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Тема дисертацi"i: Штучний iнтелект та доповнена реальнiсть в роботi закладiв вищо
i" освiти 

Змiст, обсяг науково·i роботи 

1 рiк 

Вибiр напряму та методiв дослiджень, формулювання мети та завдань. Нап
рям дослiдження - аналiз технолоrП доповненоУ реальностi в 

роботi закладiв вищо·, освiти. Завдання дослiдження - створити iнформацiйну систему на основi штучного iнтелекту та доnовнено"i 

реальностi в роботi закладiв вищо"i освiти. Розроблення та узгодження з науковим керiвником iндивiдуального nлану науково"i роботи, 

загальноrо nлану дисертацiйноrо дослiдження. 

Подання у вiддiл докторантури та асniрантури: iндивiдуалыюrо nлану науково·, р
оботи, розrлянутоrо на засiданнi кафедри та затвердже1юrо 

радою Факультету; заrальноrо nлану дисертацiйноrо дослiдження. 

Прооедення лiтературноrо оrляду за обраним напрямом дисертацiйноrо дослiдження, обrрунтування актуальностi дослiджень та визначення 

новюни. Написання I роздiлу д11сертацii. "Огляд iснуючих технолоriй доповнено"i реалыюстi в роботi закладiв вищо·, освiт
и" - лiтературний 

оrляд та аналiз iснуючих поrлядiв та думок, що розвинулися в сучаснiй науцi за обра
ним напрямом. Пiдrотовка та подання до друку I cтarri, 

участь у наукових семiнарах та конференцiях, опублiкування тез конференцiй. 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за I рiк навчання. Звiтування npo виконання 

iндивiдуальноrо плану науковоУ роботи на засiданнi кафедри . Оформлення атестацiйно"i картки та nодання звiтних документiв для розгляду 

та затвердження на засiданнi вченоi· ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно"i картки;
 звiту про виконання iндивiдуальноrо nлану науково"i 

роботи за nерший рiк навчання ; витягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконання дисертацiйн~,х дослiджень;
 в1пяriв з протокол iв 

засiдання кафедри та ради Факультету npo заслуховування результатiв виконання iндивiдуального плану науковоi· роботи). 
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11 оiк 

Завершения теоретичноi' частини та початок роботи над експериментальною частиною дисертаuii', виз
на•1ення основних етапi_в подальших 

дисертацiйннх дослiджень: одержання аналiтичних залежностей, розроблення робо•юrо алгоритму математичноi' модел~, отриманн~ 

вихiдних даних для подальших дослiджень тощо. Написания 11 i 111 роздiлiв дисертацii': "Розробка iнтегрованоi· моделi доповненоi' реальност~ 

в роботi закладiв вищоi' освiти", "Моделювання системи доповненоi' реальностi в роботi закладiв вищоi' освiти". Пiдготовка та подання до 

друку I статтi , опублiкування I статтi у наукових фахових виданнях Украi'ни, у наукових перiодичних виданнях iнших держав, У науковнх 

виданнях, що включенi до наукометричних баз даних. У•1асть у наукових семiнарах та конdJеоенцiях, опублiкуванн
я 2 тез конференuiй. 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за II рiк навчання. Звiтування про виконання 

iндивiдуального плану науковоi· роботи на зас iданнi кафедри. Оформления атестацiйноi· картки та подання
 звiтних документiв для розгляду 

на засiданнi ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестаuiйноi' картки; звiту про викона
ння iндивiдуальноrо плану науковоi' 

роботи за II рiк навчання; витягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконання дисертаuiйних дослiджень; витяriв з протоколiв 

засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатiв виконання iндивiдуаль
ноrо плану науковоi· роботи). 

Шоiк 

Завершения експериментальноi· частини дисертаuiйного дослiдження. Остаточне формулювання на
уковоi' новизни, практичноi' цiнностi та 

основних положень, якi виносяться на захист. Написания /V роздiлу дисертацii' "Реалiзацiя доповненоi· реальностi в роботi закладiв вищо·1 

освiти за допомоrою штучного iнтелекту". Пiдготовка та подання до друку I статтi, опублiкування I статтi у наукових фахових виданнях 

Украi"ни , у наукових перiодичних виданнях iнших держав, у наукових виданнях, що включенi до наукометричних баз даних. Участь у 

наукових семiнарах та конференцiях, опублiкування 2 тез конференцiй. Впровадження одержаних результатiв та отримання 

пiдтверджувальних документiв. 

Звiтування на засiданнi кафедри про хiд виконання дисертаuii', про виконання iндивiдуального плану науковоi' роботи. Подання звiтних 

документiв до розгляду на засiданнi ради Факультету (поомiжний контооль). 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiту та витягiв з протоколiв 
засiдання кафедри та ради Факультету про виконання 

iндивiдуального плану науковоi'роботи за першу половину 111 року навчання . 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за 111 рiк навчання. Звiтування про виконання 

iндивi!уал~ного плану науковоi· роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестацiйноi' 
картки та подання звiтних документiв для розгляду 

на зас1данн1 ради Факультету. 

Подання у вi~iл докторантури та аспiрантури звiтних докум~нтiв (ате~тацiйноi' картки; звiту
 про виконання iндивiдуальноrо плану науковоi' 

роботи за 1_11 р1к_ нав•1ання; витягу з протоколу наукового сем1нару (засщання) кафедри про хiд виконання дисертацiй
них дослiджень; витягiв 

з протокол,в засщання кафедри та ради Факультету про заслуховування резvльтатiв виконан
ня iндивiдvального плану науковоi' роботи). 

IVoiк 

Завершения роботн над дисертаui€ю та оформления ycix роздiлiв. Пiдготовка та подання до лруку I статтi. опублiкування I статтi v 

наукових фахових виданнях Украi'1111, у наукових перiодичних виданнях iнших держав, у науков11 х 811даннях, що включенi д~ 

наукомет~ичних баз дани~. Участь у наукових семiн~рах та конференцiях, опублiкування 2 тез конференцiй . Впровадження одержаних 

результат1в та отримання п1дтверджувальних документ~ в. 

Звiтування 11а засiданнi кафедри про хiд виконання дисертаuii', про виконання iндивiдуального плану науковоi
' роботи. Подання звiтних 

документiв до розгляду на засiданнi ради Факультету (промiжний контроль) . 

~ода~ня у вiддiл докторантури та аспiрантури звiту та витягiв з протоколiв засiдання кафедри та р
ади Факультету про виконання 

1ндив1дуального плану науковоi· роботи за першу половину JV року навчання . 

Доповiдь на_на:ковому ceмi11api (засiданнi) кафедри за матеоiалами дисертацi'r" (попереднiй розгляд). 

Подання У в1дд1л докторантури та аспiрантури висновкv про наукову та практичну цiннiсть дисертацii' (у формi ви
тягv 3 протоколу засiдання 
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впродовж 1-11 семестру 
2021-2022 навчального 

року 

травень 2022р. 

червень 2022р. 

впродовж 2022-2023 
навчального року 

листопад 2023р. 

лютий 2023р. 

травень 2023р. 

червень 2023р. 
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сiчень 2024р. 
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(tmyкonoro ccмi1tapy) кафсдр11) та су11рооiд11
11х докумс11тi11. Вrrродовж мiсяця пiсля нау

кового ccмirrapy (засiдання) кафсдри Офор
млсння 

ш1сс тацii'. авто е е а . 

Пода,mя У вiддiл доктора1пур11 та аспiрантур
и звiт1111х документiв (атестацiйно'i картки; зв

iту про викоrrанrrя irrдивiдуалыюго плану н
ауково'i 

ро6от11 за IV рiк 11ао<rан11я: витягу з протоколу науковог
о семiнару (засiдання) кафедри про хiд ви

конання диссртацiйних дослiдже1rь; витя
гiв 

з 11 отоколiв засiдання ка ед II та ад1t Фак лые вання ез лыатiв виконання iндивiд аль11ого 
план на ково'i оботи). 

Подання д1tсе тацii' до 
ад . 
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11ервень 2024р. 


