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Тема дисертацi"i: Iнформацiйна технологiя прийняття рiшень з визначення комфортностi житла за допомогою м'яких обчислень 

Змiст, обсяг науково"i робот,1 
Строюt ВIIКОНЗННЯ 

1 рiк 
Вибiр напряму та методiв дослiджень, формулювання мети та завдань. Напрям дослiдження - аналiз iнформацiйних технологiй прийняття рiшень з визначення комфортностi житла за допомогою м'яких обчислень. Завдання дослiдження - створити iнформацiйну технологiю 

жовтень 2018р. 
прнйняття рiшень з визначення комфортностi житла за допомогою м'яких обчислень. Розроблення та узгодження з науковим керiвником iндивiдуального плану науково"i роботи, загального плану дисертацiйного дослiдження. 
Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури: iндивiдуа.11ыюго плану науково"i роботи, розглянутого на засiданнi кафедри та затвердженого 

до О I л 11стопада 2018р. 
радою Факультету; загального плану дисертацiйного дослiдження. 
Проведення лiтературного огляду за обраним напрямом шtсертацiйного досл iдження, обгрунтування актуальностi дослiджень та вюначення 

впродовж 1-11 семестру 
новюю1. Написания 1 роздiлу дисертацi"i "Огляд iснуюч11х iнформацiйних технологiй прнйняття рiшень з визначення комфортностi ж1пла за допомогою м'яких об,111слень" - лiтературний огляд та аналiз iснуючих поглядiв та думок, що розвинулися в сучаснiй науцi за обраш,м 201 8-2019 на в чал ьного напрямом. Пiдготовка та nодання до друку 1 статтi, участь у наукових семiнарах та конференцiях, опублiкування тез конференцiй. року 
Доnовiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведен их дослiджень за 1 рiк навчання . Звiтування про в11конання iндивiдуального плану науково"i роботи на засiданнi кафедри. Оформлення атестацiйно"i картки та подання звiтних документiв для розгляду травень 2019р . та затвердження на засiданнi вчено"i ради Факультету. 
Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно·i картки ; звiту про виконання iндивiдуального плану науковоi робот11 за перший рiк навчання; витягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витягiв з протоколiв червень 2019р. засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатiв викона11ня iндивiдуального плану науково·i роботи). 



3 11 рiк 
аверше~ня теореп1~ 1юi' часп1ни та початок роботи над експериментальною частиною дисертаuii, оизна11ення основних етапiв подальших 

д~tс~ртащйних досл~джень: одержання аналiтичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математи11но·1 моделi, отримання 

в~tхщних даних для подальших дослiджень тощо. Написания 11 i III роздiлiв дисертацii': "Розробка iнтегрованоi' моделi прийняття рiшень з 

внзначенн~ к~мфортностi житла", "Моделювання системи прийняття рiшень з визначення комфортностi житла за допомогою м'яких 

обчислень_ · Пщготовка та подання до друку I статтi, опублiкува1тя I статтi у наукових фахових виданнях Украi'ни, у наукових перiоди•1них 
видан~ях ~нших держав, у наукових виданнях, що включенi до наукометричних баз даних. Участь у наукових семiнарах та конференцiях, 

опубткування 2 тез конференцiй. 

,!\0nо~iдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за II рiк навчання. Звiтування про виконання 

~ндивщуального плану науковоi· роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестацiйноi' картки та подання звiтних документiв мя розгляду 

на засiданнi ради Факультету. 

Подання У вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйноi' картки; звiту про виконання iндивiдуального плану науковоi' 

роботи за Н рiк навчання; витягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витягiв з протоколiв 

засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатiв виконання iндивiдуального плану науковоi' роботи). 

111 рiк 

Заверше~1ня експериментально·1 частини дисертацiйного дослiдже1тя. Остаточне формулювання науковоi' новизни, практичноi' цiнностi та 

основних положень. якi виносяться на захист. Написания IV роздiлу дисертацi'i "Прийняття рiшень з визначення комфортностi житла за 

допомогою м'яких обчислень". Пiдготовка та подання до друку I статтi, опублiкування I статтi у наукових фахових виданнях Укра'iни, 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 дисертацi'i, про виконання iндивiдуального плану науковоi роботи. Подання звiтних 

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

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

iндивiдуального плану науково'~' роботи за першу половину III року навчання. 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за 111 рiк навчання. Звiтування про викона1111я 

i1шивiдуального плану науковоУ роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестаuiйноi' картки та подання звiтних документiв мя розrляду 

на засiданнi ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестаuiйно'i картки; звiту про виконання iнд~tвiдуального плану науково'i
 

роботи за 111 рiк навчання; витягу з протоколу наукового семiнару (засiдання) кафедри про хiд виконання д11сертацiйних дослiджень; витягiв 

з протоколiв засiда11ня кафедри та ради Факультету про заслуховування результатiв викона1шя iндивiдуального плану науково·i роботи). 

IV рiк 

Завершения роботи над дисертаuiЕ:ю та оформления ycix роздiлiв. Пiдготовка та подання до друку I статтi , опублiкува1111я I статтi у 

наукових фаховнх в11даннях 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 засiданн i кафедри про хiд виконання д11cepтauii', про виконання iндивiдуального плану науково'i роботи. Подання звiтних 

документiв до розгляду на засiда1шi ради Факультету (промiжний контроль). 

Подання у вiддiл докторантурн та аспiрантури звiту та витягiв з протоколiв засiда,шя кафедри та ради Факультету про виконання 

iндивiдуального плану науково'~· роботи за першу половину IV року навчання. 

Доповiдь на науковому семiнарi (засiданнi) кафедр и за матерiалами дисертаui'i (попереднiй розгляд). 

2 

впродовж 1-11 семестру 
2019-2020 навчального 

року 

травень 2020р. 

червень 2020р. 

впродовж 2020-2021 
навчального року 

листопад 2021 р. 

лютий 2021 р. 

траве11ь 2021 р. 

червень 2021 р. 

впродовж 2021-2022 
навчального року 

сiчень 2022р. 

ЛЮТIIЙ 2022р. 

березень-квiтень 2022р. 




