
 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор Хмельницького  

національного університету 

д. т. н., проф. ____________Скиба М. Є. 

“_04_” вересня 2017 р. 

ВИТЯГ 

з протоколу   

міжкафедрального засідання кафедри комп’ютерної інженерії та системного 

програмування і кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

Хмельницького національного університету 

від 31 серпня 2017 р. 

Голова засідання – завідувач кафедри КНІТ, д.т.н., проф. Сорокатий  Р.В. 

Секретар засідання – к.т.н., ст. викладач кафедри КІСП Бобровнікова К.Ю. 

ПРИСУТНІ: 11 членів кафедри КІСП,  8 членів кафедри КНІТ та 1 

запрошений, а  саме:  

Від кафедри КІСП: зав. каф. комп’ютерної інженерії та системного 

програмування, к.т.н., доцент Говорущенко Т.О.; д.т.н., професор Поморова 

О.В.; декан ФПКТС, к.т.н., доцент Савенко О.С.; к.т.н., доцент Медзатий 

Д.М.; к.т.н., доцент Лисенко С. М.; к.т.н., доцент Кльоц Ю.П.;  к.т.н., доцент 

Тітова В.Ю.; к.т.н., доцент Гнатчук Є.Г.; к.т.н., старший викладач 

Бобровнікова К.Ю.; старший викладач Стецюк В.М.; старший викладач 

Нічепорук А.О. 

Від кафедри КНІТ: зав. каф. комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій, д.т.н., професор Сорокатий Р.В.; д.т.н, професор Бармак О.В.; 

к.п.н, доцент Петровський С.С.; к.ф.-м.н., доцент Міхалевський В.Ц.; к.т.н., 



2

доцент Манзюк Е.А.; старший викладач Ліщук О.А.; старший викладач 

Скрипник Т.К.; старший викладач Багрій Р.О. 

Запрошені на засідання: завідувач кафедри інженерії програмного 

забезпечення, д.ф.-м.н., професор Бедратюк Л.П.  

З 20-и присутніх – 4 доктори і 11 кандидатів наук – спеціалісти за 

профілем представленої дисертації. Спільне засідання двох кафедр є 

правомірним (присутні 11 членів кафедри КІСП з 13; присутні 8 членів 

кафедри КНІТ з 11).  

СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь здобувача Багрія Руслана Олександровича про основні 

результати дисертаційної роботи «Інформаційна технологія альтернативної 

комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування», яка 

подається до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Хмельницького 

національного університету та науковим керівником призначено 

д.т.н., професора Бармака О.В. (протокол № 5 від 27.11.2014  р.).

2. Запитання доповідачу задавали: к.т.н., доц. Говорущенко Т. О.; к.т.н., 

доц. Кльоц Ю. П.; к.т.н., доц. Тітова В.Ю; к.т.н., доц. Медзатий Д.М.;  к.т.н., 

доцент Міхалевський В.Ц.; к.т.н., доцент Савенко О.С.; к.т.н., доцент Гнатчук 

Є.Г.; к.т.н., доцент Лисенко С.М. ; д.ф.-м.н., професор Бедратюк Л.П. 

Спираючись на основні положення дисертації, доповідач надав повні та 

ґрунтовні відповіді на питання. 

3. З оцінкою дисертаційної роботи  Багрія Р.О. виступили рецензенти: 

д.т.н., професор Поморова О.В., к.т.н., доцент Савенко О.С., к.т.н., доц. 

Говорущенко Т.О. 

З науковою характеристикою здобувача виступив д.т.н., професор Бармак 

О.В. (науковий керівник). 
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УХВАЛИЛИ:

1. Вважати, що дисертаційна робота Багрія Руслана Олександровича 

«Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з 

обмеженими можливостями спілкування» є завершеною науковою працею і 

відповідає паспорту спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі розроблення 

інформаційної технології альтернативної комунікації з метою надання людям 

з обмеженими можливостями засобів спілкування для комунікації із 

зовнішнім світом. 

2. Дисертація «Інформаційна технологія альтернативної комунікації для 

людей з обмеженими можливостями спілкування» має визначену наукову 

новизну і практичну цінність, автореферат об'єктивно і повно відображає 

зміст дисертації. 

3. Основні результати дисертаційної роботи у повній мірі відображені  у  

17 наукових працях, з них 6 статей, опублікованих у фахових виданнях, (2 з яких 

є одноосібними),  3 – у виданнях, зареєстрованих в наукометричній базі Scopus, 

та 11 публікацій – у матеріалах конференцій. 

4. Вважати, що дисертаційна робота Багрія Руслана Олександровича 

відповідає вимогам п. 9, 11. “Порядку присудження наукових ступенів” (зі 

змінами і доповненнями), які ставляться до дисертаційних робіт, поданих на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і рекомендувати її до 

захисту за спеціальністю 05.13.06 –інформаційні технології. 

За дану ухвалу проголосували:  

        “за” – 20, “проти” – немає, “утримались” – немає.  

Голова засідання,  

завідувач кафедри КНІТ   

д.т.н, професор        Сорокатий  Р.В. 

Секретар засідання, 

старший викладач кафедри КІСП     Бобровнікова К.Ю. 


