РОЗКЛАД
екзаменів для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Понеділок 12.06.2017р.

Вівторок 13.06.2017р.

032/16
051/16

Інноваційна економіка (проф.БєльтюковЄ.А.), 9.00,
каф.

073/16

Управління розвитком виробничого сектору
економіки та його суб’єктів (проф.ФілипповаС.В.),
9.00, каф.

104/16

П’ятниця 16.06.2017р.

Четвер 22.06.2017р.

Актуальні проблеми політичної історії України
(доц.КучерукМ.С.), каф., 9,00

Історичне краєзнавство
(проф.СухотерінаЛ.І.), 12.00,
каф.

Комп’ютерне моделювання економічних
процесів і систем (проф.СоколовськаЗ.М.), 9.00,
каф.
Інформаційно-аналітичне забезпечення
економічних досліджень (доц.ВолощукЛ.О.), 9.00,
каф.

Потенціал сталого соціо-екологоекономічного розвитку
(проф.ХарічковС.К.), 9.00, каф.
Інтелектуальний капітал промислового
підприємства (проф.КовтуненкоК.В.),
9.00, каф.

Теорія та експерименти ядерної астрофізики
(проф.РусовВ.Д., каф), 9,00

Калібрувальні теорії фундаментальних
взаємодій (доц.ШарфІ.В.), каф., 9.00

121/16

Системна інженерія програмного забезпечення
(доц.ФомінО.О., каф.), 9.00

Системи розподілених та кластерних обчислень
(доц.СперанськийВ.О., каф.), 9.00

122/16

Методи та засоби обробки мультимедійних даних
(проф.АнтощукС.Г., ст.викл.КоваленкоМ.В.
ауд.605ф), 9.00

Сучасні методи інтелектуального аналізу даних
(проф.АрсірійО.О., каф.), 9.00

123/16

Сучасні вбудовані комп’ютерні системи
(проф.СитніковВ.С., каф.), 13.00

Підвищення ефективності комп’ютерних систем
(проф.СитніковВ.С., каф.), 13.00

Робоче діагностування цифрових компонентів
комп’ютерних систем (проф.ДроздО.В., каф.), 9.00

Методи та технології проектування
комп’ютерних мереж (проф.НестеренкоС.А.),
каф., 9.00

(СитніковВ.С.)

123/16
(ШапорінР.О.)

131/16

Вдосконалення процесів абразивно-алмазної та
зміцнюючої обробки в машинобудуванні
(доц.БуюкліІ.М., каф.), 9.00

Технологічна динаміка і механічні коливання
технічних систем (проф.ОргіянО.А., каф.), 9.00
Синтез фізико-хімічних виливків на процеси
Інновації в ливарному виробництві (проф.ЛисенкоТ.В.),
формоутвореня виливків (доц.ЯсюковВ.В.), каф.,
каф., 9.00
9.00

136/16
141/16

Електромеханічні системи автоматизації
промислових установок (проф.ВодічевВ.А.), каф.,
9,00

Прикладні задачі і методи оптимізації складних
електро-механічних систем (проф.БушерВ.В.),
каф., 9,00

143/16

Методи та засоби забезпечення безпеки АЕС
(проф.ПогосовА.Ю., каф.), 9.00

144/16

Перспективні теплоенергетичні системи та обладнання
(проф.МазуренкоА.С.), каф., 9.00

Радіаційний контроль та моніторинг на АЕС
(проф.БарбашевС.В., каф.), 9.00
Надійність експлуатації та безпека
енергопідприємств (доц.КомаровЮ.А.), каф.,
9.00
Системний аналіз та моделювання
теплоенергетичних систем (проф.ПелихС.М.,
каф.), 9.00

151/16
171/16

Актуальні проблеми
інформаційної безпеки держави
(доц.КононовичВ.Г.), каф., 9.00

Технології кібербезпеки інформаційної інфраструктури
(доц.КононовичВ.Г.), каф., 9.00

125/16

П’ятниця 23.06.2017р.

Сучасні математичні методи обробки данних
(проф.ЩербаковаГ.Ю., ауд.422р), 9.00

Наукові аспекти САПР електронних пристроїв і
систем (доц.ЦигановО.В., каф.), 9.00
Методи розпізнавання сигналів у радіотехнічних
пристроях та засобах телекомунікацій
(доц.ЧечельницькийВ.Я., ауд.518р), 9.00

172/16

Сучасні технології автоматизації
процесів виробничих підприємств
(проф.БегловК.В., каф.), 9.00

Адаптивне виявлення сигналів у радіоактивних
системах (проф.ЧечельницькийВ.Я., ауд.518р),
9,00

125, 131, 136, 141, 143, 144, 151, 171, 172/16

Понеділок 19.06.2016р., ауд.305ф, 9,00

032,051,073,104,121,122,123/16

Вівторок 20.06.2016р., ауд.305ф, 12.00

Управління науковою діяльністю
(проф.КолесніковаК.В.)

