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Робочі групи освітніх програм  

факультету комп`ютерних наук 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1.  Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

1.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, СТРІЛЕЦЬ Вікторія 

Євгенівна, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, 

канд. техн. наук. 

1.2. Члени робочої групи: 

1) ТОЛСТОЛУЗЬКА Олена Геннадіївна, професор кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, д-р техн. наук, с.н.с.; 

2) КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович, професор кафедри електроніки та 

управляючих систем, д-р техн. наук, проф.; 

3) ДОЛЯ Григорій Миколайович, професор кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, д-р техн. наук, проф.; 

4) БИКОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук. 

 

2.  Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 

2.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ТОЛСТОЛУЗЬКА 

Олена Геннадіївна, професор кафедри теоретичної та прикладної 

системотехніки, д-р техн. наук, с.н.с. 

2.2.  Члени робочої групи: 

1) ДОЛЯ Григорій Миколайович – професор кафедри  теоретичної та 

прикладної системотехніки, д-р техн. наук, проф.; 

2) КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович, професор кафедри електроніки та 

управляючих систем, д-р техн. наук, проф; 

3) СТРІЛЕЦЬ Вікторія Євгенівна, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук; 

4) БИКОВА Тетяна Володимирівна, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук. 
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3.  Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

3.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ЛАБЕНКО Дмитро 

Петрович, доцент кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, 

канд. техн. наук, доц. 

3.2.  Члени робочої групи: 

1) ШМАТКОВ Сергій Ігорович, завідувач кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, д-р техн. наук, проф.; 

2) БЕРДНІКОВ Анатолій Георгійович, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц.; 

3) БАКУМЕНКО Ніна Станіславівна, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц.; 

4) БУЛАВІН Дмитро Олексійович, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц. 

 

4. Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика», другий (магістерський) рівень вищої 

освіти 

4.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ШМАТКОВ Сергій 

Ігорович, завідувач кафедри теоретичної та прикладної системотехніки, д-р 

техн. наук, проф. 

4.2.  Члени робочої групи: 

1) БЕРДНІКОВ Анатолій Георгійович, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц.; 

2) БАКУМЕНКО Ніна Станіславівна, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц.; 

3) БУЛАВІН Дмитро Олексійович, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц.; 

4) ЛАБЕНКО Дмитро Петрович, доцент кафедри теоретичної та 

прикладної системотехніки, канд. техн. наук, доц. 

 

5.  Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітньо-професійна програма «Кібербезпека», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

5.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, РАССОМАХІН 

Сергій Геннадійович, завідувач кафедри безпеки інформаційних систем і 
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технологій, д-р техн. наук, с.н.с.; 

5.2.  Члени робочої групи:  

1) КУЗНЕЦОВ Олександр Олександрович, професор кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук, проф.; 

2) КОШМАН Сергій Олександрович, професор кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук; 

3) КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна, доцент кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, канд. техн. наук. 

 

6. Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних та 

комунікаційних систем», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

6.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ЄСІН Віталій 

Іванович, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій,                

д-р техн. наук, проф. 

6.2.  Члени робочої групи: 

1) РАССОМАХІН Сергій Геннадійович, завідувач кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук, с.н.с.; 

2) КОШМАН Сергій Олександрович, професор кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук; 

3) КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна, доцент кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, канд. техн. наук. 

 

7.  Спеціальність 125 Кібербезпека 

Освітньо-наукова програма «Кібербезпека», третій (освітньо-

науковий) рівень вищої освіти 

7.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ГОРБЕНКО Іван 

Дмитрович, професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій, 

д-р техн. наук, проф. 

7.2.  Члени робочої групи: 

1) РАССОМАХІН Сергій Геннадійович, завідувач кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук, с.н.с.; 

2) КУЗНЕЦОВ Олександр Олександрович, професор кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук, проф.; 

3) ЄСІН Віталій Іванович, професор кафедри безпеки інформаційних 

систем і технологій, д-р техн. наук, проф.; 

4) ОЛІЙНИКОВ Роман Васильович, професор кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук, доц.; 
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5) КОШМАН Сергій Олександрович, професор кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, д-р техн. наук; 

6) КОЛОВАНОВА Євгенія Павлівна, доцент кафедри безпеки 

інформаційних систем і технологій, канд. техн. наук. 

 

8.  Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки», перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти 

8.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, БОГУЧАРСЬКИЙ 

Сергій Іванович, доцент кафедри електроніки та управляючих систем, 

канд. техн. наук. 

8.2.  Члени робочої групи: 

1) СТЄРВОЄДОВ Микола Григорович, завідувач кафедри електроніки та 

управляючих систем, канд. техн. наук, доц.; 

2) ХРУСЛОВ Максим Михайлович, доцент кафедри електроніки і 

управляючих систем, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

3) РЕВА Сергій Миколайович, доцент кафедри електроніки та 

управляючих систем, канд. техн. наук; 

4) МАЛАХОВА Марина Олегівна, доцент кафедри електроніки та 

управляючих систем, канд. техн. наук. 

 

9. Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та 

технології», другий (магістерський) рівень вищої освіти 

9.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, БАРАННІК 

Володимир Вікторович, професор кафедри штучного інтелекту та 

програмного забезпечення, д-р техн. наук. 

9.2.  Члени робочої групи: 

1) ОЛЕШКО Олег Іванович, доцент кафедри штучного інтелекту та 

програмного забезпечення, канд. техн. наук; 

2) ПОДОЛЯКА Оксана Олександрівна, доцент кафедри штучного 

інтелекту та програмного забезпечення, канд. техн. наук; 

3) СПОРОВ Олександр Євгенович, доцент кафедри штучного інтелекту та 

програмного забезпечення, канд. фіз.-мат. наук, доц. 

 

10.  Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки», третій (освітньо-

науковий) рівень вищої освіти 
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10.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ТКАЧУК Микола 

Вячеславович, завідувач кафедри моделювання систем і технологій, д-р 

техн. наук, проф. 

10.2.  Члени робочої групи: 

1) ЛАЗУРИК Валентин Тимофійович, декан факультету комп’ютерних 

наук, професор кафедри моделювання систем і технологій, д-р фіз.-мат. 

наук, проф.; 

2) ЖОЛТКЕВИЧ Григорій Миколайович, декан факультету математики і 

інформатики, професор кафедри теоретичної і прикладної інформатики, 

д-р техн. наук, проф.; 

3) ДЯДЮН Сергій Васильович, доцент кафедри моделювання систем і 

технологій, канд. техн. наук, доц.; 

4) СПОРОВ Олександр Євгенович, доцент кафедри штучного інтелекту та 

програмного забезпечення, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

5) ФРОЛОВ В’ячеслав Вікторович, професор кафедри теоретичної та 

прикладної інформатики, д-р техн. наук, проф. 

 

 

 


