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Про рецензiю на
ocBiTHbo-HayKoBy програму
за спецiальнiстю
122 - комп'ютернi науки

Надсиласмо речензiю на ocBiTHbo-HayкoBy програму

доктора фiлософii за спецiа-llьнiстю l22 - комп'ютернi науки.

.Щодаток: на 1 с. в 2 прим.

Кафедра моделювання систем i технологiй
ХНУ iM. В. Н. Каразiна
проф.Ткачуку М. В.

площа Свободи, 6, м. XapKiB, 6|022

здобувачiв наукового ступеня
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РЕЦЕНЗIЯ_ВIДГУК
на ocBiTнbo-HayкoBy програму здобувачiв наукового ступеня доктора

фiлософii (PhD) за спецiальнiстю |22 - комп'ютернi науки, яка розроблена
кафедрами моделювання систем i технологiй i теоретичноТ та

прикладноТ iнформатики
Харкiвського нацiонаJIьного унiверситету iMeHi в. н. Каразiна

Представлена ocBiTHbo-HayкoBa програма (OF[I) розроблена та

пропонуеться у XapKiBcbKoMy нацiональному унiверситету iMeHi в.н. Каразiна

для пiдготовки здобувачiв за спецiальнiстю l22 - комп'ютернi наукИ на

факультетах комп'ютерних наук та математики i iнформатики. Вона мас чiтку

логiчну структуру, побудована iз застосуванням сучасного пiдходу, який

передбачае можливiсть отримання здобувачами цiлого комплексу загапьних та

фахових компетентностей, а також ма€ конкретний перелiК програмниХ

мас на MeTi

результатiв навчання.
pecypcHi компоненти реалiзачiт онп враховують

характеристики, якi притаманнi навчЕLльному процесу, що

специфiчнi

забезпечити можливiсть отримання здобувачами ст€UIих навичок роботи з

сучасними IТ-технологiями.
характеристики кадрового забезпечення програми визначають вимоги до

процесу викладачiв високоТ квалiфiкацii з науковими

званнями, якi мають великий досвiд навч€Lпьно-

методичнот, науково-дослiднот роботи та вiдповiдають лiцензiйним умовам, Що

визначенi стандартами MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
як певний недолiк i одночасно можливiсть под€lльшого розвитку онп

слiд зазначити, що наразi в нiй недостатню увагу придiлено вивченню сучасних

методологiй органiзацii та проведення мiждисциплiнарних наукових

дослiджень.
вважаемо, що запропоновану програму можна позитивно оцiнити та

рекомендувати до використання для пiдготовки здобувачiв третього рiвня
вищоi освiти (PhD) за спецiальнiстю |22 - комп'ютернi науки у XapKiBcbKoMy

нацiональному унiверситетi iMeHi В. Н. Каразiна.
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