
Затверджено на засiданнi кафедри 
iнформацiйних технологiй 

(11~а кафсдр11) 

протокол № __±. вiд 1 '1. 11 . 2020 р. 

Завiдувач кафедри ~С.В. Цюцюраl 
( Пlt 

lндивiдуальний план науково"i роботи асniранта 

Нечипорук Юлii. Юрii'вни 
(прiзо1ще, iм 'я , по баn.ковi аспiраlfТЗ) 

Кафедри iнформацiйних технологiй Факультету _ __;а::::в:с..:т:..;::о;.:.;м=--=а=-=т..:..:и=з=ац=1=-=-.. i--=-i--=-i=-=-н'"'ф'""о+'р-'-'м=а==u=iй=н=и=х~т-=-е'""х=н-=-ол=-=-о-=-п'-'·=й'--_ 
Спецiальнiсть 122 "Комп'ютернi науки" 

(код та 11аi1менуоа1шя спецiальностi) 

Тема дисертацii': Моделювання iнформацiйно'i технологii. формvвання контенту наукових публiкацiй для вiдображення в наукометричних 

базах аних 

Змiст, обсяr наvково'i nобот11 Строк11 ВIIКОНЗННЯ 
1 рiк 

Вибiр напряму та методiв дослiджень, формулювання мети та завдань. Напрям дослiдження - аf1алiз iнформацiйно"i технологi·1 формування 
контенту наукових публ iкацiй для вiдображе1тя в наукометричних базах дан11х. Завдання дослiдження - створити iнформацiйну технологiю 

жовтень 2020р. формування контенту науков11х публiкацiй для вiдображення в наукометричних базах даних. Розроблення та узгодження з науковим 
керiвником iндивiдvального плану науковоУ роботи, загального плану дисеотацiйного дослiдження. 
Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури : iндивiдуального плану науково·1 роботи, розглянутого на засiданнi кафедри та затвердженого 

до О I листопада 2020р. радою Факультету; загалыюrо плану дисертацiйного дослiдження. 
Проведения лiтератур1юrо огляду за обраним напрямом д11сертацiйного дослiдження, обrрунтування актуальностi дослiджень та визначсння 
новизн11. На11иса 111-1я I роздiлу днсертацiУ "Огляд iснуючих iнформацiй1-тх технологiй формува11ня контенту наукових публiкацif\ для впродО[IЖ 1-11 семестр) 
вiдображення в наукометри•1них базах даних" - лiтературний огляд та аналiз iснуючих поглядiв та думок, що розвинул11ся в сучаснiй науцi 2020-2021 ftав11ального 
за обраним 1шпрямом. Пiдготовка та подання до друку 1 статтi , участь у наукових семi11арах та конференцiях, опублiкування тез року 

конференцiй. 

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

iнливiдуальноrо плану 11ауково·1 роботи на засiданнi кафедри. ОформленflЯ атестацiйно·1 картки та подання звiтних документiв для розгляду травень 2021 р . 
та затвердження на засiданнi вченоУ ради Факультету. 
Подання у вiддiл доктора1пури та аспiрантури звiп1их документiв (атестацiйно"i картки ; J[liтy про в~tконання iндивiдуального плану науковоУ 
роботи за перший рiк нав•~ання : витягу з протоколу засiдання кафедри поо хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витягiв з протоколiв 

червень 202 1 р . 



засiдаllня кафедри та Dад11 Факультету про заслуховуоання резулыатiо 0 11ко 1 ~а I111я i11д~шiдуалыюго плану науково'i ооботи). 
11 рiк 

Заверше,~~я теореп1•_1ноi' частини та початок ро60Т11 над експеримеfпальною ,1асти~юю дисертацi'i, uиз11ачен11я основних етапiо подальших 

дис~рташин1tх дослtджень: одержання аналiтич1111х залеж11остей, розроблеf1ня робочого алгоритму математично'i моделi, отриманftя 

BIIXl~ниx_ да~шх для подальш11х дослiджень тощо. Написан11я II i 111 роздiлiв дисертацi'i: " Розробка iнтегровано'i моделi контснту наукових 

публ~кашй" , "Моделювання системи ко1пенту наукових публiкацiй для вiдображення в наукомстрич11их базах данf1х". Пiдготовка та 

подання до друку I статтi, опублiкування I статтi у наукових фахових виданнях Укра'iни, у наукових п
ерiодичних виданнях iнших держав, У 

наукових виданнях, що включенi до наукометричних баз даних. Участь у наукових семiн
арах та конференцiях , опублiкування 2 тез 

конФеоенцiй. 

~опо~iдь на науковому семiнарi кафедри про резулыати проведених дослiджень за II рiк навчання . Звiтування про виконання 

1ндив1дуальноrо плану науковоi' роботи на засiданнi кафедри. Оформления атестацiй
ноi' картки та подання звiтних документiв для розгляду 

на засiданнi оади Факулыетv. 

Подання У вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно'i картки; звiту про виконання iндивiдуального плану 11ауковоi 

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

засiдання каd>едои та ради Факультету про заслуховування резулыатiв викона1шя iндивiдуального пла
ну науковоi' роботи). 

111 рiк 

Завершения експериментально'i частини дисертацiйного досл iдження. 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 контенту наукових 

публiкацiй для вiдображення в наукометричних базах даних за допомогою нечiтких нейронни
х мереж" . Пiдготовка та подання до друку 1 

статтi, опублiкування I статтi у наукових фахових виданнях Укра'iни, у наукових перiодичних виданнях iнших держав, у наукових вида,шях, 

що включенi до наукометричних баз даних . Участь у наукових семiнарах та конференцiях, опублiкування 2 тез конференцiй. Впровадження 

одержаних результатiв та отоимання пiдтверджувальних документiв. 

Звiтування на засiданнi кафедри про х iд виконання дисертацi'i, про оиконання iндивiдуального плану науково'i робоп1 . Подання звiтннх 

докvме1пiв до розглядv на засiданнi ради Факультету (ппомiжний контроль). 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiту та витягiо з протоколiв за
сiдання кафедри та ради Факультету про виконання 

iндивiдуального планv науково'i ооботи за пеошу половину 111 року навчання. 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результаТ11 проведених дослiджень за 111 рiк навчання. Звiтуван ня про виконання 

iндивiдуального плану науково'i роботи на зас iданнi кафедри. Оформления атестацiйно'i картки та подання звiтних документiв для розгляду 

на зас iданнi ради Факультеrу. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно'i картки; зв iту про виконання iндивiдуального плану науково'i 

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

з протоколiв засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування резул ьтат
iв оиконання iндивiдуального плану науковоi робопt). 

IV рiк 

Завершения роботи flaд дисертацi(ю та оформления ycix роздiлiв. Пiдготовка та пода,шя до друку I статтi, опублiкування I статтi у 

науков 11х фахових видаI1нях Укра'iни, у наукових перiодичних виданнях iнших держав, у наукових видаинях, що включенi до 

наукометр11чн11х баз данI1х. У•~асть у 11аукових семiнарах та конференцiях, опубл iкуоання 2 тез конференцiй. Впровадження одержаних 

результатiв та отримання п iдтвеоджувальних документiв. 

Звiтування 11а зас iданнi кафедри про хiд виконання дисертацi'i, про в11конання i11дивiдуального плану науково'i роботи . Падания звiтних 

докуме,пiв до оозгляду на зас iданнi ради Факультету (пром iжний контроль). 

Подання у в iддiл докторантури та аспiрантури зв iту та витягiв з протоколiв засiдання кафедри та рад11 Факультету про виконання 

iндивiдуалыюго планv наvково'i ооботи за першу половину IV року навчаю1я . 
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