
 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
 

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

бульвар.Чоколівський, 13, м.Київ, 03186, тел/факс (044) 245-88-38, тел. 245-87-97 

E-mail:  itelua@kv.ukrtel.net   Р/р 35216090011772 в УДК  м. Києва, ЗКПО: 26022051, МФО: 820172                                   

  ________    №  ________________  На № ____________________ від ________________ 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації 

 

Повідомлення  

про прийняття дисертації до розгляду 

 

Прізвище, ім'я та по батькові здобувача ступеня доктора філософії – Берчун Ярослав 

Олександрович____________________________________________________________________ 

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України  

Тема дисертації та дата її затвердження – «Математичне та експериментальне моделювання 

протяжних систем» 

Код та назва спеціальності – 113 – прикладна математика   

Шифр та назва галузі знань – 11 – математика та статистика 

Шифр спеціалізованої ради – ДФ 26.255.001 

Найменування закладу вищої освіти (наукової установи), підпорядкування, адреса, номер 

телефону контактної особи – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України. 03186, м.Київ, Чоколівський бульвар, б.13.          

(050) 445-67-52 Зотова Лариса Володимирівна___________________________________ 

Науковий керівник (и) – Трофимчук Олександр Миколайович, доктор технічних наук, 

професор, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту 

телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук 

України___________________________________________________________________________ 

прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи  

Завершення виконання освітньо-наукової програми: ________30.12.2019____________ 
дата 

Висновок наукового керівника  підготовлений: _________20.01.2020______________ 
дата 

Фаховий семінар проведений: _28.01.2020 у відділі фізичного і математичного моделювання                                 
дата, назва кафедри (відділу, лабораторії) 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації 

підготовлений: _____03.04.2020____________________ 
дата 

Документи подані здобувачем до ради: _______________13.05.2020             _______________ 
дата 

Інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації розміщена на 

офіційному веб-сайті ЗВО (наукової установи): ____________14.05.2020                 __________ 
дата 



Вимоги пунктів 9-18 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії дотримано. 

Захист дисертації планується: __30 червня 2020 р. о 13-00 в Інституті телекомунікацій і 

глобального інформаційного простору Національної академії наук України в каб.601           ____ 

дата, час, адреса, місце 

 

 

 

 

Голова 

спеціалізованої вченої ради ________________________        _____О.В.Васянін________ 
підпис    ініціали та прізвище 

 


