20. 

 

пп. 1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені 

до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1.Combined Models for Forecasting the Air Pollution 

Level in Infocommunication Systems for the 

Environment State Monitoring / Elena Danchenko, 
Alexander Kuchansky, Andrii Biloshchytskyi, Yurii 

Andrashko, Vladimir Vatskel,Svitlana Biloshchytska3, 

Igor Vatskel // 2018 IEEE 4th International Symposium 

on Wireless Systems within the International 

Conferences on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS), The 

crossing point of Intelligent Data Acquisition & 

Advanced Computing Systems and East & West 

Scientists September 20 - 21, 2018 Lviv, Ukraine, 

p.125-130. (Scopus); 

2. The method for evaluation of educational 
environment subjects' performance based on the 

calculation of M-SIMPLEXES /А. Kuchansky, Yu. 

Andrashko, А. Biloshchytskyi, O. Ilarionov, I. Vatskel, 

T. Honcharenko, E. Danchenko // Eastern-European 

Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 

2/4, (92) 2018 (Scopus); 

3. Estimation of the Effect of External Information on 

Participants of Web-Communities by IT-Tools under 

Conditions of Behavioral Economy /Kravchenko О.V., 

Danchenko E.B. Marunych V.S., Bedrii D.I.// 



«Управління проектами 

і програмами», 

диплом  

ДД №005024 
від 15.12.2015 р. 
Тема дисертації: 

«Методологія 

інтегрованого 

управління відхилення в 

проектах». 

 
Професор кафедри 

програмного 

забезпечення 

автоматизованих систем 

атестат  

АП 002795, 

15.04.2021 

 

PROBLEMELE ENERGETICII REGIONALE; 2019, 

№ 1-1 (40): pp. 45-59; DOI:10.5281/zenodo.3239144 

(WoS); 

4. Forming of integrated understanding of project terms: 

Faulk’s algorithm as one of the formalized approaches / 

O.Kolomytseva, O. Verenych, O. Bielova, T. Palonna, 

S. Pepchuk, O/ Danchenko // ENTREPRENEURSHIP 

AND SUSTAINABILITY ISSUES (Web of Science, 
Emerging Sources Citation Index, SCOPUS Q1) 2020/ 

Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(4): 3215-

3225. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(42); 

5. Psychological means of theoretical modeling of the 

optimum number of project staff / M. V. Palchynska,I. 

A. Azhaman,N. A. Telichko, M. A. Sadova, 

O.Danchenko // International Journal of Management 

(IJM) Volume 11, Issue 4, April 2020, pp. 414-426, 

Article ID: IJM_11_04_041 Available online at 

http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VT

ype=11&IType=4 Journal Impact Factor (2020): 

10.1471 (Calculated by GISI) www.jifactor.com ISSN 
Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510; 

6. Project approach in the creative sphere / Rybalko I. 

V., Melenchuk V. M., Danchenko O.B., Berezenskyi 

R.V. // Вісник Національного технічного 

університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами та проектами = 

Bulletin of the National Technical University "KhPI". 

Series: Strategic management, portfolio, program and 

project management : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т 

«Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2020. 

№ 1. 80 с. ISSN 2311-4738, с.24-30; 
7. Factors of behavioral economics in scientific projects 

/ D. Bedrii, Y. Poskrypko, O. Bielova, P. Teslenko, O. 

Danchenko // Science and Education a New Dimension, 

Natural and Technical Sciences, VIIІ(28), Issue: 233, 

Budapest, 2020July. (www.seanewdim.com). – p. 57-

60. - DOI: https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-

233VIII28-13; 

8. Spatial 5D model of project management psychology 

/ Poskrypko Y. А., Danchenko O.B., Bedrii D. І., 

Semko І. B. // Вісник Національного технічного 

https://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(42)
http://www.seanewdim.com/
https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-233VIII28-13
https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-233VIII28-13


університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами та проектами = 

Bulletin of the National Technical University "KhPI". 

Series: Strategic management, portfolio, program and 

project management : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т 

«Харків. політехн. ін-т». Харків : НТУ «ХПІ», 2020. 

№ 1. 80 с. ISSN 2311-4738, с.11-23. 

 

пп. 3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

1. Проектний менеджмент: управління ризиками та 

змінами в процесі прийняття управлінських рішень : 

монографія /Данченко О.Б., Занора В.О // –  

Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2019. – 278 с. 

2. Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу 

бізнес-процесів. Навчальний посібник (гриф 
МОНМСУ, лист №1/11-18118 від 21.11.12) 

Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 

Тираж 300 прим. – 238 с. Перевидання. 

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/ 

практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Данченко О.Б, Коломицева О.В. Пепчук С. М. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи з 

дисципліни Управління науковими проектами. 

ЧДТУ, 2020, 20 с.; 

2. Данченко О.Б. Донець О.М. Стратегічне 

управління: посібник до вивчення дисципліни для 

студентів спеціальності 8.16010013 «Управління 

проектами» усіх форм навчання. МОНМСУ, ЧДТУ. 



– Черкаси: ЧДТУ, 2012; 

3. Данченко О.Б. Катаєва Є.Ю. Олексюк В.В., 

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з 

дисципліни «Менеджмент проектів програмного 

забезпечення» для здобувачів освітнього ступеня 

«бакалавр» спеціальності №121 «Інженерія 

програмного забезпечення» усіх форм навчання. 

ЧДТУ, 2020, 26 с. 
 

пп. 6. Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня:  

1. Кузьмінська Ю.М., к.т.н., спец. 05.13.22, 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, К 35.874.02, 20.12.2019 р., диплом 

ДК 057172 від 02.07.2020; 

2. Сепеда Гуаман Дієго Фернандо, к.т.н., спец. 

05.13.22, Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, К 35.874.02, 24.09.2020 р., диплом 

ДК 058404 від 26.11.2020; 
3. Денчик Оксана Русланівна, PhD, 073 

«Менеджмент», Київський національний 

університет будівництва та архітектури, ДФ 

26.056.005, 27.01.2021р., диплом ДР  No. 001381 від 

15.04.2021; 

4. Сеек Алі Мохамед Абдулсалам Ахмед, PhD, 073 

«Менеджмент», Київський національний 

університет будівництва і архітектури, ДФ 

26.056.016, 09.06.2021, диплом ДР № 002583 від 

27.09.2021; 

5. Бедрій Д.І., доктор технічних наук за 
спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та 

програмами, Державний університет "Одеська 

політехніка", Д 41.052.09, 05.05.2021 р., диплом ДД 

№ 011771 від 29.06.2021. 

 

пп. 7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 
1. Член спеціалізованої вченої ради Д26.001.51 



Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

2. Член спеціалізованої вченої ради Д26.059.01 

Національного транспортного університету;   

3. Опонування дисертацій:  

2016 р. – 2 канд. дис.; 

2018 р. – 3 канд. дис., 1 докт. дис.; 

2019 р. – 3 канд. дис., 1 докт. дис.; 
2020 р. – 1 канд. дис., 1 докт. дис.; 

2021 р. - 3 канд. дис., 1 докт. дис., 2 раз. спец. вч. 

рада; 

- дисертант Кошкін В.К. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 38.060.01 Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

17.10.2016; 

- дисертант Латишева Т.В. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада К 26.001.51 Київського національного 

університету імена Тараса Шевченка, 30.09.2016;  
- дисертант Осауленко І.А. на здобуття наукового 

ступеня доктора технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 26.001.51 Київського національного 

університету імена Тараса Шевченка, 06.03.2018; 

- дисертант Гайдаєнко О.В. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 38.060.01 Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

21.03.2018; 

- дисертант Бурунзус К.С. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 
вчена рада Д 38.060.01 Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

24.10.2018; 

- дисертант Третиниченко Ю.О. на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук, 

спеціалізована вчена рада Д 26.059.01 

Національного транспортного університету, 

18.12.2018; 

- дисертант Меленчук В.М. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 



вчена рада К 35.874.02 Львівського державного 

університету безпеки Державної служби україни з 

надзвичайних ситуацій, 28.02.2019; 

- дисертант Савіна О.Ю. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 38.060.01 Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

02.10.2019; 
- дисертант Березенський Р.В. на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук, 

спеціалізована вчена рада К 35.874.02 Львівського 

державного університету безпеки Державної служби 

україни з надзвичайних ситуацій, 01.03.2019; 

- дисертант Веренич О.В. на здобуття наукового 

ступеня доктора технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 26.056.01 Київського національного 

університету будівництва і архітектури, 04.03.2019; 

- дисертант Чернова Л.С. на здобуття наукового 

ступеня доктора технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 41.052.09 Одеського національного 
політехнічного університету, 28.07.2020; 

- дисертант Петунін А.В. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 26.059.01 Національного 

транспортного університету, 29.12.2020; 

- дисертант Тимченко Д.О. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада К 35.874.02 Львівського державного 

університету безпеки Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, 05.02.2021; 

- дисертанта Кійко С.Г. на здобуття наукового 
ступеня доктора технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 41.052.09 Одеського національного 

політехнічного університету, 06.05.2021; 

- дисертант Майданюк П.В. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 38.060.01 Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

05.13.22, 07.05.2021;  

- дисертант Севостянова А.В. на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, галузь знань 07 



«управління та адміністрування», спеціальність 073 

Менеджмент, разова спеціалізована вчена рада, 

20.05.2021; 

- дисертант Кудін О.О. на здобуття наукового 

ступеня кандидата технічних наук, спеціалізована 

вчена рада Д 38.060.01 Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, 

23.09.2021; 
- дисертант Запривода А.А. на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, галузь знань 07 

«управління та адміністрування», спеціальність 073 

Менеджмент, разова спеціалізована вчена рада ДФ 

26.056.002 Київського національного університету 

будівництва і архітектури, 27.09.2021.  

 

пп. 8. Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 

 

1. Науковий керівник НДР №0116U002835 

«Розробка моделей, методів та механізмів ціннісно-

орієнтованого управління проектами» (2016 р. - 

2019 р.) Черкаський державний технологічний 

університет; 

2. Науковий керівник НДР № 0116U005033 
«Розробка моделей, методів та креативних 

технологій управління ризиками проектів бізнесу» 

(2016 р. - 2020 р.) Університет економіки та права 

«КРОК»; 

3. Науковий керівник НДР «Розробка 

інформаційних технологій цифрової трансформації 

соціо-економічних систем» (ДР № 0120U100963, з 

2020 р.), ЧДТУ. 

 

пп. 12. Наявність апробаційних та/або науково-



популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 

1. Данченко О.Б., Бедрій Д.І., Семко І.Б. Управління 

ризиками та конфліктами стейкхолдерів наукового 

проекту в умовах поведінкової економіки. XVІІ 

Міжнародна науково-практична конференція 
«Управління проектами у розвитку суспільства». – 

Київ, КНУБА, 2020. – 15-16.05.2020. – 381 с. – С. 83-

87; 

2. Данченко О.Б., Поскрипко Ю.А. Психологічні 

чинники забезпечення проєктної діяльності. ІV 

міжнародна науково-практична конференція Project, 

Program, Portfolio p3 management. Тема: Управління 

проектами в енергетиці, ОНПУ, 2019. – 146 с. – С. 

79-83; 

3. Данченко О.Б., Кузьмінська Ю.М. Концептуальна 

модель управління командами освітніх проектів у 

сфері підвищення кваліфікації. Управління 
проектами: Стан та перспективи. Матеріали XIV 

Міжнародної науково-практичної конференції. -  

Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2018. – 156 с., 

с. 35-36. 

4. O. Danchenko. Factors of behavioral economics in 

scientific projects / D. Bedrii, Y. Poskrypko, O. 

Bielova, P. Teslenko, O. Danchenko // Science and 

Education a New Dimension, Natural and Technical 

Sciences, VIIІ(28), Issue: 233, Budapest, 2020July. 

(www.seanewdim.com). – p. 57-60. - DOI: 

https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-233VIII28-13; 
5. Данченко О.Б. Управління конфліктами наукових 

проектів /Данченко О.Б,, Бедрій Д.І., Семко І.Б.// 

Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, 

управління портфелями, програмами та проектами. 

– Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – № 2 (1327). – С. 28–35. 

DOI: 10.20998/2413-3000.2019.1327.5. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/4073; 

 

пп. 13. Проведення навчальних занять із 

http://www.seanewdim.com/
https://doi.org/10.31174/SEND-NT2020-233VIII28-13


спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 

50 аудиторних годин на навчальний рік: 

2018-2021 н.р. 

Університет економіки та права «КРОК», 

здобувачі PhD: 

 Investment and Innovative Projects Management (48 

год.); 

 Process Management (38 год.); 

 Risk Management (30 год.). 

 

пп. 14. Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонаті України; виконання 



обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 

1. Приймала участь в якості члена журі фіналу 
Всеукраїнської олімпіаді з управління проектами 

протягом 2015-2019 н.р. (в Харківському 

національному університеті міського господарства 

ім. О.М. Бекетова); 

2. Приймала участь в журі фіналу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Управління проектами» протягом 

2013-2021 р.р. 

 
пп. 20. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності: 
Бізнес-тренер Бізнес-школи КРОК, м. Київ, з 2014 р. 

та Міжнародного інституту бізнесу, м. Київ, з 

2019 р. 

 

 

Закордонне підвищення кваліфікації: 

1. Дистанційне стажування в Польскому 

університеті з 15.05.2017 по 17.11.2017 тривалістю 

108 академ. годин на тему «Сучасні освітні методи в 

гуманітарних та технічних науках» 

(HumanitasUniversityinSosonowiec), сертифікат 

№141/BWZZ/2017; 

  2. Пройшла навчання в рамках міжнародного 

курсу наукового професійного розвитку (25 жовтня 

2018 р. - 25 січня 2019 р.) європейського освітнього 
проекту "The innovative Methods and Technologies of 

Teachings: The Newest in the European Practical" 

(Management), 180 годин, сертифікат КРК 19128, 

Польща. 



3. Вищій навчальний заклад «Міжнародна Академія 

управління персоналом» з 02.03.2020 по 17.06.2020. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації: ПК 

№00127522/004644-20 від 17.06.2020 (зараховано 

наказом ЧДТУ №331/01 від 22.10.2021 р.). 

 

Інші активності: 

Рівень В2 володіння іноземною мовою Сертифікат  
Nr KJ-A Nr. 19/014, issue date 25-01-2019, Republic of 

Poland). 

 



Тесля Юрій 

Миколайо-

вич 

Професор 

кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

системного 

аналізу (за 

внутрішнім 

сумісництвом) 

Черкаський 

державний 

технологічний 

університет, 

факультет 

інформаційних 

технологій і 

систем,  
кафедра 

інформаційних 

технологій 

проектування 

Київський інженерно-

будівельний інститут, 

1980 р. 

Спеціальність: АСУ 

Кваліфікація: Інженер-

системотехнік 

(диплом спеціаліста Г-ІІ 

№039378) 
 

Кандидат технічних 

наук 

Спеціальність: 

Автоматизовані системи 

управління (будівництво) 

ТН 121451 від 

12.07.1989 

Тема дисертації: 

«Мобільні засоби ведення 

баз даних і знань в АСУ 

будівництвом складних 
енергетичних об’єктів». 

 
Доцент кафедри 

обчислювальної техніки 

АР 002546 від  

10.11.1995 

 

Доктор технічних наук 

Спеціальність: 

 05.13.06 – АСУ і 
прогресивні інформаційні 

технології  

ДД №001787 від  

16.05.2001 

Тема дисертації: 

«Теоретичні основи, 

методи і засоби 

матричних 

інформаційних 

технологій управління 

будівництвом складних 

29 років Системно-

методологічні 

основи 

інформаційних 

технологій 
(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін із 

спеціальності) 

 

 

 

Наявність профільної освіти.  

 

Відповідність наукового ступеня та вченого звання 

спеціальності 05.13.06 – АСУ і прогресивні 

інформаційні технології і дисциплінам, що 

викладаються.  

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 
вищої освіти - 29 років. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 2, 4, 6, 7, 12, 

19, 20. 

 

пп.1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. Розробка концептуальних основ матричного 

управління портфелями проектів і програм/Східно-

Європейський журнал передових технологій. – №1 

/3(79) . – 2016. – С. 12-18 (Scopus); 

2. Control of informational Impacts on project 

management/IEEE First International Conference on 

Data Stream Mining & Processing, Ukraine, Lviv, 23-

37 august 2016, P. 29-33 (Scopus); 

3. Enterprise information planning–a new class of 
systems in information technologies of higher 

educational institutions of Ukraine. / Східно-

Європейський журнал передових технологій. – 

№4/2(82) – 2016. – С. 11-24 (Scopus); 

4. PrimaDoc – an enterprise information management 

system: implementation of the development and 

deployment project /The 9th IEEE International 

Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and 

Applications (IDAACS’2017) September 21-23, 2017 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2016_4(2)__3.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2016_4(2)__3.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2016_4(2)__3.pdf


енергетичних об’єктів». 

 

Професор кафедри 

інформатики 

ПР 000440 від 

05.07.2001 

 

 

Bucharest, Romania, Vol.2, P. 928-934 (Scopus); 

5. Development of principles and method of electronic 

project management / Східно-Європейський журнал 

передових технологій. Vol 5, № 3 (89) (2017): control 

processes №5, P. 23 – 29 (Scopus);   

6. Development concept and method of formation of 

specific project management methodologies/Східно-

Європейський журнал передових технологій», 
№5/3(95), 2018. С. 6-16 (Scopus);   

7. Management of Online Learning Through Modeling 

of Non-force Interaction of Information Agents / 

[Електронний збірник] – електрон. текст. дан. – 

Режим доступу: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-

030-25741-5_22. 18/07/2019. (Scopus);   

8. Model of Management of Resources Production in 

4P-Environment of Project-Oriented Enterprise / 

Proceedings of the 2019 10th IEEE  International 

Conference on Intelligent Data Acquisition and 

Advanced Computing Systems: Technology and 
Applications (IDAACS), September 18-21, 2019. Metz, 

France. P.997-1002 (Scopus);    

9. The Concept of an "Add-On" of a Functional 

Portfolio And Project Management Environment/XV 

International Scientific and Technical Conference 

“Computer Science and Information Technologies”, 

Zbarazh, Ukraine, 23-26 September, 2020 (Scopus);    

10. Development of systemotechnical concept of 

digitalization of higher education institutions / (2020) 

Development of systemotechnical concept of 

digitalization of higher education institutions. Eastern 
European Journal of Enterprise Technologies, 6/2 (108), 

6 – 21 (Scopus);   

11. Reflex Model of Online Learning / IT&I 2020 – 

Information Technology and Interactions. Proceedings 

of the 7th International Conference "Information 

Technology and Interactions" (IT&I-2020). Workshops 

Proceedings. Kyiv, Ukraine, December 02-03, 2020. 

CEUR Workshop Proceedings. – Р. 251-260 (Scopus);   

12. The Concept of Integrated Information Technology 

of Enterprises Project Activities Management 

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-25741-5_22
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-25741-5_22


Implementation/Proceedings of the 2nd International 

Workshop IT Project Management (ITPM 2021), 

February 16-18, 2021, Slavsko, Lviv region, Ukraine. 

CEUR Workshop Proceedings. Р. 143 – 152 (Scopus) .  

 

пп. 2. Наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід чи 

корисну модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір: 

1. Патент на корисну модель «Пристрій 

автоматичного цілеорієнтованого розподілу 

повідомлень до кінцевого адресату «Адрес» 

№130673 від 26.12.2018 р.; 

2. Авторське право №75910 від 15.01.2018 р. на 

комп'ютерну програму "Корпоративна інформаційна 

система управління інформацією підприємств і 

проектів (Primadoc)"; 

3. Свідоцтво №81829 про реєстрацію авторського 

права на твір, 27.09.2018 комп'ютерна програма 
"Рефлекторна інтелектуальна система". 

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 
Відеолекції, методичні вказівки, робочі програми з 

дисциплін:  

1. Прогресивні інформаційні технології; 

2. Системно-методологічні основи інформаціних 

технологій; 

3. Інформаційні технології управління стартапами 

та проєктами. 

 

пп. 6. Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 



присудження наукового ступеня: 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня доктора технічних 

наук за спеціальністю 05.13.22 - управління 

проектами і програмами Осауленка І.А. (2018). 

Спецрада Д 26.001.51 при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка; 
- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня доктора технічних 

наук за спеціальністю 05.13.22 - управління 

проектами і програмами Хлевної Ю.Л. (2019) 

Спецрада Д 26.001.51 при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка; 
- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 
наук за спеціальністю 05.13.22 - управління 

проектами і програмами Латишевої Т.В. (2018) 

Спецрада Д 26.001.51 при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка; 
- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.13.22 - управління 

проектами і програмами Найдьонова І.М. (2017) 

Спецрада Д 26.001.51 при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка; 
- наукове керівництво дисертаційного дослідження 
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю за спеціальністю 05.13.22 - 

управління проектами і програмами Кубявкої М.Б. 

(2018). Спецрада Д 26.001.51 при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка; 
- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні 

технології Заспи Г.О. (2021). Спецрада Д 73.052.04 
при Черкаського державного технологічного 

університету.  
 

пп. 7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 



трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

- Голова спеціалізованої вченої ради в КНУ 

ім.Т.Шевченка (2016-2019 роки); 

- офіційний опонент дисертанта Євланова М.В. на 

здобуття наукового ступеня д.т.н. у спеціалізованій 

вченій раді Д 64.052.08 в ХНУРЕ МОН України 

(2016 р.); 

- офіційний опонент дисертанта Заріцького О.В. на 
здобуття наукового ступеня д.т.н. у спеціалізованій 

вченій раді Д 26.062.01 Національного авіаційного 

університету МОН України (2016 р.). 

 

пп. 12. Наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 

1. Інтеграція системи управління інформацією 

підприємства з системою управління 

геологічними проектами/XVІ міжнародна  
конференція «Геоінформатика: теоретичні та 

прикладні аспекти», 

Математичні методи та комп'ютерні технології в  

геофізиці та геології, яка відбудеться 15-17 травня 

2017; 

2. Мета-методологія електронного управління 

проектами/XIII- Международная практическая 

конференция “Управление проектами: состояние и 

перспективы”, Миколаїв, 11 - 15 вересня 2017р, 

С.105-106; 

3. Факультет інформаційних технологій. 
Європейський підхід до освітньої 

діяльності/Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної Конференціі "Інформаційні технології та 

взаємодії м. Київ, 8-10 листопада 2017 року", С. 129 

– 130;  

4. Інструменти мета-методології управління 

проектами вищих закладів освіти/Тези доповідей IV 

Міжнародної науково-практичної конференція 

“Інформаційні технології в освіті, науці й техніці” 

(ІТОНТ-2018), м. Черкаси, 17 – 18 травня. С. 88- 90; 



5. ЖИТТЯ – ЯК ПРОЕКТ/XIV- Международная 

практическая конференция “Управление проектами: 

состояние и перспективы”, Миколаїв, 11 - 15 

вересня 2018 р.; 

6. Теорія несилової взаємодії. Міфи і 

реальність/Тези доповідей V Міжнародної науково-

практичної конференція «Інформаційні технології та 

взаємодії», 8-10 листопада 2018 р. / М-во освіти і 
науки України, КНУ ім. Тараса Шевченка та ін. 

С. 151-153; 

7. Тенденції розвитку ІТ у світі/VІ-та Міжнародна 

науково-практична конференція "Інформаційні 

технології розвитку змісту освіти", 29 – 

30 березня 2019року, http://it.knuba.edu.ua/%D1%82

%D0%B5%D0%B7%D0%B8_2019/; 

8. Цифровий університет: до мети через 

проекти/VІII Міжнародна науково-технічна 

конференція "Інформаційні системи та 

технології", 9 – 14 вересня 2019 року. Коблево-

Харків, Україна. С.38-42. 
http://istconf.nure.ua/archive/ist_2019.pdf; 

9. The Concept of an "Add-On" of a Functional 

Portfolio And Project Management Environment/ XV 

International Scientific and Technical Conference 

“Computer Science and Information Technologies”, 

Zbarazh, Ukraine, 23-26 September, 2020;  

10. Method of Project and Operational Processes 

Integration in the Activities of Project-Oriented 

Enterprises Based on Functional 4Р-Environment. /IT 

Project Management 2020, Proceedings of the 1st 

International Workshop IT Project Management (ITPM 
2020), Slavsko, Lviv region, Ukraine, February 18-20, 

2020 . – Vol. 2565. pp.142-151; 

11. Інформаційна технологія цифрової 

трансформації університету: концепція, моделі, 

методи, практична ралізація /Збірник матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні 

проблеми використання математичних методів та 

комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та 

науці». С.41-44. Електронний ресурс: 

https://lib.iitta.gov.ua/724863/1/ZB_III__--_28-04-

http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper13.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper13.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2565/paper13.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/724863/1/ZB_III__--_28-04-2021_compressed%20%281%29.pdf


2021_compressed%20%281%29.pdf; 

12. Стаття «Навчання через практику»/Київ. – 

Київський університет, газета Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 

№7 (2284), вересень 2018 р. – С. 6.; 

13. Стаття «Європейський підхід до проведення 

вступної кампанії та організації навчального 

процесу»/Газета «Слово просвіти»  №35 (931) від 
01.09.2017; 

14. Стаття «Факультет з європейським підходом» / 

Газета «Голос України», 12.06.2019. 

 

пп. 19. Діяльність за спеціальністю у формі участі 

у професійних та/або громадських об’єднаннях: 

- Член Української асоціації управління проєктами. 

 

пп. 20. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності):  
1. 01.09.1978 р. по 30.06.1980 р. – механік, інженер 

ЕОМ М-222, ЕС-1022 обчислювального центру 

КІБІ; 

2. 01.12.1980 р. по 12.04.1983 р. – інженер ЕОМ М-

220 обчислювального центру Черкаського філіалу 

КПІ; 

13.04.1983 р. по 01.10.1992 р. – ст. інженер, керівник 

групи, начальник відділу АСУ, головний інженер 

ЦІПБ Управління будівництва ПУ АЕС. 

 

Підвищення кваліфікації: 
Київський національний університет будівництва і 

архітектури. Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації: СС 02070909221-18, 01.11.2018 р. 

https://lib.iitta.gov.ua/724863/1/ZB_III__--_28-04-2021_compressed%20%281%29.pdf


Палагін 

Володимир 

Васильович 

Завідувач 

кафедри робото- 

технічних і 

телекомунікацій-

них систем та 

кібербезпеки 

Черкаський 

державний 

технологічний 

університет, 

факультет 

електронних 

технологій і 

робототехніки, 
кафедра робото 

технічних і 

телекомунікацій

них систем та 

кібербезпеки 

Київський політехнічний 

інститут, 1992. 

Спеціальність - електронні 

прилади та пристрої 

Кваліфікація - інженер 

електронної техніки, 

(диплом спеціаліста 

УВ, №905137)  
 

Кандидат технічних наук, 

спеціальність 05.12.01 - 

теоретична радіотехніка. 

ДК №004449 від 

13.10.1999. 

Тема дисертації:  

«Алгоритми виявлення 

сигналів на фоні 

негауссівських завад за 

критерієм асимптотичної 

нормальності».  
 

Доцент кафедри 

радіотехніки,  

ДЦ №002548 від 

21.09.2001. 

 

Доктор технічних наук, 

спеціальність 01.05.02 - 

математичне моделювання 

та обчислювальні методи. 

ДД №003253 від  
03.04.2014 

Тема дисертації: 

«Математичні моделі, 

методи та засоби виявлення 

і розрізнення сигналів на 

фоні негаусових завад». 

 

Професор кафедри 

радіотехніки та 

інформаційно-

28 років Методи 

моделювання 

систем і складних 

об'єктів 
(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін із 

спеціальності) 
 

 

Наявність наукового ступеня за спеціальністю 

01.05.02 - математичне моделювання та 

обчислювальні методи 

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти - 28 років. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 

10, 14. 

 

пп. 1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. E.Palahina, M.Gamcová, I.Gladisova, J.Gamec, 
V.Palahin. Signals Detection in Correlated non-

Gaussian Noise Using Higher-Order Statistics. – 

Circuits, Systems, and Signal Processing, 2018, 37(4), 

1704-1723 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-017-

0623-5 (Scopus); 

2. L. Vokorokos, S. Marchevský, A. Ivchenko, 

E. Palahina, V. Palahin. Parameters Estimation of 

Correlated non-Gaussian processes by the Method of 

Polynomial Maximization. – Submitted to IET Signal 

Processing, Volume 11, Issue 3, May 2017, p. 313 – 
319. https://ieeexplore.ieee.org/document/7919366 

(Scopus); 

3. V.Palahin, J.Juhár. Joint Signal parameters estimation 

in non-Gaussian noise by the method of polynomial 

maximization. – Journal of Electrical Engineering, Vol. 

67 (2016), no.3, 217–221, 2016.  

http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/3_116-10.pdf 

(Scopus); 

4. В.В. Палагин, А.В. Ивченко, Е.А. Палагина, 

Д.А. Ведерников. Полиномиальные методы 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-017-0623-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00034-017-0623-5
http://digital-library.theiet.org/content/journals/iet-spr/11/3
https://ieeexplore.ieee.org/document/7919366
http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/3_116-10.pdf


телекомунікаційних 

систем,  

12ПР №010976 від 

29.09.2015 

 

 

 

оценивания параметров сигнала на фоне 

негауссовских коррелированных помех // 

Информатика и математические методы в 

моделировании. Том. 9 (2019), № 4, с. 266 - 279; 

5. Гаген В.А. Палагіна О.А., Івченко О.В., 

Палагін В.В. Застосування бази стандартів для 

розробки систем цифрових медичних записів // 

Вісник ЧДТУ, 2020, №1, с. 34-42; 
6. Палагін В.В., Чорній А.М., Івченко О.В., 

Євтушенко І.О. Моделювання та аналіз роботи 

внутрішньої телефонної мережі на базі ip-станції з 

використанням протоколу SIP. // Вісник ЧДТУ, 

2020, №2, с. 29-37; 

7. В.А. Гаген, О.А. Палагіна, В.В. Палагін. 

Визначення критеріїв ефективності при розробці 

медичних інформаційних систем // Вісник 

Хмельницького національного університету, 116-

123, №3, 2021 (297) 

DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-

297-3-116-123 
 

пп. 3. Наявність виданого підручника чи 

навчального посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Монографії: 

1. А.Ф. Верлань. Методы математической редукции 

моделей динамических систем [монография] / А.Ф. 

Верлань, А.А. Дячук, В.В. Палагин. – Киев: Наукова 
думка, 2019. – 311 с.; 

2. Палагін В. В. Статистичне оцінювання параметрів 

негаусових корельованих випадкових процесів: 

[монографія] / В. В. Палагін, О. В. Івченко, 

Д. А. Вєдєрніков; Черкас. держ. технол. ун-т. – 

Черкаси: видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2018. – 

199 с.; 

 

Навчальні посібники: 

1. Чисельний розрахунок надійних електричних кіл: 

https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-297-3-116-123
https://www.doi.org/10.31891/2307-5732-2021-297-3-116-123


навчальний посібник для здобувачів освітнього 

ступеня бакалавр спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», освітнього ступеня магістр 

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

та доктора філософії спеціальності 122 

«Компютерні науки» усіх форм навчання / Ситник 

О.О., Ключка К.М., Палагін В.В., Гавриш О.С., 
Семко І.Б. // Черкаси, ЧДТУ, 2019, 140 с. 

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни "Статистичне 

опрацювання даних" для здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» усіх форм 

навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. В.В. 

Палагін.]; – ; М-во освіти і науки України, Черкас. 

держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, РВЦ, 2018. –  

65 с. – Назва з титульного екрана; 

2. Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Методи 

моделювання систем і складних об`єктів» для 
здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» 

усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. 

В.В. Палагін.]. – М-во освіти і науки України, 

Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, РВЦ, 

2017. –  94 с. – Назва з титульного екрана; 

3. Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Генерування та 

формування сигналів» для студентів освітнього 

ступеня бакалавр спеціальності 172 



«Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм 

навчання [Електронний ресурс] / [Укладачі: Палагін 

В.В.; Бінецький О.С.; Зорін О.С.]. – М-во освіти і 

науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – 

Черкаси : ЧДТУ, РВЦ, 2020. – 108 с. – Назва з 

титульного екрана; 

4. Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Теорія нелінійної 
статистичної радіотехніки» для студентів освітнього 

ступеня магістра спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм 

навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. В.В. 

Палагін.]. – М-во освіти і науки України, Черкас. 

держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, РВЦ, 2020. – 

50 с. – Назва з титульного екрана. 

5. Методичні рекомендації до виконання 

лабораторних робіт з дисципліни «Супутникові 

інформаційні системи» для студентів освітнього 

ступеня магістра спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» усіх форм 
навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. В.В. 

Палагін, О.С.Зорін.]. – М-во освіти і науки України, 

Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, РВЦ, 

2021. – 50 с. – Назва з титульного екрана. 

 

пп. 6. Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 122 – Компютерні науки 
Вєдєрнікова Д.А. (2021); 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне 

моделювання та обчислювальні методи Лелеко С.А. 

(2018); 

- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне 

моделювання та обчислювальні методи Івченко О.В. 



(2016). 

 

пп. 7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

1. Голова спеціалізованої вченої ради К73.052.01 

Черкаського державного технологічного 
університету зі спеціальності 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи 

(2014-2019); 

2. Член спеціалізованої вченої ради К 41.052.11  

Одеського національного політехнічного 

університету зі спеціальності 01.05.02 – 

математичне моделювання та обчислювальні 

методи; 

3. Опонування кандидатських та докторських 

дисертацій протягом останніх 5 років: 

- докторська дисертація Іванюка В.А. (2020); 

- кандидатська дисертація Рудковського О.В. (2021); 
- доктор філософії Федорова Г.М. (2020) та ін. 

 

пп. 8. Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 
- Член редакційної колегії наукового фахового 

видання «Вісник ЧДТУ»; 

- Член редакційної колегії наукового фахового 

видання ОНПУ «Інформатика та математичні 

методи в моделюванні». 

 

пп. 9. Робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або у 

складі галузевої експертної ради як експерта 

Національного агентства із забезпечення якості 



вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного Агентства, або 

Науково-методичної ради/науково-методичних 

комісій (підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, або 

у складі комісій Державної служби якості освіти 

із здійснення планових (позапланових) заходів 

державного нагляду (контролю): 

1. Голова експертної групи при проведенні 

акредитаційної експертизи  за спеціальністю 123 – 

Компютерна інженерія  за третім рівнем вищої 

освіти у Київському національному університеті 

імені Т.Г. Шевченка (2020); 

2. Голова експертної групи при проведенні 

акредитаційної експертизи  за спеціальністю 172 – 

Телекомунікації та радіотехніка за третім рівнем 
вищої освіти в Національному університеті 

«Львівська політехніка» (2020); 

3. Член експертної групи при проведенні 

акредитаційної експертизи  за спеціальністю 172 – 

Телекомунікації та радіотехніка за третім рівнем 

вищої освіти в Державному університеті 

телекомунікацій (2020); 

4. Голова експертної групи при проведенні 

акредитаційної експертизи  за спеціальністю 172 – 

Телекомунікації та радіотехніка першого (освітньо-

професійного) рівня вищої освіти в Національному 
університеті "Запорізька політехніка" (2021); 

5. Голова експертної групи при проведенні 

акредитаційної експертизи  за спеціальністю 172 – 

Телекомунікації та радіотехніка другого (освітньо-

професійного) рівня вищої освіти в Київському 

національному університеті імені Т.Г. Шевченка 

(2021). 

 

пп. 10. Участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до міжнародної 



експертизи, наявність звання “суддя міжнародної 

категорії”: 

1. Участь в якості експерта у Міжнародному 

конкурсі «Black Sea Science 2021»; 

2. Експертиза наукових робіт наукового товариства 

MDPI (Switzerland), 2020, 2021. 

 

пп. 14. Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 



всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 
Керівництво студентом Романченко Н., який 

виборов І місце у ІІ турі Міжнародного конкурсу 

студентських наукових робіт “Black Sea Science 

2018” (Одеська національна академія харчових 

технологій); ІІІ місце у ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт за 

презентацію проекту «Система віддаленого 

метеорологічного спостереження для передачі і 

обробки даних в реальному часі» (Харківський 

національний університет радіоелектроніки, 2018). 

 

Підвищення кваліфікації: 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського».  Виконана Програма стажування на 

тему «Перспективи розвитку сучасних 

радіоприймальних та передавальних систем» 
загальним обсягом 108 год. Програма стажування, 

затверджена та погоджена першим проректором 

НТТУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 

Сікорського» д.т.н., професором Якименко Ю.І. від 

25 червня 2019 р.  



Триус Юрій 

Васильович 

Завідувач 

кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

системного 

аналізу, 

професор 

Черкаський 

державний 

технологічний 

університет, 

факультет 

інформаційних 

технологій і 

систем,  
кафедра 

комп’ютерних 

наук та 

системного 

аналізу 

Полтавський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Г. Короленка, 

1978 р. 

Спеціальність: 

математика 

Кваліфікація: 

учитель математики 
середньої школи 

(диплом спеціаліста 

В-І 538429) 

 

Кандидат фізико-

маиематичних наук 

Спеціальність:  

01.01.09 – математична 

кібернетика  

(Варіаційне числення та 

теорія оптимального 

керування з 1997 р.) 
ФМ 030778 від 

02.03.1988 
Тема дисертації: 

«Ітераційні методи з 

накопичуванням для 

розв’язування задач 

недиференційованої 

оптимізації». 

 

Доцент кафедри алгебри 

та інформатики 
ДЦ 003231 від 

23.10.1992 

 

Доктор педагогічних 

наук 

Спеціальність 13.00.02  – 

теорія і методика 

навчання (інформатика) 

ДД №005277 від 

12.09.2006 

43 роки Моделі і методи 

оптимізації та 

прийняття 

рішень 
(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін із 

спеціальності) 
 

Наявність профільної освіти.  

 

Відповідність наукового ступеня кандидата фізико- 

математичних наук та вченого звання професора 

дисципліні, що викладається.  

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти - 43 роки. 
 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 

12, 14, 15, 19. 

 

пп. 1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. Yu. Tryus. Information-analytical learning 

management system universities / Yu.Tryus, 

I.Stetsenko, I.Herasymenko [et al.]. Information 

Technologies in Education.  2016. № 29. P. 15–30. 

(Index Copernicus) DOI: 10.14308/ite000609 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlI

d=2225&org=%20%20%20%20,p2225,3.html 

2. Yuriy Tryus, Nataliya Antipova, Kateryna Zhuravel, 

Grygoriy Zaspa, Information technology of stock 

indexes forecasting on the base of fuzzy neural 
networks. Applied Computer Science, Lublin University 

of Technology, Poland, 2017, vol. 13, no. 1, pp. 29–40 

(Index Copernicus) 

http://www.acs.pollub.pl/index.php?option=com_conten

t&view= category&layout=blog&id=71&Itemid=140  

3. Триус Ю.В., Сотуленко О.О.  Проектування і 

створення системи підтримки дистанційного 

навчання працівників закладів охорони здоров'я на 

основі web і хмарних технологій. Вісник 

Черкаського державного технологічного 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=2225&org=%20%20%20%20,p2225,3.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?jmlId=2225&org=%20%20%20%20,p2225,3.html
http://www.acs.pollub.pl/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=71&Itemid=140
http://www.acs.pollub.pl/index.php?option=com_content&view=%20category&layout=blog&id=71&Itemid=140


Тема дисертації: 

«Комп’ютерно-

орієнтовані методичні 

системи навчання 

математичних дисциплін 

у вищих навчальних 

закладах». 

 
Професор кафедри 

прикладної математики 

12ПР 004957 від 

21.06.2007 

 

 

університету: Серія: Технічні науки.   2018. № 4. C. 

88–93. 

4. Триус Ю.В., Заспа Г.О., Аширова А.В., 

Кожем’якін О.С. Інформаційно-аналітична система 

підтримки освітньої діяльності структурних 

підрозділів закладів вищої освіти. Вісник 

Черкаського державного технологічного 

університету: Серія: Технічні науки.   2020. № 4. C. 
27–38. 

5. Триус Ю.В., Герасименко І.В., Журба Л.В. 

Аналіз особливостей використання програмного 

забезпечення при підготовці фахівців у галузі 

інформаційних технологій. Journal «ScienceRise: 

Pedagogical Education», №6(14) 2017. – С. 29-35. 

(Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.15587/2519-

4984.2017.105518 

http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/105518 

6. Y. V. Tryus and I. V. Herasymenko. Approaches, 

models, methods and means of training of future IT-

specialists with the use of elements of dual education. 
Journal of Physics: Conference Series, Volume 

1840, XII International Conference on Mathematics, 

Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 

2020) 15-17 October 2020, Kryvyi Rih, Ukraine  

2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1840 012034 

doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012034 (Scopus) 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-

6596/1840/1/012034.  

 

пп. 4. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/ 

рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Медична інформаційна система «Доктор Елекс»: 

основи роботи // Навчальний посібник / під. ред. І. 

Березовської, Ю. Триуса. – Львів: Ліга Прес, 2018. – 

https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.105518
https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.105518
http://journals.uran.ua/sr_edu/article/view/105518
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012034
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012034


186 с.; 

2. Методичні рекомендації до підготовки 

кваліфікаційної роботи бакалавра здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 122 – 

комп’ютерні науки усіх форм навчання / [упоряд. 

Триус Ю.В., Оксамитна Л.П.]; М-во освіти і науки 

України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: 

ЧДТУ, 2020. 43 с.; 
3. Методичні рекомендації до підготовки 

кваліфікаційної роботи бакалавра здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 124 – 

системний аналіз усіх форм навчання / [упоряд. 

Триус Ю.В., Оксамитна Л.П.]; М-во освіти і науки 

України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: 

ЧДТУ, 2020. 42 с.; 

4. Методичні рекомендації до підготовки 

кваліфікаційної роботи магістра здобувачів 

освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 122 – 

комп’ютерні науки усіх форм навчання / [упоряд. 

Триус Ю.В., Оксамитна Л.П.]; М-во освіти і науки 
України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: 

ЧДТУ, 2020. 44 с.; 

5. Методичні рекомендації до підготовки 

кваліфікаційної роботи магістра здобувачів 

освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 124 – 

системний аналіз усіх форм навчання / [упоряд. 

Триус Ю.В., Оксамитна Л.П.]; М-во освіти і науки 

України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: 

ЧДТУ, 2020. 44 с. 

 

пп. 6. Наукове керівництво (консультування) 

здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня: 

- наукове консультування дисертаційного 

дослідження на здобуття наукового ступеня доктора 

наук: Гриценко В.Г., тема «Теоретико-методичні 

основи проектування та впровадження 

інформаційно-аналітичної системи управління 

університетом» зі спеціальності 13.00.10 – 

інформаційно-комунікаційні технології в освіті) 

(2019 р.). 



- наукове керівництво дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеня кандидата наук: 

Яцько О.М., тема «Комп’ютерно орієнтована 

методична система навчання інформатики 

майбутніх економістів у вищих навчальних 

закладах» зі спеціальності 13.00.02 – теорія і 

методика навчання (інформатика) (2016 р.). 

 

пп. 7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради, або члена не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад: 

1.Член постійної спеціалізованої вченої ради по 

захисту докторських і кандидатських дисертацій зі 

спеціальності 13.00.10 - інформаційно-

комунікаційні технології в освіті Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України;  

2. Член постійної спеціалізованої вченої ради по 

захисту докторських і кандидатських дисертацій зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання 

(математика, інформатика) Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

3. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента у зазначених постійних 

спеціалізованих та інших вчених радах: 
- Горбачук Василь Олександрович на тему 
«Комп’ютерно-орієнтована методика навчання 
математичної статистики студентів економічних 
спеціальностей педагогічних університетів», 
представлену на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) 
(2021 р.); 
- Дяченко Оксана Федорівна на тему «Інтеграція 

математичних і спеціальних інформатичних 

дисциплін у професійній підготовці бакалаврів із 

системного аналізу», представлену на здобуття 

наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 - теорія і методика 

професійної освіт (2020 р.); 



- Дудко Анна Федорівна на тему «Комп’ютерно 
орієнтована методика оцінювання якості тестів з 
вищої математики викладачами закладів вищої 
освіти», представлену на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.10 – інформаційно-
комунікаційні технології в освіті (2019 р.); 
- Сітак Ірина Вікторівна на тему «Методика 
навчання диференціальних рівнянь майбутніх 
бакалаврів з інформаційних технологій», 
представлену на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика) 
(2018 р.); 
- Черних Володимир Володимирович на тему  
«Методика навчання майбутніх учителів 
інформатики знання-орієнтованих інформаційних 
систем», представлену на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 
13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) 
(2018 ; 
- Попель Майя Володимирівна на тему «Хмарний 
сервіс SageMathCloud як засіб формування 
професійних компетентностей вчителя 
математики», представлену на здобуття наукового 
ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.10 – інформаційно-
комунікаційні технології в освіті (2017 р.); 

- Сєйтвелієвої Сусана Нуріївна на тему «Методика 

навчання хмарних технологій майбутніх інженерів-
програмістів», представлену на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання 

(інформатика) (2017 р.). 

 

пп. 8. Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 



наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 

1. Науковий керівник госпдоговірної теми щодо 

виконання технологічних робіт з впровадження 

медичної інформаційної системи «ЕМСІМЕД» по 

Договору №09/16 від «21» вересня 2016 р. ЧДТУ. 

2. Науковий керівник госпдоговірної теми щодо 

виконання технологічних робіт з 

розробки електронних шаблонів первинних 

облікових форм документації, що використовуються 

у пологових будинках і перинатальних центрах по 

Договору № 08/17 від «14» серпня 2017 р. ЧДТУ.  

3. Науковий керівник госпдоговірна тема 

«Налаштування та адаптація програмного 

забезпечення для медичної інформаційної системи 
"Доктор Елекс"» по Договору № 03/20 від «16» 

березня 2020 р. між ЧДТУ і ТОВ «Тріумф ІТ». 

4. Керівник науково-дослідної теми «Розробка 

інформаційно-аналітичної системи підтримки 

освітньої діяльності структурних підрозділів ЗВО» 

ДР №0118U022315 ЧДТУ (2018-2021 р.р.) 

5. Член редакційної колегії наукових видань, 

включених до переліку наукових фахових видань 

України:  

- Електронне наукове фахове видання "Інформаційні 

технології і засоби навчання" Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН 

України (Web of Science Core Collection),  

- Збірник наукових праць "Інформаційні технології 

в освіті" Херсонського державного університету 

(Index Copernicus), 

- Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. 

Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 

 

пп. 11. Наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох років, що 

здійснювалося на підставі договору із закладом 

вищої освіти (науковою установою): 

Наукове консультування ТОВ «Тріумф груп» і ТОВ 

«Тріумф ІТ» з питань впровадження медичних 



інформаційних систем «Доктор Елекс» і 

«ЕМСІМЕД» 2017-2021 р.р. на підставі 

партнерського договору з ЧДТУ від 16.05.2017  

 

пп. 12. Наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій: 

За період 2016-2021 р.р. було опубліковано  39 

апробаційних публікацій (тези і матеріали 

доповідей) з наукової або професійної тематики на 

конференціях різного рівня, зокрема: 

1. Триус Ю.В. Інформаційно-комунікаційний 

технології в технічному університеті: стан і 

перспективи. Тези доповідей ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ-2016): 

Черкаси, 12-14 травня 2016 р. Черкаси: ЧДТУ, 2016. 

С. 249-252; 
2. Гриценко В.І., Тимченко А.А., Триус Ю.В. 

Системні дослідження інформаційних технологій у 

науці, освіті та медицині. XXIIІ Міжнародна 

конференція з автоматичного управління 

«Автоматика – 2016». Суми, 22 – 23 вересня 2016. 

С. 127-128; 

3. Yurii Tryus, Nataliya Antipova, Kateryna Zhuravel, 

Grygoriy Zaspa. Information technology of stock 

indexes forecasting on the base of fuzzy neural 

networks. International Conference of Computational 

Methods in Engineering Science (CMES), Lublin, 28-
29 October 2016. P. 35; 

4. Гриценко В.І., Тимченко А.А., Триус Ю.В. 

Комп’ютерні інформаційні технології як об’єкт 

створення і впровадження. Автоматика – 2017: 

XXIV Міжнародна конференція з автоматичного 

управління, НУБіП України.  м. Київ, Україна, 13-15 

вересня 2017 року: тези конференції. Київ, 2017. С. 

145-146; 

5. Триус Ю.В., Журавель К.І. Сучасні підходи до 

навчання методів оптимізації та дослідження 



операцій у ВНЗ. Проблеми інформатизації 

навчального процесу в школі та вищому 

педагогічному навчальному закладі: Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної, 10 жовтня 2017 

р. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук. К.: Вид-во НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 86-87; 

6. Yurii Tryus, Andrii Geiko, Grygoriy Zaspa. Web 

service for solving optimization problems using swarm 
intelligence algorithms. 2nd International Conference of 

Computational Methods in Engineering Science 

CMES’17, takes place in Lublin, 23-25 November 2017 

at Lublin University of Technology, Poland. P. 16; 

7. Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані технології 

навчання методів оптимізації та дослідження 

операцій студентів технічних університетів. 

Теоретико-практичні проблеми використання 

математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих 

технологій в освіті та науці: Збірник матеріалів ІІ 

Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. 

Київ. Київ.ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: 
Д.М. Бодненко, О.М. Глушак, О.С. Литвин, В.В. 

Прошкін.  К.: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. С. 

119-125; 

8. Гриценко В.І., Тимченко А.А., Триус Ю.В. 

Системний аналіз об’єктів і процесів інформатизації 

та роботизації. Матеріали ХХV МКАУ 

(Автоматика-2018), Львів, - 18-19 вересня 2018: 

Вид-во Львівська політехніка, 2018, С. 109-110; 

9. Максимов А.Є., Триус Ю.В. Проектування і 

створення модуля підтримки прийняття рішень для 

web-орієнтованої інформаційної системи ІТ-
компанії. Міжнародний науковий симпозіум 

«Інтелектуальні рішення». Теорія прийняття рішень: 

праці міжнар. школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р., 

Ужгород / М-во освіти і науки України, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» та [ін.]; 

наук. ред. Л.Ф. Гуляницький.С. 172-173; 

10. Триус Ю.В., Сіньковсткий А.П., Максимов А.Є., 

Новосад О.О. Адаптивні інформаційні технології 

підтримки прийняття рішень у бізнесі. Адаптивні 

технології управління навчанням: матеріали п’ятої 



міжнародної конференції. Одеса, 23–25 жовтня 2019 

р.  Одеса, 2019. С. 26-28; 

11. Триус Ю.В. Актуальні проблеми, здобутки та 

перспективи навчання методів оптимізації та 

дослідження операцій у вищій школі. Матеріали 

V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистісно орієнтоване навчання математики: 

сьогодення і перспективи», м. Полтава, 19-20 
листопада 2019 р. Полтава: Астрая, 2019. С. 24-25; 

12. Триус Ю.В., Максимов А.Є. Інформаційна 

технологія застосування методів прийняття рішень в 

умовах ризику для задач трейдингу. Тези доповідей 

V Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» 

(ІТОНТ-2020): Черкаси, 21-23 травня 2020 р. 

Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 61-64; 

13. Триус Ю.В., Заспа Г.О., Аширова А.В., 

Кожем’якін О.С. Моделювання та проектування 

інформаційно-аналітичної системи підтримки 

освітньої діяльності університету. Тези доповідей V 
Міжнародної науково-практичної конференції 

«Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» 

(ІТОНТ-2020): Черкаси, 21-23 травня 2020 р. 

Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 154-156; 

14. Триус Ю.В. Використання систем комп’ютерної 

математики у навчанні теорії нечітких множин і 

нечіткої логіки. Проблеми викладання математики у 

закладах освіти: теорія, методика, практика: тези 

доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 

березня, м. Харків, Україна). Харків : ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, 2021. С. 219-220; 
15. Максимов А.Є., Триус Ю.В. Web-орієнтовані 

інформаційні технології у навчанні теорії прийняття 

рішень. ІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології в освіті та 

науці», Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького, 10-11 

червня 2021 р. Інформаційні технології в освіті та 

науці: Збірник наукових праць. Випуск 12. 

Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. С.170-173; 

16. Триус Ю.В., Гейко А.В. Міжнародний науковий 



симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ-С». 

Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, 

перспективи). Теорія прийняття рішень: праці 

міжнар. наук. симпозіуму,  29 вересня 2021 р. Київ –

Ужгород, Україна / М-во освіти і науки України, 

КНУ імені Шевченка та [ін.]; наук. Ред. В.Є. 

Снитюк. С. 150-151.  

https://drive.google.com/file/d/1ydKlIfGQemEDE8CfS
2p1gZG6NosUd38H/view 

 
пп. 14. Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гуртком / 

проблемною групою; керівництво студентом, 

який став призером або лауреатом Міжнародних, 

Всеукраїнських мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних, всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-мистецьких 

проектів (для забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому (освітньо-

творчому) рівні); керівництво здобувачем, який 

став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації 

мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або у складі журі 

зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

https://drive.google.com/file/d/1ydKlIfGQemEDE8CfS2p1gZG6NosUd38H/view
https://drive.google.com/file/d/1ydKlIfGQemEDE8CfS2p1gZG6NosUd38H/view


національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 

1. Керівництво студентською науковою роботою 

Максимова А.Є. на тему «Розробка модуля 
підтримки прийняття рішень  

інформаційної системи ІТ-компанії» та його участь 

у ІІ етапі Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт з Інформаційних систем та 

технологій, проведеного в Хмельницькому 

національному університеті 26.05.2020 р., диплом за 

3 місце. 

2. Член журі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з Інформаційних 

систем та технологій, проведеного в 

Хмельницькому національному університеті 

26.05.2020 р. 

 

пп. 15. Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала академія 

наук України”; участь у журі III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня): 

1. Керівництво школярем Клименко К.В., який 

зайняв 1 місце на ІІ етапі і 2 місце на III етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів- членів Національного 

центру “Мала академія наук України” по відділенню 

«Комп’ютерні науки» (2017 р.). 



2. Керівництво школярем Овчаренко О.С., який 

зайняв 1 місце на ІІ етапі і 3 місце на III етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Національного 

центру “Мала академія наук України” по відділенню 

«Комп’ютерні науки» (2017 р.). 

3. Голова журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів- членів 
Національного центру “Мала академія наук 

України” у Черкаській області по відділенню 

«Комп’ютерні науки» (2017-2021 р.р.). 

  

пп. 19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях: 

Член всеукраїнської громадської організації 

«Українська асоціація фахівців інформаційних 

технологій» (Свідоцтво №20201202, Рішення Ради 

ВГО «УАФІТ» № 31 від 21 грудня 2020 р.) 

 

Підвищення кваліфікації: 

1. Національна академія педагогічних наук України, 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

«Завідувачі кафедр університетів».  Посвідчення: 

СП35830447/0055-16, 25.02.2016 р. 

2. CERTIFICATE for the successfull completion of IT 

Ukraine Association «Teacher's Internship program» 

held by EPAM Systems (108 год. 07-08.2021 р.). 

3. Наказом ЧДТУ №339/01 від 03.11.2021 «Про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників» зараховано підвищення кваліфікації за 

накопичувальною системою обсягом 11.5 кредитів 

ЄКТС (Рішення вченої ради ЧДТУ, пртокол №4 від 

18.10.2021). 
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Кандидат технічних 

наук 

05.13.06 інформаційні 

технології 

ДК 061390 від 

29.06.2021 

Тема дисертації: 

«Концентрична 

інформаційна технологія 
цифрової трансформації 

освітньої діяльності 

закладів вищої освіти» 

 

27 років Технології 

програмного 

забезпечення 

інформаційних 

систем 
(обовязкова 

навчальна 

дисципліна циклу 

дисциплін із 

спеціальності) 

Наявність профільної освіти.  

 

Відповідність наукового ступеня спеціальності 122 

– комп’ютерні науки і дисципліні, що викладаються.  

 

Досвід науково-педагогічної діяльності в системі 

вищої освіти - 27 років. 

 

Відповідає п. 38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності «Кадрові вимоги щодо 

забезпечення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з 

вищою освітою» за підпунктами: 1, 5, 8, 12, 14, 15. 

 

пп. 1. Наявність не менше п’яти публікацій у 

періодичних наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection: 

1. Yuriy Tryus, Nataliya Antipova, Kateryna Zhuravel, 
Grygoriy Zaspa. Information technology of stock 

indexes forecasting on the base of fuzzy neural 

networks. // Applied Computer Science, vol. 13, no. 

1/2017, pp. 29–40 (Index Copernicus) 

http://acs.pollub.pl/index.php?option=com_content&vie

w=category&layout=blog&id=71&Itemid=140 

2. Iu.Teslia, N.Yehorchenkova, O.Yehorchenkov, 

Ye.Kataieva, H.Zaspa, Iu.Khlevna. Development of 

principles and method of electronic project management 

// Easter-European Journal of Enterprise Technologies, 

5/3(89), 2017. – pp. 23-29. (Scopus) 
 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/109534  

3. Ю.В. Триус, Г.О. Заспа, О.С. Кожем'якін, А.В. 

Аширова. Інформаційно-аналітична система 

підтримки освітньої діяльності структурних 

підрозділів закладів вищої освіти // Вісник 

Черкаського державного технологічного 

університету. – №4. – 2020 р.- С.27-38. 

4. Тесля Ю.М., Заспа Г.О. Розробка концентричної 

інформаційної технології цифрової трансформації 

закладів вищої освіти // Управління розвитком 



складних систем. – №4. – 2020 р.- С.105-115, 

dx.doi.org\10.32347/2412-9933.2020.44.105-115. 

5. Teslia I., Iulia Khlevna, Oleksii Yehorchenkov, 

Hryhoriy Zaspa, Andrii Khlevnyi. The Concept of 

Integrated Information Technology of Enterprises 

Project Activities Management 

Implementation/Proceedings of the 2nd International 

Workshop IT Project Management (ITPM 2021), 
February 16-18, 2021, Slavsko, Lviv region, Ukraine. 

CEUR Workshop Proceedings. Р. 143 – 152. Scopus 

 

пп. 5. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 

Інформаційні технології на тему "Концентрична 

інформаційна технологія цифрової трансформації 

освітньої діяльності закладів вищої освіти" 

захищена 21 квітня 2021 р. 

 

пп. 8. Виконання функцій (повноважень, 

обов’язків) наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку 

фахових видань України, або іноземного 

наукового видання, що індексується в 

бібліографічних базах: 

Відповідальний виконавець НДР/ДКР 0118U002315 

"Розробка інформаційно-аналітичної системи 
підтримки освітньої діяльності структурних 

підрозділів ЗВО", 01.09.2018-31.08.2020. 

 
пп. 12. Наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорадчих), 

та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики загальною кількістю 

не менше п’яти публікацій; 

1. Yuriy Tryus, Andrii Geiko, and Grygoriy Zaspa.  

Web service for solving optimisation problems using 



swarm intelligence algorithms // 2nd International 

Conference of Computational Methods in Engineering 

Science.- Lublin, Poland, 23-25 November 2017. 

https://www.itm-

conferences.org/articles/itmconf/pdf/2017/07/itmconf_c

mes-17_02009.pdf; 

2. Заспа Г.О. Розробка інтегрованої автоматизованої 

інформаційної системи університету з елементами 
підтримки прийняття рішень // Тези доповідей ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції 

"Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 

(ІТОНТ-2018): Черкаси, 17-18 травня 2018 р.- 

Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 270 с.; 

3. Заспа Г.О., Аширова А.В., Кожем’якін О.С., 

Триус Ю.В. Моделювання та проектування 

інформаційно-аналітичної системи підтримки 

освітньої діяльності університету // Тези доповідей 

V Міжнародної науково-практичної конференції 

"Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" 

(ІТОНТ-2020): Черкаси, 21-23 травня 2020 р.- 
Черкаси: ЧДТУ, 2020. – 200 с.; 

4. Аширова А.В., Заспа Г.О., Капітан О.В., 

Кожем’якін О.С. Інформаційна система управління 

освітньою діяльністю університету // Інформаційні 

технології – 2021: зб. тез VІІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції молодих науковців, 

20 трав. 2021 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 

– С. 3-5. 

5. Заспа Г.О., Тесля Ю.М., Триус Ю.В. 

Інформаційна технологія цифрової трансформації 

університету: концепція, моделі, методи, практична 
реалізація // Теоретико-практичні проблеми 

використання математичних методів та 

комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та 

науці: зб. матеріалів у ІІІ Всеукраїнської 

конференції, 28 квітня 2021 р., м. Київ / Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка. С. 41-44. 

 

пп. 14. пп. 14. Керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади 



(Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером або 

лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, 

робота у складі організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); керівництво 

здобувачем, який став призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, 

віднесених до Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного 

комітету або у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу 

та Європи, чемпіонаті України; виконання 

обов’язків тренера, помічника тренера 

національної збірної команди України з видів 

спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського корпусу: 

1. Керівник постійно діючого студентського гуртка 

"Сучасні технології створення інформаційних 

систем" (з 2018 р. по даний час); 

2. Тренер команди ChSTU_FullStack, яка зайняла 3 

місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування в 2019 році; 



3. Тренер команди ChSTU_DreamTeam, яка зайняла 

3 місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади з програмування в 2018 році. 

 

пп. 15. Керівництво школярем, який зайняв 

призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 

членів Національного центру “Мала академія 

наук України”; участь у журі III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів чи II-III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) рівня): 

Керівництво школяркою Холодницькою Аріною, 

яка зайняла перше місце на II етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного центру “Мала академія 

наук України” по відділенню «Комп’ютерні науки», 

секція Іінформаційні системи, баз даних та систем 

штучного інтелекту, 2020 рік. 

 

Міжнародне підвищення кваліфікації: 

Zustricz Foundation, Department of Polish-Ukrainian 

Studies of Jagiellonian University in Krakow, Career 

Development Center of NGO Sobornist Luhansk 

Regional Institute of Postgraduate Pedagogical 
Education. 

International internship under the program 

“FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF 

PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE” 

and has developed the educational project on the topic 

The Creation of the Innovative hub EconManLab 4.0 in 

the Context of Digitalization of the Educational Process. 

Amount: 180 hours / 6 ECTS credits  

Internship period: from September 11 to October 17, 



2021. 

Learning result: development of professional 

competencies. 

Certificate. Series and registration number: SZFL-

000963. 

 


