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Тема дисертацii': Iнформацiйна технологiя багатосценарно"i органiзацii" освiтнього процесу 

Змiст, обсяr науково"i роботи Строки в11конання 

1 рiк 
Вибiр напряму та методiв дослiджень, формулювання мети та завдань. Напрям дослiдження - аналiз iнформацiйно"i технологi"i 

багатосценарно"i органiзацi"i освiтнього процесу. Завдання дослiдження - створити iнформаuiйну технологiю багатосuенарно"i органiзацi·i 
жовтень 2020р. 

освiтнього проuесу. Розроблення та узгодження з науковим керiвником iндивiдуального плану науково"i роботи, загального плану 

дисертацiйного дослiдження. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури: iндивiдуального плану науково"i роботи, розглянутого на засiданнi кафедри та затвердженого 
до О I л11стопада 2020р. 

радою Факультету; загального плану дисертацiйного дослiдження. 
Проведения лiтературного огляду за обраним 11апрямом дисертаuiйного дослiдження, обrрунтування актуалыюстi дослiджень та вюначення 

впродовж 1-11 семестр) 
новюни. Написания I роздiлу дисертацi'i "Огляд iснуючих iнформаuiйних технологiй багатосценарно"i органiзацi'i освiтнього проuесу" -
лiтературний огляд та аналiз iснуючих поглядiв та думок, що розвинулися в сучаснiй нayui за обраним напрямом. Пiдготовка та подання до 

2020-2021 навчального 

доvку I статтi, участь у наукових семiнарах та ко~1ференuiях, опvблiкування тез конференцiй. 
року 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведен их дослiджень за 1 рiк навчання. Звiтування про виконання 

iндивiдуального плану науково'i роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестацiйно·i картки та подання звiтних документiв для розгляду травень 2021 р. 

та затвердження на засiданнi вчено'i ращ1 Факультетv. 
Подання у вiддiл докторантур и та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно'i картки; звiту про виконання iндивiдуального плану науково'i 

червень 2021 р. роботи за перший рiк навчання; витягу з протоколу засiдання кафе~ри про хiд в~1кона_ння дисертаuiйних дослi~~ень; витягiв з протоколiв 
засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування результапв виконання 1ндивщуального плану науково, роботи). 
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Завершення теоретично'~' частини та б II Diк 
дисертацiйних дослi . початок ~о оти над експериментальною частиною дисертацi"i, визначення основних етапiв подальших 
вихiдних даних джень. одержан~я аналпичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математично"i моделi, отримання 
о . ... . дЛЯ подальших досл~джень тощо. Написания II i III роздiлiв дисертацi'i: "Розробка iнтегровано"i моделi багатосценарно'i 
рган1зац11 освпнього процесу" "Моде б 

. . , лювання систем и агатосценарно"i органiзацi'i освiтнього процесу". Пiдготовка та подання до друку 1 
статт1, опубл1кування 1 статтi у науко ф у ·· · · . вих ахових виданнях кра1ни, у наукових перюдичних виданнях 1нших держав, у наукових виданнях, 
що в~юченt до наукометричних баз даних. Участь у наукових семiнарах та конференцiях, опублiкування 2 тез конференцiй. 
Доповщь на науковому семiнарi ф · · · . . ка едри про результати проведених досл~джень за II рtк навчання . Зв1тування про виконання 

tндив~~уал~ного плану науково·i роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестацiйно'i картки та подання звiтних документiв для розгляду 
на засщанн1 ради Факультету. 

Подання У вiдд~л докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно'i _!(артки; звiту про виконання iндивiдуального плану науково'i 
ро~оти за 11 рtк навчання; витягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витягiв з протоколiв 
засщання кафедр и та ради Факультету про заслуховування результатiв виконання iндивiдуального плану науково"i роботи). 

111 рiк 
Завершения експериментально"i частини дисертацiйного дослiдження. Остаточне формулювання науково"i новизни, практично·i цiнностi та 
основних положень, якi виносяться на захист. Написания IV роздiлу дисертацi"i "Реалiзацiя iнформацiйно"i технологi"i багатосценарно"i 
органiзацi"i освiтнього процесу освiти за допомогою хмарних систем". 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 конференuiй. Впровадження одержаних 
результатiв та отримання пiдтверджувальних документiв. 

Звiтування на засiданнi кафедри про хiд виконання дисертацi'i, про виконання iндивiдуального плану науково'i роботи. Подання звiтних 
документiв до розгляду на засiданнi ради Факультету (промiжний контроль). 

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

iндивiдуальноrо плану науково'i роботи за першу половину III року навчання. 
Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за III рiк навчання . Звiтування про виконання 

iндивiдуальноrо плану науково'i роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестацiйно'i картки та подання звiтних документiв для розгляду 

на засiданнi ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестаuiйно'i картки; звiту про виконання iндивiдуального плану науково'i 
роботи за 111 рiк навчання ; витягу з протоколу наукового семiнару (засiдання) кафедри про хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витягiв 

3 протоколiв засiдання кафедр11 та ради Факультету про заслуховування результатiв виконання iндивiдуального плану науково"i роботи). 
IV DiK 

Завершения роботи над дисертаuiсю та оформлення ycix_ роздiлiв. Пiдготовка_ та подання до друку I статтi , опублiкуван~1я I статтi у 
наукових фахових виданнях Укра·iни, у наукови~ перюдичних в11да_ннях 1нших держав, у наукових -~1-щаннях, що включенi до 
наукометричних баз даних. Участь у наукових сем1нарах та конференшях, опубл1кування 2 тез конференши. Впровадження одержаних 

результатiв та отримання пiдтверджувальних докуменпв. 
Звiтування на засiданнi кафедри про хiд виконання дисертаui'i, про виконання iндивiдуального плану науково'i роботи. Подання звiтних 

документiв до розгляду на засiданнi ради Факультету (промiжннй _контроль). . . 
Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiту та витяпв з протокол1в зас1дання кафедри та ради Факультету про виконання 
iндивiдуальноrо плану науково'i роботи за першу половину IV року навчання . 
Доповiдь на науковому семiнарi (засiданнi) кафедри за матерiалами дисертацi'i (попереднiй розrляд). ... . . 
Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури висновку про наукову та практ1-1•1ну ц1нн1сть дисертац11 (у форм, витягу з протоколу зас1дання 

2 

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. 

впродовж 2023-2024 
навчального року 

сiче~,ь 2024р. 

лютнй 2024р. 

березень-квiтень 2024р. 

травень-червень 2024р. 



(наукового семiнару) кафедри) та супровiдних документiв. Впродовж мiсяця пiсля наукового семiнару (засiдання) кафедри Оформлення 
дисе тацi"i, авто е е ат . 

Подання У вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно"i картки; звiту про виконання iндивiдуального плану науков?"i 
роботи за IV рiк навчання; витягу з протоколу наукового семiнару (засiдання) кафедри про хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витяпв 
з п отоколiв засiдання ка ед и та ади Фак льтет п о засл хов вання езультатiв виконання iндивiд ального план на ково"i оботи). 
Подання дисе ад . 

Аспiрант 

Науковий керiвник д.т.н., професор ЦюцюраС.В. 
(11ауковий с,упiнь, вчене зван11я) (прiзвище, iнiuiaли) 

3 

червень 2024р. 

до 3 1 се пня 2024 


