
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують провадження освітньої діяльності 

за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки» 

зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  
 

№ 

з/п 

Найменування 

навчальної 
дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

(для 

сумісників — 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 
рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно  

Відомості про підвищення кваліфікації 

викладача (найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Примітки* 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Поглиблене 

вивчення 
іноземної мови  

Матійчук 

Квітослава 
Дмитрівна 

доцент Чернівецький державний 

університет імені Юрія 
Федьковича, 1999р. 

Спеціальність Англійська 

мова та література 

Кваліфікація філолог, 

викладач англійської мови 

та літ-ри, вчитель німецької 

мови 

кандидат педагогічних наук,  зі  

спеціальності 13.00.01 - загальна 
педагогіка та історія педагогіки, 2015р. 

 

тема дисертації: 

«Організація самостійної роботи з 

фахових дисциплін у майбутніх 

учителів іноземної мови (друга 

половина ХХ – початок ХХІ ст.)» 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича, 
ф-т іноземних мов, 

кафедра теорії і практики перекладу  

Довідка про підвищення кваліфікації 

(стажування) №02-12/3001 від 

14.11.2012р.  

Тема: Поглиблене вивчення іноземної 

мови студентів ВНЗ 

Коледж у м.Гуйтінен (Фінляндія) 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації (наукове стажування) від 

25.11.2016р. 

Тема: Вивчення системи освіти 
Фінляндії 

2,10, 

11,13 

2 Педагогіка та 

методика 

викладання у 

закладах освіти 

(26) 

 

Педагогічна 

практика 

Пелипчук 

Світлана 

Михайлівна 

доцент Чернівецький державний 

університет, 1994,  

спеціальність Педагогіка і 

методика початкового 

навчання, Практичний 

психолог, 

кваліфікація учитель 

початкових класів, 

практичний психолог 

кандидат педагогічних наук  зі  

спеціальності 13.00.04 - теорія і 

методика професійної освіти, 2007р. 

 

тема дисертації: 

«Педагогічні умови формування 

суб'єктності майбутніх юристів в 

процесі вивчення психолого-

педагогічних дисциплін» 

 

доцент  кафедри суспільних дисциплін, 
2013р.; 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 

Довідка про підвищення кваліфікації 

(стажування) №2/13-3982 від 

02.12.2015р. 

Тема: Навчально-методична робота та 

моніторинг забезпечення якості 

підготовки фахівців 

Східно-Європейський інститут 

психології 

Сертифікат про підвищення 
кваліфікації ЕЕ-100-М від 22.11.2015р. 

Тема: Інноваційні методи викладання, 

навчання й менеджменту: новітні 

світові та європейські практики 

2,3,10,13 



3 Нечіткі моделі 

та методи 

обчислювально-

го інтелекту 

(20) 

 

Менеджмент 

знань (20) 

Виклюк 

Ярослав 

Ігорович 

зав. кафедри 

КСіТ,  

професор 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1999р. 

 

спеціальність «Фізика» 

 

кваліфікація «магістр 

фізики» 

доктор технічних наук зі спеціальності 

01.05.02 – “Математичне моделювання 

та обчислювальні методи”, 2011 р. (122 

– Комп'ютерні науки) 

 

тема дисертації: 

«Розвиток методів та засобів 

математичного моделювання об'єктів 
туристичної галузі»  

 

професор кафедри комп'ютерних 

систем і технологій, 2013 р. 

Академічна мобільність за програмою 

Erasmus+  

- у Вищій школі економіки та 

менеджменту в галузі державного 

управління в Братиславі, (Словаччина) 

– з 10.10.2016р. до 14.10.2016 р.; 

- в Університеті ім. Василя Голдіша, 

м.Арад, Румунія з 17.05.2016р. до 
21.05.2016р. 
 

Колективне підприємство “САГА” 

Довідка про курси підвищення 

кваліфікації №5к від  16.08.2017р.  

Тема: Сучасні комп'ютерні мережі та 

інтелектуальні системи прийняття 

рішень в сучасних управлінських 

системах з використанням нечітких 

моделей та методів обчислювального 

інтелекту, інтелектуального аналізу 

даних та знань, прикладних аспектів 
систем штучного інтелекту 

1,3,4,8, 

10,11 

2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Прикладні 

аспекти систем 

штучного 

інтелекту (16) 

 
Інтелектуальний 

аналіз даних та 

знань. Методи 

Data mining (20) 

 

Переддипломна 

практика 

 

Виконання 

магістерської 
роботи 

(керівництво) 

 

Виклюк 

Ярослав 

Ігорович 

зав. кафедри 

КСіТ,  

 

професор 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 

Федьковича, 1999р. 

 

спеціальність «Фізика» 

 

кваліфікація «магістр 

фізики» 

доктор технічних наук зі спеціальності 

01.05.02 – “Математичне моделювання 

та обчислювальні методи”, 2011 р. (122 

– Комп'ютерні науки) 

 

тема дисертації: 

«Розвиток методів та засобів 

математичного моделювання об'єктів 

туристичної галузі»  
 

професор кафедри комп'ютерних 

систем і технологій, 2013 р. 

Академічна мобільність за програмою 

Erasmus+  

- у Вищій школі економіки та 

менеджменту в галузі державного 

управління в Братиславі, (Словаччина) 

– з 10.10.2016р. до 14.10.2016 р.; 

- в Університеті ім. Василя Голдіша, 

м.Арад, Румунія з 17.05.2016р. до 

21.05.2016р. 
 

Колективне підприємство “САГА” 

Довідка про курси підвищення 

кваліфікації №5к від  16.08.2017р.  

Тема: Сучасні комп'ютерні мережі та 

інтелектуальні системи прийняття 

рішень в сучасних управлінських 

системах з використанням нечітких 

моделей та методів обчислювального 

інтелекту, інтелектуального аналізу 

даних та знань, прикладних аспектів 
систем штучного інтелекту 

1,3,4,8, 

10,11 



2 Мультиагентні 

системи і 

технології (20) 
 

Переддипломна 

практика 
 

Виконання 

магістерської 
роботи 

(керівництво) 

Гаць  

Богдан 

Миколайович 

доцент 

 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

КНТЕУ, 2007р. 

 

спеціальність «Економічна 

кібернетика» 

 

кваліфікація «магістр з 
економічної кібернетики, 

економіст-кібернетик» 

кандидат технічних наук зі 

спеціальності 05.13.06 – інформаційні 

технології, 2013р. 

 

тема дисертації: “Інформаційна 

система прогнозування розвитку 

інфраструктури туристичної галузі” 

 
 

Національний технічний університет 

“КПІ” 

Українсько-корейський навчальний 

центр інформаційних технологій 

Сертифікат ПК №123 про навчання з 

23.03.2015р. до 30.04.2015р. за 

програмою “Грід-технології та 

метакомп'ютинг”  
 

1,2,3, 

13,17 

3 Когнітивні 

системи і 

моделі (20) 

 

Переддипломна 

практика 

 

Виконання 

магістерської 

роботи 
(керівництво) 

Артеменко 

Ольга  

Іванівна 

доцент Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

КНТЕУ, 2007р.,  

 

спеціальність «Економічна 

кібернетика» 

 

кваліфікація «магістр з 

економічної кібернетики, 

економіст-кібернетик» 

кандидат технічних наук зі 

спеціальності 05.13.06 – інформаційні 

технології, 2013р. 

 

тема дисертації: Інформаційні 

технології моделювання просторового 

розвитку об'єктів туристичної 

інфраструктури регіону 

доцент кафедри комп'ютерних систем і 

технологій, 2015р. 

Національний технічний університет 

“КПІ” 

Українсько-корейський навчальний 

центр інформаційних технологій 

Сертифікат ПК №124 про навчання з 

23.03.2015р. до 30.04.2015р. за 

програмою “Грід-технології та 

метакомп'ютинг”  

1,2,3, 

10,13,18 

4 Переддипломна 

практика 

 

Виконання 

магістерської 

роботи 

(керівництво) 

Заньковська  

Валентина 

Григорівна 

старший 

викладач 

Чернівецький державний 

університет, 1972р.  

спеціальність 

„Обчислювальна  

математика” 

кваліфікація “математик-

обчислювач” 

кандидат технічних наук  зі 

спеціальності 05.13.07 – Автоматизація 

процесів керування, 1989р. 

 

тема дисертації: «Автоматизация 

динамических испытаний системы 

автоматического регулирования 

газоперекачивающих агрегатов» 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича  

Ф-т математики та інформатики 

Кафедра системного аналізу і 

страхової та фінансової математики 

Довідка про підвищення кваліфікації 

(стажування) №13/1879 від  3.07.2014р.  

Тема: “Проектування інформаційних 

систем та системний аналіз” 

 

3,10,13, 

14,15,17, 

18 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1 Переддипломна 

практика 

 

Виконання 

магістерської 

роботи 

(керівництво) 

Шаховська 

Наталія 

Богданівна 

професор; 
 

місце основної 

роботи: 

професор  

кафедри СШІ 

Інституту комп. 

наук та 

інформацій-них 

технологій Нац. 

ун-ту 

«Львівська 
політехніка» 

Національний університет 

“Львівська політехніка”, 

2000р. 

Спеціальність 

“Інтелектуальні системи 

прийняття рішень” 

Кваліфікація “магістр з 

інтелектуальних систем 

прийняття рішень” 

доктор технічних наук  зі спеціальності 

05.13.06 – Інформаційні технології, 

2012р. 

 

професор кафедри інформаційних 

систем та мереж, 2014р. 

 

тема дисертації: «Організація 

просторів даних у складних 

інформаційних системах» 

Академічна мобільність за програмою 

Erasmus+ в університеті Ле Манн 

(Франція) – з 19.04.2016р. до 

30.04.2016 р. 

 

 

1,2,3,4,10 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80a_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%E2%80%99%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%82%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%C2%BB


2 Переддипломна 

практика 

 

Виконання 

магістерської 

роботи 

(керівництво) 

Угрин 

Дмитро  

Ілліч 

доцент; 

 

за основним 

місцем роботи: 

доцент, 

завідувач 

кафедри 

«Інформаційні 
системи» 
Чернівецького 

факультету 
Національного 

технічного 

університету 

«Харківський 
політехнічний 
інститут» 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 

2003 р. 

 

спеціальність 

«прикладна математика» 

 
кваліфікація 

«математик-програміст» 

 

кандидат технічних наук зі 

спеціальності 01.05.03 -математичне та 

програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем 

  

тема дисертації:  

«Методи та засоби інтеграції даних 

туристичної сфери», 
 

доцент кафедри автоматизованих 

систем управління 

Чернівецький Національний 

університет імені Юрія Федьковича  

Кафедра комп’ютерних систем та 

мереж  

Довідка №2/13–1501 від 02.06.2017р. 

про підвищення кваліфікації з 

01.03.2017р. до 31.05.2017р.  

Тема: “Проектування інформаційних 
систем та системний аналіз” 

 

 

1,2,3, 

10,11 

3. ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Моделювання 

інформаційних 
процесів (16) 

 

Виклюк 

Ярослав 
Ігорович 

зав. кафедри 

КСіТ,  
 

професор 

Чернівецький державний 

університет імені Юрія 
Федьковича, 1999р. 

 

спеціальність «Фізика» 

 

кваліфікація «магістр 

фізики» 

доктор технічних наук зі спеціальності 

01.05.02 – “Математичне моделювання 
та обчислювальні методи”, 2011 р. (122 

– Комп'ютерні науки) 

 

тема дисертації: 

«Розвиток методів та засобів 

математичного моделювання об'єктів 

туристичної галузі»  

 

професор кафедри комп'ютерних 

систем і технологій, 2013 р. 

Академічна мобільність за програмою 

Erasmus+  
- у Вищій школі економіки та 

менеджменту в галузі державного 

управління в Братиславі, (Словаччина) 

– з 10.10.2016р. до 14.10.2016 р.; 

- в Університеті ім. Василя Голдіша, 

м.Арад, Румунія з 17.05.2016р. до 

21.05.2016р. 
 

Колективне підприємство “САГА” 

Довідка про курси підвищення 

кваліфікації №5к від  16.08.2017р.  

Тема: Сучасні комп'ютерні мережі та 
інтелектуальні системи прийняття 

рішень в сучасних управлінських 

системах з використанням нечітких 

моделей та методів обчислювального 

інтелекту, інтелектуального аналізу 

даних та знань, прикладних аспектів 

систем штучного інтелекту 

1,3,4,8, 

10,11 



 
2 Управління 

проектами (16) 

Інформаційні 

технології 

паралельних 

розрахунків (16) 

Паралельні 

алгоритми (16) 

Гаць  

Богдан 

Миколайович 

доцент 

 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

КНТЕУ, 2007р. 

 

спеціальність «Економічна 

кібернетика» 

 

кваліфікація «магістр з 
економічної кібернетики, 

економіст-кібернетик» 

кандидат технічних наук зі 

спеціальності 05.13.06 – інформаційні 

технології, 2013р. 

 

тема дисертації: “Інформаційна 

система прогнозування розвитку 

інфраструктури туристичної галузі” 

 
 

Національний технічний університет 

“КПІ” 

Українсько-корейський навчальний 

центр інформаційних технологій 

Сертифікат ПК №123 про навчання з 

23.03.2015р. до 30.04.2015р. за 

програмою “Грід-технології та 

метакомп'ютинг”  
 

1,2,3, 

13,17 

3 Нейромережеві 

методи 

обчислюваль-

ного інтерфейсу 

(20) 

Артеменко 

Ольга  

Іванівна 

доцент Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

КНТЕУ, 2007р.,  

 

спеціальність «Економічна 

кібернетика» 

 

кваліфікація «магістр з 

економічної кібернетики, 

економіст-кібернетик» 

кандидат технічних наук зі 

спеціальності 05.13.06 – інформаційні 

технології, 2013р. 

 

тема дисертації: Інформаційні 

технології моделювання просторового 

розвитку об'єктів туристичної 

інфраструктури регіону 

 

доцент кафедри комп'ютерних систем і 

технологій, 2015р. 

Національний технічний університет 

“КПІ” 

Українсько-корейський навчальний 

центр інформаційних технологій 

Сертифікат ПК №124 про навчання з 

23.03.2015р. до 30.04.2015р. за 

програмою “Грід-технології та 

метакомп'ютинг”  

1,2,3, 

10,13,18 

4 Методологія 
наукових 

досліджень (16) 

Євдокименко 
Валерій 

Кирилович 

професор  Львівський лісотехнічний 
інститут, 1961р., 

спеціальність лісоінженерна 

справа, 

кваліфікація інженер-

технолог 

 

Академія суспільних наук, 

Москва, 1976р. 

спеціальність 

«Основи наукового 

управління соціалістичною 
економікою» 

доктор економічних наук зі 
спеціальності 08.10.02 – Територіальні 

системи та комплекси, 1997р. 

 

тема дисертації: Регіональна політика 

розвитку туризму (методологія 

формування, механізм реалізації) 

 

професор кафедри міжнародної 

економіки та економіки підприємства, 

2002р. 

Міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

12СПВ №116714  від 30.01.2015р. 

Тема: “Новітні інноваційні технології у 

вищій школі”  
 

 

ЧНУ ім.Ю.Федьковича  

Економічний факультет  

Кафедра обліку і аудиту 

Довідка про підвищення кваліфікації 

(стажування) з 28.09.2015р. до 

05.05.2016р. 

№ 2/13-1389 від 12.05.2016р. 

Тема: Фінансовий аналіз діяльності 

підприємства в умовах 
євроінтеграційних процесів 

2, 4, 8,  
10, 11 



 
5 Інформаційний 

менеджмент 

(20) 

 

 

Штерма  

Тетяна 

Василівна 

доцент Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Буковинський 

університет», 2006р.  

 

спеціальність  

“Облік і аудит” 

 
кваліфікація “економіст” 

кандидат економічних наук зі 

спеціальності 08.00.04 - Економіка та 

управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), 2011р. 

 

тема дисертації: “Нематеріальна 

мотивація персоналу 

сільськогосподарських підприємств” 
 

доцент кафедри економіки і 

підприємництва, 2013р. 

Львівський національний університет 

національної медицини та 

біотехнологій ім. С.З. Гжицького 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра інформаційних технологій у 

менеджменті 

Довідка про підвищення кваліфікації 

(стажування) №4 від 01.02.2018р. 
Тема: Управління діяльністю зі 

створення та використання інформації 

з метою підвищення ефективності 

менеджменту організації 
 

As a part of international cooperation 

“Chernivtsi - Zilina” 

Certificate of completion №5/13 

20.09.2013 

A successful stay on “Crisis Management 

and Management of Public 

Administration” 
 

Х Міжнародна науково-практична 

конференція “Вища освіта України у 

контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору” (19-21 листопада 

2015р., м.Київ) 

Сертифікат про підвищення 

кваліфікації №ЕЕ-101-11 від 

22.11.2015р. 

Тема: Інноваційні методи викладання, 

навчання й менеджменту: новітні 

світові та європейські практики 

2,10, 

13,15 

6 Патентознавство 

та авторське 

право (16) 

Утєхін 
Ігор 

Борисович 

доцент Чернівецький державний 
університет  ім. 

Ю.Федьковича, 1998р.,  

спеціальність 

Правознавство, кваліфікація 

юрист 

кандидат юридичних наук зі 
спеціальності 12.00.03 – цивільне 

право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право, 

2009р.; 

тема дисертації: Виконання договорів з 

передачі майна у власність; 

 

доцент кафедри цивільно-правових 

дисциплін, 2013р. 

Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича 

Довідка про підвищення кваліфікації 

(стажування)  №2/13-864 від 

26.03.2015р. 

Тема: Оновлення теоретичних і 

практичних знань, умінь та навичок, 

оволодіння сучасними методами 

навчання з інформаційного права 

 

п. 3, 10, 
14, 15 



 
Особи, які працюють за сумісництвом 

1 Сучасні 

комп'ютерні 

мережі (16)  

 

Випадкові 

процеси (16) 
 

Дорадчі 

системи 

підтримки 

рішень в бізнесі 

(16) 

 

Угрин 

Дмитро  

Ілліч 

доцент; 

 

за основним 

місцем роботи: 

доцент, 

завідувач 
кафедри 

«Інформаційні 

системи» 
Чернівецького 

факультету 
Національного 

технічного 

університету 

«Харківський 
політехнічний 

інститут» 

Чернівецький національний 

університет імені Юрія 

Федьковича 

2003 р. 

 

спеціальність 
«прикладна математика» 

 

кваліфікація 

«математик-програміст» 

 

кандидат технічних наук зі 

спеціальності 01.05.03 - математичне та 

програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем 

  

тема дисертації:  
«Методи та засоби інтеграції даних 

туристичної сфери», 

 

доцент кафедри автоматизованих 

систем управління 

Чернівецький Національний 

університет імені Юрія Федьковича  

Кафедра комп’ютерних систем та 

мереж  

Довідка №2/13–1501 від 02.06.2017р. 

про підвищення кваліфікації з 
01.03.2017р. до 31.05.2017р.  

Тема: “Проектування інформаційних 

систем та системний аналіз” 

 

 

1,2,3, 

10,11 

 

 



Кадрове забезпечення підготовки фахівців 
 

до п.6.: 

П.І.Б. викладача 

Номер підпункту 

(1-16) 

пункту 5 приміток 

Виконання 

Виклюк 

Ярослав  

Ігорович 

п.1 Наявність наукових публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus: 

1. Vyklyuk, Y., Radovanović, M.M., Stanojević, G.B., Milovanović, Boš.,Leko, T., Milenković, M., Petrović, M., Yamashkin, A.A., Pešić, 

Ana.Milanović., Jakovljević, D.,Milićević, Slavica.Malinović Hurricane genesis modelling based on the relationship between solar activity 

and hurricanes II // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2017, в друці 

2. Yaroslav Vyklyuk, Milan Radovanovic ,́ Bosˇko Milovanovic ́, Taras Leko, Milan Milenkovic ́, Zoran Milosˇevic ́, Ana Milanovic  ́

Pesˇic ́, Dejana Jakovljevic  ́Hurricane genesis modelling based on the relationship between solar activity and hurricanes // Natural Hazards, 

2017, с.1043-1062 

3. Yaroslav I. Vyklyuk, Valeriy K. Yevdokymenko, Ihor V. Yaskal The proportions and rates of economic activities as a factor of gross 

value added maximization in transition economy // Scientific Annals of Economics and Business, 2016, Т63(1), с.55-72 
4. Milan R. Radovanovic, Yaroslav Vyklyuk, Milan Milenkovic, Darko B. Vukovic, Nataliya Matsiuk Application of ANFIS models for 

prediction of forest fires in the USA on the basis of solar activity // Thermal Science, 2015, Т19, №5, с.1649-1661 

5. Milan M. Radovanovic, Yaroslav Vyklyuk, Slavica B. Malinovic-Milicevic, Dejana M. Jakovljevic, Milovan R. Pecelj Modelling of 

forest fires time evolution in the USA on the basis of long term variations and dynamics of the temperature of the solar wind protons. Online 

first // Thermal Science, 2015, Т19, №Supplement2, с.437-444 

6. Vyklyuk Y., Yevdokymenko V., Yaskal I. Modeling of recreation and tourist attractions development using soft computing methods // 

International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, 2014, Т1, №7, с.11-25 

7. Yaroslav Vyklyuk, Darko Vukovic, Ana Jovanovic Forex prediction with neural network: USD/EUR currency pair // Actual Problems of 

Economics, 2013, №10, с.261-273 

п.3 Наявність виданої монографії 

1. О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М.  Гаць [та ін.]; за ред. В.В. Пасічника Інформаційні технології моделювання процесів розвитку 

туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 
334 с. 

2. Артеменко О.І., Пасічник В.В., Гаць Б.М., Кунанець Н.Е., Савчук В.В., Попик І.В Інформаційно-технологічні платформи е-

науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія / Львів: «Тріада+», 2015 - 116 с. 

п.4 Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата наук 

п.8 Член редакційної колегії “Збірника наукових праць. Економічні науки”, затвердженого як фахове видання, зареєстрованого у 

світовій базі даних періодичних видань з номером ISSN 2219-5378 та включеного до переліку наукових фахових видань України 

(наказ МОНУ №1021 від 07.10.2015р.) 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді завідувача кафедри 

п.11 Член спеціалізованих вчених рад К76.051.02 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Д 35.052.05 

Національного університету "Львівська політехніка" 

Утєхін  

Ігор  

Борисович 

п.3 Наявність виданої монографії 

Утєхін І.Б. Виконання договорів з передачі майна у власність: Монографія – Чернівці: Місто, 2015. - 272с.  

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді завідувача кафедри 

п.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Цивільне право: загальна частина. Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Чернівці: Місто, 2017. – 88 с. 

2.Тести з дисципліни «Цивільне право». Навчальний посібник. – 2-ге вид. доп.і перероб. – Чернівці: Місто, 2017. – 56 с. 

3.Методичні рекомендації для написання курсової роботи з цивільного права. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Чернівці: Місто, 2017. – 24 с. 

п.14 Керівництво постійнодіючим студентським гуртком “Юридична клініка” 



 
Артеменко 

Ольга 

Іванівна 

п.1 Наявність наукових публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus: 

Artemenko O.  Intelligent advisory systems and information technology support for decision making in tourism     / V. Pasichnyk, O. 

Artemenko //  Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2015. 

– Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – с. 16-21. 

п.2 Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Артеменко О.І., Кунанець Н.Е., Пасічник В.В. Савчук В.В. СИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-

технічних праць. // Львів: РВВ НЛТУ України. –2015. – Вип. 25.9. - C.268-277 

2. Пасічник В.В., Артеменко О.І., Попик І.В.  Геоінфрмаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів / Вісник 
Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2015. - №832. – С. 214-224 

3. Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури з допомогою асинхронних клітинних 

автоматів // Артеменко О.І., Гаць Б.М., Шевчук С.Ф. - Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: 

збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. С. 327-333. 

4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ // 

Артеменко О.І., Гаць Б.М., Шевчук С.Ф. - Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". 

Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків:НТУ "ХПІ". – 2014. – № 62 (1104). – С. 123-130. 

5. В.В. Пасічник, О.І. Артеменко Інформаційні технології моделювання розвитку туристичної інфраструктури / Науковий вісник 

національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. // Львів: РВВ НЛТУ України. –2015. – Вип. 

25.6. – С. 297-310. 

п.3 1. О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М.  Гаць [та ін.]; за ред. В.В. Пасічника Інформаційні технології моделювання процесів розвитку 

туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 

334 с. 
2. Артеменко О.І., Пасічник В.В., Гаць Б.М., Кунанець Н.Е., Савчук В.В., Попик І.В Інформаційно-технологічні платформи е-

науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія / Львів: «Тріада+», 2015 - 116 с. 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді заступника декана 

п.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Конспект лекцій до вивчення курсу «Інтелектуальна власність в ІТ-індустірії» для студентів спеціальності 8.05010104 «Системи 

штучного інтелекту» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» / Укл.: О.І. Артеменко. – Чернівці: 2015. – 46 с. 

2. Конспект лекцій до вивчення курсу «Системи розпізнавання образів» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні 

науки» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Укл.: О.І. Артеменко, Р.М. Камінський. – Чернівці: 2015. – 52 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» / Укл.: 

О.І. Артеменко, Б.М. Гаць. – Чернівці: 2015. – 35 с. 

4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з об’єктно-орієнтованого програмування для студентів спеціальності 122 

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітнього ступеня «бакалавр»/ Укл.: О.І. Артеменко, В.Г. Заньковська. – 

Чернівці: 2017. – 27 с. 
5. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» /укл. Я.І. Виклюк, 

О.І. Артеменко, В.Г. Вершигора, В.Г. Заньковська. – Чернівці:2018, Буковинський університет, 2018. – 46 с.   

п.18 Наукове консультування ТОВ “Неполоковецький ДОК”, Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт.Неполоківці, вул. Головна, 3А.  



 

Пелипчук  

Світлана  

Михайлівна 

п.2 1. Роль навчальної діяльності у розвитку субєктних якостей студента //Гуманітарний вісник – Додаток 1 до вип..27, том V (38): 

Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2013. – С.382-387. 

2. Особливості розвитку суб’єктності студента у навчальному процесі ВНЗ //Науковий вісник Чернівецького університету: Серія: 

Педагогіка та психологія.. – Вип.629 - 2013. - С. 92-99. 

3. Педагогічний аспект формування суб’єктності студента у навчальній діяльності// Вища освіта України. Теоретичний та науково 
– методичний часопис – Додаток 3 до №1, том1, - Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» 

– 2013. – С.73-78  

4. Формування професійної компетенції майбутніх економістів // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету.- вип.2 -2013. – с.171-177  

5. Принципи організації начальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогічних та психологічних дисциплін. // 

Гуманітарний вісник – Додаток 1 до вип..36, том V (38): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до 

європейського освітнього простору». – 2015. – С.353-362.  

п.3 Наявність виданого навчального посібника 

Пелипчук С.М., Леко Б.А. Юридична етика: Навчальний посібник. – Надано гриф МОНмолодьспорту (№1/11-5237 від 17.04.2012). 

Чернівці: Книги ХХІ, 2013. – 286с. (у співавторстві). 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді першого проректора університету 

п.13 1. Пелипчук С.М.,  Кускова В.Г.Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях.  Навчально-методичний посібник. – Чернівці, 

2013. – 86с.  

2. Пелипчук С.М. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи»: Навчально-

методичний посібник. – Чернівці: ПВНЗ “Буковинський університет”, 2016. – 29с.  
3. Пелипчук С.М., ШтермаТ.В. Положення та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: Навчально-методичний посібник. – Чернівці, 2016. 

Матійчук  

Квітослава  

Дмитрівна 

п.2 Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Матійчук К.Д. Формування творчої майстерності майбутнього учителя іноземної мови в процесі виконання завдань аудиторної 

та позааудиторної самостійної роботи / Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. Серія 16: 

Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – Вип. 22 (32). – К.: В-во НПУ ім.М.Драгоманова, 2013. – С. 144-148. 

2. Матійчук К.Д. Розвиток організаційних форм самостійної роботи студентів з іноземної мови в контексті Болонського процесу // 

Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традоції, проблеми, перспективи: У 3-х томах. Т.2 Теорія і практика 

педагогічної науки та освіти: досвід, інноватика, прогнозування: Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 459-

466. 

3. Матійчук К.Д. Електронне навчання як один із засобів самостійної роботи майбутнього викладача іноземних мов у контексті 

європейських інтеграційних процесів.// Професійна підготовка педагога в контексті європейських інтеграційних процесів: Зб. 
наук. праць. – Дрогобич: Ред.видав. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 

С. 225-233. 

4. Матійчук К.Д. Проблема формування пізнавальної самостійності у ході самостійної роботи майбутніх учителів іноземної мови у 

ВНЗ України / Професійна освіта: методологія, теорія та технології. – Вип. 1. – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 109 – 125. 

5. Матійчук К.Д. Організація самостійної роботи з англійської мови студентів навчальних закладів шляхом тренування пам'яті (50-

і роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди” – Додаток 2 до вип. 36: Тематичний випуск “Проблеми емпіричних досліджень у психології”. – Вип. 

13. – К.: Гнозис, 2016. – С. 363-370. 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді директора Коледжу 

п. 11 Участь в атестації  наукових кадрів як офіційного опонента 

п. 13 Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Матійчук К.Д., Столяр Н.В. Improve Your Business Writing/ К.Д.Матійчук, Н.В.Столяр// Навчально-методичний посібник. - 

Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2017. - 74с. 

 



2. Матійчук К.Д. Practical Grammar of English/ К.Д.Матійчук// Граматичний практикум для самостійної роботи студентів. - 

Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2017. - 151с. 

3. Матійчук К. Д.Improve Your English Writing / К.Д.Матійчук// Практикум писемної англійської мови. - Чернівці: ПВНЗ 

"Буковинський університет", 2017. - 75с. 

4. Матійчук К.Д. Professional English: Tests for ICT Students / К.Д.Матіійчук// Збірник тестових завдань з англійської мови для 

самостійної роботи студентів. - Чернівці: ПВНЗ "Буковинський університет", 2017. - 34с. 

Гаць 

Богдан 

Миколайович 

п.1 Наявність наукових публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus: 

Gats B. E-Science: new paradigms, system integration and scientific research organization / Veretennikova N., Pasichnyk V., Kunanets N., 

Gats B. //  Комп’ютерні науки та інформаційні технології: матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2015. – 
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – с. 76-81. 

п.2 Наявність не менше п'яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України: 

1. Гаць Б.М. Онтологія створення інформаційної системи прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі / Я.І. 

Виклюк, Б.М. Гаць // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – №1/2 (55). – С. 19-23. 

2. Гаць Б.М. Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та 

інфокомунікаційних комплексів // Артеменко О.І., Гаць Б.М., Іванущак Н.М., Угрин Д.І. – Вісник Національного університету 

"Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2014. – №783 – С. 406-411. 

3. Гаць Б.М. Інформаційні технології моделювання просторового розвитку туристичної інфраструктури за допомогою 

асинхронних клітинних автоматів // Артеменко О.І., Гаць Б.М., Шевчук С.Ф. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 

24.10 – С. 327-333. 

4. Гаць Б.М. Особливості розробки інформаційних технологій моделювання туристичних комплексів // Шевчук С.Ф.,  Артеменко 

О.І., Гаць Б.М. – Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. 
Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2014. – № 62 (1104). – С. 123-130. 

5. Гаць Б.М. Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист даних / Д.І. 

Угрин, С.Ф. Шевчук, Б.М. Гаць, О.А. Баляснікова // Вісник національного університету „Львівська політехніка”: Інформаційні 

системи та мережі. – № 814. 2015. – С. 492-501. 

п.3 1. О.І. Артеменко, Я.І. Виклюк, Б.М.  Гаць [та ін.]; за ред. В.В. Пасічника Інформаційні технології моделювання процесів розвитку 

туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій: монографія / Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 

334 с. 

2. Артеменко О.І., Пасічник В.В., Гаць Б.М., Кунанець Н.Е., Савчук В.В., Попик І.В Інформаційно-технологічні платформи е-

науки та е-туризму: системні та соціокомунікаційні особливості: монографія / Львів: «Тріада+», 2015 - 116 с. 

п.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни Управління ІТ-проектами для студентів спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «бакалавр»/ Укл.: Б.М. Гаць. – Чернівці: 2018. – 19с.    

2.  Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни Адміністрування програмних систем і комплексів для 
студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» / Укл.: Б.М. Гаць. – Чернівці: 2018. – 21 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» / Укл.: 

О.І. Артеменко, Б.М. Гаць. – Чернівці: 2015. – 35 с. 

п.17 Досвід практичної роботи понад 5 років за спеціальністю на посаді інженера-програміста другої категорії ІОЦ ЦІТ ЧТЕІ КНТЕУ 



 
Заньковська 

Валентина 

Григорівна 

п.3 Наявність виданого навчального посібника 

Заньковська В.Г., Артеменко О.І. Навчальний посібник  з дисципліни «Проектування інформаційних систем» для студентів 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «бакалавр», – ПВНЗ Буковинський  університет, 2017. – 81 с. 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді завідувача кафедри 

п.13 Наявність виданих навчально-методичних посібників 

1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування” для 

студентів спеціальності 5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів”/Укл.: О.І. Артеменко, В.Г. Заньковська. – 

Чернівці, 2017. - 26 с. 

2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни “Об’єктно-орієнтовне програмування” для 

студентів спеціальності 122 “Комп’ютерні науки” освітнього рівня «бакалавр»/Укл.: О.І. Артеменко, В.Г. Заньковська. – Чернівці, 
2017.- 27 с. 

3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з “Проектування інформаційних систем” для студентів спеціальності 122 

“Комп’ютерні науки” освітнього рівня «бакалавр»/Укл.: Заньковська В.Г. - Чернівці, 2018.- 27 с. 

п.14 Керівництво постійнодіючою проблемною групою “Системні дослідження в суспільних, природничих та технічних науках” 

п.15 Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної 

тематики загальною кількістю не менше 5 публікацій 

1 Заньковська В.Г. Прийняття управлінських рішепь  в освітній сфері / В.Г. Заньковська,  Р.М.Шевчук // Інформаційні технології, 

економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2013): збірник матеріалів міжнародної наукової-практичної конференції 

молодих вчених та студентів (3-5 квітня 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С.81-82. 

2 Заньковська В.Г. Використання iнформацiйних технологій в побудовi стратегій iнвестицiйної дiяльностi  / В.Г.Заньковська, 

О.І.Беженар // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2013): збірник матеріалів 

міжнародної наукової-практичної конференції молодих вчених та студентів (3-5 квітня 2013 р.). – Чернівці, 2013. – С.24-27. 

3 Заньковська В.Г Система індикаторів економічного розвитку регіону в умовах просторових транформацій/ Є.В. Дронь, В.Г 

Заньковська// Регіонально-кластерна політика у розвитку світової та української економіки: збірник матеріалів міжнародної 
науково-практичної конференції (26  квітня 2014р.). – Чернівці, 2014. – С.78-79. 

4 Заньковська В.Г. Реалізація методів прийняття рішень для слабо структурованих систем/ В.Г.  Заньковська,  В.М. Подобаний // 

Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2016): збірник матеріалів міжнародної наукової-

практичної конференції молодих вчених та студентів (14-15 квітня 2016 р.). – Чернівці: ПВНЗ «Буковинський університет», 2016. – 

С.122-123. 

5 Заньковська В.Г. Мобiльнi iнтелектуальнi iнформацiйнi технологi ї класу «Розумне мiсто »  /  М . М. Веклич, О.I. Артеменко , 

В.Г.  Заньковська,  // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2017): збірник матеріалів 

міжнародної наукової-практичної конференції молодих вчених та студентів (14-15 квітня 2017 р.). – Чернівці: ПВНЗ 

«Буковинський університет», 2017. – С.157. 

п.17 Має 15 років стажу практичної роботи на посадах, що відповідають або є спорідненими за змістом відповідній навчальній 

дисципліні (працювала в Чернівецькій філії Київського ін-ту автоматики з 1975 по 1991рр. на посаді інженера, старшого інженера, 

молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії). 

п.18 Наукове консультування Повного товариства “Альфа” ломбард ПП “Альфа Трейд” і ТОВ “Юридична компанія Партнер 
консалтинг”.  Договір від 12 січня 2016 року 



 

Штерма 

Тетяна 

Василівна 

п.2 1. Розвиток сучасного менеджменту як системи управління / Штерма Т.В., Лазоряк А., Семіген А. // МНУ 

ім. Сухомлинського, м. Чернівці, 2015р.  

2. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: переваги та виклики / /Штерма Т.В. , Маниліч М.І. / Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», № 12. м. Чернівці, 2015р. 

3. Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід та сучасні перспективи України / /Штерма Т.В., Штогринець Н.В. / Вісник 
Житомирського національного агроекологічного університету.№1 (48), т.2, 2015. – С.26-31. 

4. Зайнятість та безробіття: міжнародний досвід та сучасні перспективи України / Штерма Т.В, Штогринець Н.В. // Вісник 

Житомирського національного агроекологічного університету. Науково-теоретичний збірник. №1 (48), т.2, 2015. – С.26-31.  

5. Досягнення власних успіхів і випередження інших / Н. Штогринець, Штерма Т.В.// Наукові читання. Житомирський 

національний агроекологічний університет: Науково-інноваційний інститут екології та лісу. Науково-теоретичний 

збірник - Житомир, 2017. 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді декана 

п.13 1. Економіка праці і соціально-трудові відносини / Штогринець Н.В. // Навчально-методичний посібник м. Чернівці, 
2014р., 204 с. 
2. Методика викладання економічних дисциплін / Компендіум та практикум м. Чернівці, 2014  
3. Положення та методичні рекомендації до проведення педагогічної практики для освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» / Пелипчук С.М. // Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» м.Чернівці, 2016 р.   

п.15 1. Development management: Manager aspect / Medunarodna naucna konferencija International Scientific Conference. Menadzment, 2014. 

Zbornik rezimea abstra ctproceedings. Belgrade. – PP. 251-254. 

2. Специфічні умови розвитку селянських господарств у гірській зоні Карпат / Штогринець Н.В. // Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015р. – частина 2. – С. 312-313. м. Івано-Франківськ.  

3. Принципи організації навчальної діяльності студентів у процесі вивчення педагогічних та психологічних дисциплін / Пелипчук 

С.М. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - 

Додаток 1 до Вип.36, Том 5 (65): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього 

простору». – К.: Гнозис, 2015. – 618с.  

4. Успіх та кар’єрний шлях / Штерма К. // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-

2016): матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,  травень 2016 р.– Міністерство освіти і науки України, 

ПВНЗ «Буковинський університет – Чернівці, 2016. 

1. 5. Облік дебіторської заборгованості на ПП «Колос» / Райлян М. // Інформаційні технології, економіка та право: стан 

та перспективи розвитку (ІТЕП-2016): матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції,  травень 2016 

р. – Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет – Чернівці, 2016. 

Євдокименко 

Валерій 

Кирилович 

п.2 Наявність не менше 5 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Євдокименко В.К. Формування стратегій відтворення видів економічної діяльності в контексті динамічного зростання валової 

доданої вартості та подолання міжрегіональної диференціації на основі SoftComputing / Науковий вісник БДФЕУ. Економічні 

науки: [зб. наук. пр.]. – Чернівці: БДФЕУ, 2014. – Вип. 26. – С. 16–36. 

2. Євдокименко В.К. Механізми реалізації регіональної структурної політики./ Вісник Тернопільського національного 

економічного університету, № 3 – 2015р. – С. 136-139. 
3. Євдокименко В.К., Кузь В.І.Якість облікової інформації та організації облікового процесу як чинники удосконалення системи 

бухгалтерського обліку в сучасних умовах. // Колектив авторів. Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 12. ПВНЗ 

“Буковинський університет”. - Чернівці: Книги-XXI, 2016. – С.37-48 

4. Євдокименко В.К., Маниліч М.І. Ментально-психологічні та інформаційно-комунікативні тренування як інституційні чинники 

прориву в соціально-економічному розвитку  України та її регіонів // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: 

Книги-ХХІ, - 2017. – С.5-13 

5. Євдокименко В.К., Кузь В.І. Модифікація бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін //Збірник наукових праць. 

Економічні науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, - 2017. – С.22-32.  



 
 п.4 Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня кандидата наук 

п.8 Член редакційної колегії “Збірника наукових праць. Економічні науки”, затверджений як фахове видання, зареєстрований у 

світовій базі даних періодичних видань з номером ISSN 2219-5378 та включений до переліку наукових фахових видань України 

(наказ МОНУ №1021 від 07.10.2015р.). 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді завідувача кафедри 

п.11 Член спеціалізованої вченої ради економічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Угрин  

Дмитро 

Ілліч 

п.1 Наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science 

Core Collection, рекомендованих МОН. 

1. Lytvyn V. Development of a method for the recognition of author’s style in the ukrainian language texts based on linguometry, stylemetry 

and glottochronology / V. Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, І. Bobyk, D. Uhryn // Information technology: Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2017. –№ 4/2 (88). – С. 10-19 

п.2 Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв та/або патентів у загальній кількості  5 досягнень. 
1.Литвин В.В. Методика вирішення завдань пошуку оптимальних туристичних маршрутів алгоритмами наслідування мурашиної 

колонії / В.В. Литвин, Д.І. Угрин// Вісник національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”: Серія: 

Інформатика та моделювання. – № 21(1193). 2016. – С. 47-60. 

2.Угрин Д. І. Моделювання плану туристичних маршрутів на основі методу поведінки колонії бджіл / Д. І. Угрин, А. Б. Демчук, О. 

М. Наум // Вісник національного університету „Львівська політехніка” : Інформаційні системи та мережі. – № 854. 2016. – С. 282-

291. 

3.Lytvyn V. Development of a method for determining the keywords in the slavic language texts based on the technology of web mining / 

V. Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, O. Brodyak, D. Ugryn // Information technology. Industry control systems: Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. – 2017. –№2/2 (86). – С. 14-23. 

4.Lytvyn V. Method of functioning of intelligent agents, designed to solve action planning problems based on ontological approach / V. 

Lytvyn, V. Vysotska, P. Pukach, M. Vovk, D. Uhryn // Information technology: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 

2017. –№ 3/2 (87). – С. 11-17. 
5.Lytvyn V. Development of the method for territorial community formation based on multi-criteria swarm algorithm approach / V. Lytvyn, 

D. Uhryn, S. Shevchuk, O. Baliasnikova, O. Iliiyuk // Information and control systems Information technologies: Technology audit and 

production reserves. – 2017. –№ 3/2 (35). – С. 20-27. 

п.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої 

влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства - з фіксованим власним внеском).  

1. Пасічник В.В. Веб-технології та веб-дизайн. Книга 1. Веб-технології : Підручник / Пасічник В.В., Пасічник О.В., Угрин Д.І. / 

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів : 

Лист № 1/11-8051 від 28.05.2012р. – Львів: Видавництво: ПП “Магнолія 2006”, 2013. – 336 с. 

п.10 Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (у 

науковій установі)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (у 

науковій установі)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії 

та його заступників. 
1. Завідування кафедрою «Інформаційні системи», наказ № 1170 С від 21.06.2013 року 

п.11 Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради.  

1. Офіційний опонент спеціалізованої вченої ради Д35.052.05 у національному університеті «Львівська політехніка» 



 
Шаховська 

Наталія 

Богданівна 

п.1 Наявність наукових публікацій у виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus: 

1.Shakhovska, N., Vysotska, V., & Chyrun, L. (2016, September). Features of E-learning realization using virtual research laboratory. In 

Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2016 XIth International (pp. 143-148). 

IEEE. 

2.Shakhovska, N. B., & Noha, R. Y. (2015). Methods and Tools for Text Analysis of Publications to Study the Functioning of Scientific 

Schools. Journal of Automation and Information Sciences, 47(12). 

Shakhovska, N., & Syerov, Y. (2009, February). Web-community ontological representation using intelligent dataspace analyzing agent. In 

X-th International Conference" The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microeletronics"(CADSM-2009) (pp. 
479-480). 

3.Bobalo, Y., Stakhiv, P., & Shakhovska, N. (2015, September). Features of an eLearning software for teaching and self-studying of 

electrical engineering. In Computational Problems of Electrical Engineering (CPEE), 2015 16th International Conference on (pp. 7-9). 

IEEE. 

Shakhovska, N., Vovk, O., Hasko, R., & Kryvenchuk, Y. (2017, September). The Method of Big Data Processing for Distance Educational 

System. In Conference on Computer Science and Information Technologies (pp. 461-473). Springer, Cham. 

п.2 Наявність не менше 5 наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України 

1. Модель Великих даних “сутність-характеристика” / Н.Б. Шаховська, Ю.Я. Болюбаш – 2015, №814 - С.186-196 Видавництво 

Львівської політехніки 

2. Організація великих даних у розподіленому середовищі /НБ Шаховська, ЮЯ Болюбаш, ОМ Верес – 2014, Випуск 2(27), с.147-

155 - ДонНТУ 

3. Опрацювання невизначеності у великих даних /НБ Шаховська, ЮЯ Болюбаш - Радіоелектроніка, інформатика, управління, 

2014 Журнал Радіоелектроніка, інформатика, управління Номер 1 (30). - С.96-105 - Издатель Запорожский национальный 
технический университет 

4. Побудова текстового шаблону для екстракції слабоструктурованих даних /НБ Шаховська, ІБ Швороб  «SYSTEMS AND 

MEASURES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE» AIIS’2017 International scientific youth school. с234-238- ББК 32.973 С 34, 2017 -

 ЖурналББК 32.973 – С. 34  

5. Використання хмарних технологій в вищих навчальних закладах / Н. Шаховська, Я. Кісь, А. Барна – INFORMATION, 

COMMUNICATION, SOCIETY (ICS-2017) 18-20 MAY 2017, SLAVSKE, UKRAINE 2017, с.69-70. - Видавництво Львівської 

політехніки  

п.3 Наявність виданого підручника 

Алгоритми і структури даних: Підручник / Наталія Богданівна Шаховська, Роман Олегович Голощук; Заг.ред. Володимир 

Володимирович Пасічник. – Львів: Магнолія-2006, 2014 . – 214 с.  

п.4 Наукове керівництво 6 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата наук 

п.10 Організаційна робота у закладі на посаді завідувача кафедри 
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