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Список 

рецензентів випускних атестаційних робіт 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 

Прикладна математика 

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь Учене звання 

1 Бідюк Петро Іванович 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу 
д-р техн. наук професор 

2 Богданський Юрій Вікторович 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА 
д-р фіз.-мат. наук професор 

3 Бондаренко Віктор Григорович 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА 
д-р фіз.-мат. наук професор 

4 Бояринова Юлія Євгенівна 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук ст. наук. співроб. 

5 Галицька Ірина Євгенівна доцент кафедри інформаційної безпеки канд. техн. наук доцент 

6 Глоба Лариса Сергіївна завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних мереж д-р техн. наук професор 

7 Гречко Анастасія Валеріївна 
старший викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 
канд. техн. наук  

8 Данилов Валерій Якович 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА 
д-р техн. наук професор 

9 Дичка Іван Андрійович декан факультету прикладної математики д-р техн. наук професор 

10 Дідковська Марина Віталіївна доцент кафедри математичних методів системного аналізу канд. техн. наук доцент 

11 Дробязко Ірина Павлівна 
старший викладач системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
  

12 Жабін Валерій Іванович професор кафедри обчислювальної техніки д-р техн. наук професор 

13 Жабіна Валентина Валеріївна 
доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук  



№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада Науковий ступінь Учене звання 

14 Жданова Олена Григорівна 
доцент кафедри автоматизованих систем обробки 

інформації та управління  
канд. техн. наук доцент 

15 Заболотня Тетяна Миколаївна 
доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук доцент 

16 Зайцев Володимир Григорович 
професор кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
д-р техн. наук професор 

17 Зайченко Олена Юріївна 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА 
д-р техн. наук доцент 

18 Зайченко Юрій Петрович  
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА 
д-р техн. наук професор 

19 Замятін Денис Станіславович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

20 Зорін Юрій Михайлович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

21 Кисельов Геннадій Дмитрович доцент кафедри системного проектування канд. техн. наук ст. наук. співроб. 

22 Kлятчeнкo Ярoслав Михайлoвич 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук  

23 Ковальчук Артем Михайлович доцент кафедри електропостачання канд. техн. наук доцент 

24 Корнійчук Віктор Іванович доцент кафедри обчислювальної техніки канд. техн. наук доцент 

25 Кулаков Юрій Олексійович професор кафедри обчислювальної техніки д-р техн. наук професор 

26 Ланде Дмитро Володимирович 
завідувач відділу спеціалізованих засобів моделювання 

ІПРІ НАНУ 
д-р техн. наук ст. наук. співроб. 

27 Легеза Віктор Петрович 
професор кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 
д-р техн. наук професор 

28 Люшенко Леся Анатоліївна 
старший викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 
канд. техн. наук  

29 Марковський Олександр Петрович доцент кафедри обчислювальної техніки канд. техн. наук доцент 

30 Марченко Олександр Іванович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

31 Наливайчук Микола Васильович 
старший викладач кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
  

32 Невдащенко Максим Валентинович 
старший викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 
канд. техн. наук  
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33 Олещенко Любов Михайлівна 
доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук  

34 Орлова Марія Миколаївна 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

35 Павловський Володимир Ілліч 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

36 Панкратова Наталія Дмитрівна 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу 
д-р техн. наук професор 

37 Петрашенко Андрій Васильович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

38 Потапова Катерина Романівна 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

39 Рибачок Наталія Антонівна 
старший викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 
канд. техн. наук  

40 Рогушина Юлія Віталіївна 
старший науковий співробітник відділу автоматизованих 

інформаційних систем ІПС НАНУ 
канд. техн. наук доцент 

41 Романенко Віктор Демидович 
професор кафедри математичних методів системного 

аналізу ІПСА 
д-р техн. наук професор 

42 Романкевич Віталій Олексійович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
д-р техн. наук доцент 

43 Савчук Михайло Миколайович 
професор кафедри математичних методів захисту 

інформації 
д-р техн. наук доцент 

44 Сапсай Тетяна Григорівна 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

45 Селіванов Віктор Левович доцент кафедри обчислювальної техніки канд. техн. наук доцент 

46 Селін Олександр Миколайович доцент кафедри математичних методів системного аналізу канд. техн. наук доцент 

47 Симоненко Валерій Павлович професор кафедри обчислювальної техніки д-р техн. наук професор 

48 Сперкач Майя Олегівна 
старший викладач кафедри автоматизованих систем 

обробки інформації та управління 
канд. техн. наук  

49 Сулема Євгенія Станіславівна 
доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук доцент 

50 Тарасенко Володимир Петрович 
завідувач кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
д-р техн. наук професор 
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51 
Тарасенко-Клятченко Оксана 

Володимирівна 

доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

52 Терейковський Ігор Анатолійович 
професор кафедри системного програмування                                                                                  

і спеціалізованих комп’ютерних систем 
д-р техн. наук доцент 

53 Тесленко Олександр Кирилович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук ст. наук. співроб. 

54 Тимошенко Юрій Олександрович доцент кафедри математичних методів системного аналізу канд. техн. наук доцент 

55 Тимощук Оксана Леонідівна доцент кафедри математичних методів системного аналізу канд. техн. наук доцент 

56 Хіцко Яна Володимирівна 
старший викладач кафедри програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 
канд. техн. наук  

57 Хоменко Олена Анатоліївна 
доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук доцент 

58 Цурін Олег Пилипович доцент кафедри системного проектування канд. техн. наук ст. наук. співроб. 

59 Цуркан Василь Васильович 
доцент  кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук  

60 Шубенкова Ірина Анатоліївна доцент кафедри математичних методів системного аналізу канд. фіз.-мат. наук доцент 

61 Щербина Олександр Андрійович 
доцент кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
канд. техн. наук доцент 

62 Юрчишин Василь Якович 
доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних 

систем 
канд. техн. наук  

63 Яковлєв Сергій Володимирович 
старший викладач кафедри математичних методів захисту 

інформації 
канд. техн. наук  

64 Яценко Віталій Олексійович 
професор кафедри системного програмування і 

спеціалізованих комп’ютерних систем 
д-р техн. наук професор 

 

Підготували: 

                                                                              Д.Ю. Тавров                                                 

                                                                              С.М. Копичко  

                        

  



 


