
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 22 лютого 2021 року (протокол № 11) 
 

Про утворення разових спеціалізованих рад  

для проведення захистів дисертацій зі спеціальності  

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

Заслухавши інформацію завідувачки відділу аспірантури та 

докторантури Штепенко О.Г., яка ознайомила з результатами висновку про 

наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів дисертації, а 

також на підставі витягу з протоколу науково-методичного семінару кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики від 

09.02.2021, 

Вчена рада вирішила: 

1. Звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України 

щодо  утворення разової спеціалізованої вченої ради  зі спеціальності 121 

Інженерія програмного забезпечення для проведення захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії здобувача Тарасіч Ю.Г. (науковий 

керівник – д.ф.- мат.н., професор Львов М.С.) у складі: 

Голова разової спеціалізованої ради – Кобець В.М., д.е.н., професор 

кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики 

Херсонського державного університету; 

Рецензенти: 

- Бабічев Сергій Анатолійович, д.т.н., професор кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики  Херсонського державного 

університету; 

- Вейцбліт Олександр Йосипович, к.фіз.-мат.н., доцент, доцент кафедри 

інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики Херсонського 

державного університету; 

 Опоненти: 

- Нікітченко Микола Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач 

кафедри теорії та технології програмування Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

- Кирийчук Дмитро Леонідович, к.т.н., доцент, доцент кафедри 

програмних засобів Херсонського національного технічного університету. 

 

2. Звернутися з клопотанням до Міністерства освіти і науки України 

щодо  утворення разової спеціалізованої вченої ради  зі спеціальності 121 

Інженерія програмного забезпечення для проведення захисту дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії здобувача Полторацького М.Ю. 

(науковий керівник – д.ф.- мат.н., професор Летичевський О. О.) у складі: 

Голова разової спеціалізованої ради – Львов М.С., д.фіз.-мат.н., 

професор, професор кафедри інформатики, програмної інженерії та 

економічної кібернетики Херсонського державного університету; 



Рецензенти: 

- Бабічев Сергій Анатолійович, д.т.н., професор кафедри інформатики, 

програмної інженерії та економічної кібернетики  Херсонського державного 

університету; 

- Вейцбліт Олександр Йосипович, к. фіз.-мат.н., доцент, доцент 

кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики 

Херсонського державного університету; 

Опоненти: 

- Нікітченко Микола Степанович, д.ф.-м.н., професор, завідувач 

кафедри теорії та технології програмування Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

- Кирийчук Дмитро Леонідович, к.т.н., доцент, доцент кафедри 

програмних засобів Херсонського національного технічного університету. 

 

 

Голова:        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар:                Наталія ВОРОПАЙ  

 


