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Тема дисертацiУ: Використання iнформацiйно"i технологiУ telegram bot АР\ в пiдприсмствах з надання житлових послуг 

Змiст, обсяг науково"i робопt 

1 рiк 
Вибiр напряму та методiв дослiджень, формулювання мети та завдань. Напрям досл iдження - аналiз використання iнформацiйних 

технологii1 telegram bot API в пiдприсмствах з надання житлових послуг. Завдання досл iдження - створити iнформацiйну технологiю 

telegram bot API в пiдприсмствах з надання ж1плових послуг. Розроблення та узгодження з науковим керiвником iндивiдуального плану 

науковоi' роботи, загального плану дисертаuiйного дослiдження. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiра1пурн : iндивiдуального плану науковоi' роботи, розглянутого на засiданнi кафедри та затвердже~юго 

радою Факультету; загального плану дисертацiйного дослiдження. 

Проведення л iтератур1юго огляду за обраним напрямом дисертаuiйного дослiдження. обrрунтування актуальностi дослiджень та в1tЗначення 

новизю1. Написания I роздiлу дисертацi'i "Огляд iснуючих iнформацiйних технологiй telegram bot АР\ в пiдпр~1смствах з надання ж1плов11х 

послуг" - лiтературний огляд та аналiз iснуючих поглядiв та думок, що розвинулися в сучаснiй науцi за обраним напрямом. Пiдготовка та 
подання до друку I статтi, участь у наукових ceмi1tapax та конференцiях, опублiкування тез конференuiй. 

Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених досл iджень за I рiк навчання. Звiтування про виконання 
iндивiдуального плану ,~ауково·i роботи на зас iданнi кафедри. Оформления атестаuiйно'i картки та подання звiтних документiв для розгляду 
та затвердження на засiданнi вчено'i ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестаuiйно"i картки ; звiту про виконання iндивiдуального плану науковоi' 
роботи за перш11й рiк навчан11я ; в1пягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконан11я д11сертаuiйних дослiджень; вr1тягiв з протоколiв 
засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатiв виконання iндивiдуального плану науковоi' ооботн). 

Строки в11~-онання 

жовтень 2019р. 

до 01 л11стопада 2019р. 

впродовж 1-11 семестру 
2019-2020 навчального 

року 

травень 2020р. 

червень 2020р. 



11 пlк 
Заоершеt!~я теорети~ноi' частнни та початок роботи над експериментальною частиною дисертаui'i, визна•1ення основних етапiв подальших 
д1\С~ртащ~1111tх дослщжень: одержання аналiтичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математи111юi· модслi, отримання 

о~~хщних даю1х для подальших дослiджень тощо. Написання II i III роздiлiв диссртаui'i: "Розробка iнтсгровано·i моделi tclegram bot API в 
п~~прщ:мствах з надання житлових послуг ", "Моделювання системи tclegram bot АР! в пiдприсмствах з надання житлових послуг". 
~щготовка та подання до друку I статтi , опублiкування I статтi у наукових фахових виданнях Укра'iни, у наукових перiоди•1них виданнях 
1нших держав, У наукових виданнях, що включенi до наукометричних баз даних. У<1асть у наукових семiнарах та конфсренuiях, 

опублiкування 2 тез конференuiй. 
Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених досл iджень за II рiк навчання. Звiтування про виконання 
iндивiдуального плану науково·i роботи на засiданнi кафедри . Оформлення атестаuiйно'i картки та подання звiтних докумснтiв для розгляду 
на засiданнi ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiра1пури звiтних документiв (атестаuiйно'i картки; звiту про виконання iндивiдуального плану науковоi 
роботи за II рiк навчання; витягу з протоколу засiдання кафедри про хiд виконання дисертаuiйних дослiджень; витягiв з протоколiв 

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

111 рiк 
Завершення експериментально'i частини дисертацiйного дослiдження . Остаточне формулювання науковоi' новизни, практично'i uiнностi та 

основних положень, якi виносяться на захист. Написания IV роздiлу дисертацi'i "Застосування АР! в пiдприсмствах з надання житлових 
послуг за допомогою хмарних 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 вклю•1енi 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 х iд викоf~ання дисертаui'i, про виконання iндивiдуа.11ьно1·0 плану науково'i 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'i роботи за першу половину 111 року навчання. 
Доповiдь на науковому семiнарi кафедри про результати проведених дослiджень за 111 рiк навчання. Звiтування про виконання 

iндивiдуального плану науково'i роботи на засiданнi кафедр11. Оформлення атестацiйно'i картки та подання звiтних документiв для розгляду 

на засiданнi ради Факультету. 

Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури звiтних документiв (атестацiйно'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 

з протоколiв засiдання кафедри та ради Факультету про заслуховування результатiв виконания iндивiдуального плану науково'i роботи). 

IV рiк 

Завершення роботи над дисертацiсю та оформлення ycix роздiлiв. Пiдготовка та подання до друку I статтi , опублiкування I статтi у 
наукових фахов11х вида1шях Укра'iни, у наукових перiодичних видан11ях iнших держав, у наукових виданнях, що включенi до 

наукометричних баз даних . Участь у наукових семiнарах та конференцiях, опублiкування 2 тез конференuiй. Впровадження одержаю1х 
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 вiддiл докторантур11 та аспiрантури звiту та витягiв з протоколiв засiдання кафедри та ради Факультету про внконання 

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

доповiдь на науковому семiнарi (засiданнi) кафедри за матерiалами дисертаui'i (попереднiй розгляд). 
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впродовж 1-11 семестру 
2020-2021 нав,,ального 

року 

травень 202 lp. 

червень 2021 р. 

впродовж 2021-2022 
навчального року 

листопад 2022р. 

ЛЮТIIЙ 2022р. 

травень 2022р. 

червень 2022р. 

впродовж 2022-2023 
навчалыюго року 

сiчень 2023р. 

ЛЮПiЙ 2023р . 

березень-квiтень 2023р. 



Подання У вiддiл докторантури та аспiрантури висновку про наукову та практичну цiннiсть дисертаuii' (у формi оитяl)' з протоколу зас
iдання 

(науковоrо семiнару) кафедри) та супровiдних документiв. Впродовж мiсяця пiсля науковоrо семiнару (засiдання) кафедр
и Оформления 

д11се тацii', авто е е ат . 
Подання у вiддiл докторантури та аспiрантури зоiп1их документiв (атестацiйно·, картки; звiту про виконання iндивiду

ального плану науково'i 

роботи за IV рiк навчання; витяl)' з протоколу науковоrо семiнару (засiдання) кафедри про хiд виконання дисертацiйних дослiджень; витяriв 

з п отоколiв засiдання ка ед и та ади Фа льте вання ез льтатiв виконання iндивiд альноrо план на кооо'i оботи . 

Подання дисе ад . 

Аспiрант Никодюк Д.В. 
(пiдпн (прiзвнще, iнiuia111t) 

Науковий керiвник ~ д.т.н., професор 
(11ауковий с-тупiнь, вчене зван11я) 

ЦюцюраС.В. 
(прiзвнще. iнiuiaли) 
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травень-червень 2023р. 

червень 2023р. 

до 3 1 се пня 2023 


