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Присутнi : список додаеться 

Порядок денний: 

_. Про затвердження теми кандидатсько'~' дисертацi'i аспiранта 1-го року навчання кафедри iнфор

мацiйних технологiй Нечипорука Романа Сергiйовича . 

СЛУХАЛИ: Доповiдь д.т. н., професора, завiдувача кафедри iнформацiйних технологiй Цюцюри С. В. 

про затвердження теми дисертацiйно'i роботи аспiранта вечiрньо·
i форми навчання Нечипорука Ро

мана Сергiйовича «Iнформацiйна технологiя багатосценарноi· органi
зацi'i освiп1ього процесу». 

Тему дисертацiйно'i роботи слухали i затвердили на засiданнi О I лютого 2021 р. , протокол 

№11. 

Актуальнiсть теми. Вперше буде розроблено модель багатосценарно'~' о
рганiзацi'i освiтньо

го процесу, яка, на вiдмiну вiд традицiйно'i моделi навчання , дозволяе формалiзувати взаемодiю 

служб управлiння за розгалуженого навчання та розв'язано задачу 
вибору iндивiдуально'i траекторi'i 

процесу навчання студента. Вперше буде розроблено метод багатосценарно'i органiзацi'i навча
ння, що 

надае можливiсть реалiзувати iндивiдуальнi стратегi'i навчання ст
удентами за рахунок використання 

рiзних сценарi'~'в на рiзних етапах навчання та забезпечуе ефективну
 органiзацiю освiтнього процесу, 

що дозволяе пiдвищити рiвень пiдготовки майбутнiх спецiалiстiв. 

Наукова новизна 

Буде отримапий подальший розвиток методу планування освiтнього
 процесу, який вiдрiзня

еться вiд iснуючих врахуванням багатосценарно'i органiзацi'i освiтнь
ого процесу та розгалужено'i тра

екторi'i навчання, що дозволяе розподiляти навчальне навантаження
 викладачiв за умов iндивiдуаль

ноrо вибору студентами дисциплiн i форм i мiсця 'ix вивчення . 

Практична цiннiсть 

У досконалемо модель освiтньоrо процесу шляхом введення структу
ри багатосценарного 

навчання та розгалужено'i траекторi'i навчання, що дозволяе покращити процес пiдготовки студентiв 

завдяки можливостi вибору iндивiдуально'i траекторi'~' навчання. 

ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 

ВИРIШИЛИ: Рекомендувати Вченiй Радi унiверситету затвердити те
му дисертацiйно'i роботи аспi

ранта Нечипорука Романа Сергiйовича «lнформацiйна технолог
iя багатосценарно'i органiзацi'i 

освiтнього процесу», спецiальнiсть - 122 "Комп 'ютернi науки". 

Науковим керiвником аспiранта Нечипорука Романа Сергiйовича призн
ачити д.т.11., профе

сора Цюцюру Свiтлану Володимирiвну. 
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