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ІІРКУкр ти-іірівень

А Мета програми
Забезпечити, на оенові отуиенв магістра. підютовку наукових і науково-
недатогіиних кадрів у сфері інформаційних технологій пишем здобути ними
комнетентноотой, достатніх или виконання оригінальних наукових досліджень,
результати яких мають наукову новизну= тооротинне та практичне значення. а також
іх підтримку в коні підготовки та захисту диеертаціт.

в Характеристика програми
1 Предметнв інформаціииітехноноггі

область 112 Комп-тотерні науки та інформаційні технопотн
(голуть знань)

2 Фокус Тре (осві ньо-науковий) рівень вищої освіти за Законом
програв України '«Про вищу освіту», воеьмнй кваліфікаційний рівень
заґальпий/ Національної рамки кваліфікацій.

Загальний.
Доотідяеелит

теорешнпноі і методологічних оенон творення і

використані-чи інформаційних технологій.
інетрумептвльник засобів створення інформаційних
технолотій в рівтшх ґалузях шодеькоі'ділльнооті.
крктер *в оцінювання якоСґі, надійності, відмовостійкпсті і

живучості інформаційних технолог і оиетем,
методів забезпечення л'кпсті, надійності. відмовостійкое-ті і

живучості інформаційних технологій і оиотем,
концептуальних васал онтимізацн інформаційних технологій,
моделей і методів прийнштя рішень за умов невизначеності
при етворенні інформаційних технолог й.
закономірностей побудови інформаціиник комунікацій,
проблем підвищення надійнооті збереження інформацп;
теоретичних тн прикладних ввоад впровадження
інтелектувльиих інформаційних технолотій.
проблем ивкопичуваннв та переробки інформації.
наукових і методопотінітнх основ створення та застосування
інформаційних технологій та інформаційних систем для
автоматизованої переробки інформації в оиотемах
уиранліиня,
аналізу і синтезу отрувтурних, інформаційних і

функціонвтових моделей об'ємів і процесів. що



автомаґизуюїься,
. моделей і методів автоматизації функцій і завдань

виробничого і організаційного управлінця.
. впровадження баз і сховищ даних. бав знннь

комп'ютерної підтримки рішень,
. комунікаційних протоколів та інструметпалытих засобів для

побудови мереж,
. інформаційних тєхнолпґій для систомвсго аналізу та систем

розпод'втевоі обробки даних.
. моделей і методів контролю, класифікації. кодування та

забезпечення достовірності інформації, а також плід
математи-птото модетповання похибок у трактах обміну
даними в інформаційних тслекомунікаційних мережах,

. моделтовання предметних тплузеи інформаційних систем,

. розробки і!іформаційнотпошртових і експертних систем
обробки івформацп,

. інпрнегтїехі-Юлогій для побудови сервіс-оріснтвваних
ситсем, а також для логанізаці та реалізац систем
розподіленої обробки інфпрмшї.
Спеціальним.

Дослідження
- принципів та особливостей тсор складних систем;
-системі-істметшюлогічних основ створення АСУ та
інформаційних технологій.

-використацвя математичних модслсй опису динамічних ;

статичних систем;
- застосування сист-емниого підходу і особливостей сгрупуризаціі
досліджуваних проблем (структуровані, слабоструктуровані та
неструктуровані проблеми);

- принципі», особливостей, підходів та струіпури автоматичного
управління;

-автоматнзованих ситем управління (АСУ) та застосування
системного підходу при проектуванні АСУ та інформаційних
технологій (ш;

- структури та цілей організаційних систем;
-методів опису і аналізу процедур управління і потоків
інформац 'в організаційних системах;

- методики обстеження об'єкта комп'ютеризиці та методів
автоматизації процесів аналізу матеріалів обстсжсвия;

- методолшт'т проетпуваттття АСУ тд іт;
- критервв ефективності та ринкової ідеології у рсзрсбці АСУ та
ІТ;

- принципів системного підходу при моделюванні:
- класифікації видів моделювання і моделей об'єктів управління
(ігрові моделі, моделі теорії черг. моделі управління запасами,
моделі Леонтїва і Форрестора, лінійні моделі, логіко-
лінгпістичні модспі. Особливості й області застосування
математичного, маццинного, натурното ї напівнатурного
моделювання);

- коректності моделей та оцінки адекватності і їочності моделей;
. формалізацті й алторитмівацті процесу мидешовщіня;
-мстодтв синтезу алтсораїнних моделей систем (елементарні

систем



функції, метод найменших квадратів. лінійні і нелінійні ретрест'і,
регресійнт моделі на основі методу групового врахування
аргументів (мгвм);

- методів синтезу динамічних моделей систем;
. мы одін синтезу дискретних ттоделей цирпбпичих і невиробничих
систем та загальної теорії автоматів;
-інформаційния методів синтезу моделей систем (системи
передачі інформації. склаштих систем зв'язку);
'випшових подій випадків, величин, векторів, ФУНкцій .
потоків;

-мережевих моделей об'єктів комп'ютеризації (мережі ґістрі,
семантичні мережі, фрейми, ттойролсдібні мережі);

- структури, етапів та методів імітаційного модетповання.
-теянічних засобів побудови і дослідження моделей з аналізом
особливостей застосування цифрових і аналогових
обчислювальних машин при постановні і проведенні
модетлсвапвя.

-особливостей проведення наукового, інженерного та
промислового експерименту;

чином і пакетів дискретною, безперервного і дискретна
безперервного моделювання, мов моделювання, принципів іх
побудови;

-основния етапів пропссу формування рішень в ортвпізац та
факторів. що ншгиттатшь на процес пряпйнят-гя управлінських
рішень;

*ме'юдів безумовної мінімізації (метод ивйшвидшото спуску,
ттетод сполучених традіетттів), методу Ныотопн;

-особливостей, методів та алгоритмів лінійного і лспілійпою
протрамування;

-подолання проблем великої розмірності в динамічному
програмуванні;

'експерпіих методів та особливостей їх застосування, оцінки
альтернатив та моделей прийняття рішпь у нечіткому
середовищі;

- архітектури, концептуальних тв техполопчних особливостей баз
даних (БД) та баз знань (на);
'прєдметних областей для побудови вд, рівнси представлення
інформан вБД АСУ,

. структур даних в АСУ і способів та методів представлення;
- методів забезпечення вірогідності і схороиностт' інформації;
- задач аналізу і синтезу нотпрошо і забезпечення вірогідності при
обробні даних в АСУ:

'мвдслєй і методів аналізу і синтезу систем захисту даних нід
нссанкціонованого Досґупу;

'модеііей представлення знань та інформаційних засобів
накопичення досвіду та ацаптаціт;

- стану та проблем розвитку інформаційних технплог' ;

'мєюдів та засобів розпізнавання і розуміння мовлення.
автоматичного витягування інформацн з текстів на природній
ттові, синтезу мовлення;

: методів п засобів розпізнавання образів, рщпі'інавання і синтезу
зображень, систем і исобів віртуальної решиьнопі:



-організадті процесів управління і прийнягтя ріьветть тта осттові
логіко-лінгвіс-гичних моделей та експертних системи в задачах
планування і управліпщ:

. задач і функцій систсм підтримки прийняття рішень (сппг);
-принцинів ортаніаадії бататонроцесорних і багатомашинних
обчислювальних систем (ОС) (комплск в) і супервом;

- методів і засобів організашт бататомвшинних і

бат-атоттроцссорних обчислювальних комплекств тта основі ЕОМ
загальною призначення;

. принципів організації обчислювальних мереж. їх класифікації п
протоколів, особливостей локальних тв корпоративних мереж;

. особливостей підсистем ІАСУ. (АСУ виробництвом АСУ
технологіото і відтотонкото виробництва. АСУ підприємства
Системи автоматизації проектування. АСУ тсхттолоттчними
процесами, автоматизовані системи наукових досліджень і
промислових випробувань, АСУ якістто виробів);

-методолотії створення інтегрованих асу ; врахуванням
особливостей унравлтння дискретним і безперервним
виробництвом;

. проблем інтелектуалізадії ису;
> методів бататокритеріттльноі і снстемттої оптимізації як
методології узгоджених рішень в ІАСУ.

Оріслтапів
врограин

дослівлнцька і врптсттадва. і-іаукові дослідження та продукування
нових анань в галузі інформаційних технолопй, автоматизованих
систем управління в різних галузях тосподвртовання та розробка
ефективних інформаційних технологій переробки інформації а

метото ттідтримки прийняття управлінських рішень, що матимуть
широке пратоичне застос вання.

Особливості
прпґрлми

поотраиа орієнтує на розширення та поглиблення теоретикот
методологічного та науково-методичного базису розвитку
інформаційних технологій та систем, овслодтттття практичним
інструментарієм наукових досліджень в сфері інформаційних
технологій та ортснтус на співробітництво із затотадами
Національноі академіт наук України, ортанами державної
закоттодавчої та виконавчої влади, закладами системи Міністерства
освіти і науки України, бізнес сектором, міжнародними
організаціями, закордонними науковими установами та
навчальними закладами.

працевлаштування та продпвжннип освіти
працевлапгтув
авття

наукова та внкпададька діяльність у сфері інфпрмшійних
технологій.
Наукова, адміністративна та управлінська діяльність в закладах
науки, освіти, в органах влади усіх рівттів та бізнестсекторі.
Посодтт згідно шіяспфікатору професій України:
Законодавці, вищі державні службовці. керівники, менеджери
(увравител' Керівники підприемств, установ, організацій (12);
керівники підприемств, установ, організацій (директор) (ти,і),
керівники ртзних основних підрозділів (начальник) (12291),
керівники функціональних підрозділів (начальник) (1231).
Керівник науково-дослідного 'ттрозттілу (1237). гопввттий
фахівець науково-дослідного підрозділу (12311), начальник



(завідувач) науковоадоспідною підрозділу (12372), керівник
проектів та нроіракі (1238), керівник інших функціональних
підротдінів (1239), керівник малих підприємт (дирсппр) (13).
Професіонали: викладачі вищих навчальних закладів (2210.
докторант, доцент, професор кафедри (2310 1), асистент, витоіадан
вищою навчального вашіаду (2310 2)
1тппі професіонали (24); науковий співробітник (елстпротііка
телекомунікації 21441), науковий співробітник (інформаційна
аналітика 24311). науковий співробітник (обчислювальні системи
21313). науковий співробітник (програмування 21121), науковий
спінробітннкеконсультант (пшузь обчислень 21391), науковий
спінробіґниюконь'ультант (електроніка, телекомунікації 21441),
науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика
24311), науковий співробітииюкпнсультшп (обчислювальні
систсми 2131.1), науковий співробітниюконсуль'шнт
(проірамування 21321); фахівець в теосистемното моніторингу
навколишнього середовища (21481), фахівець т інформаційних
ісхнолоп'й (3121). фахівець іт ортаніаацн захисту інформацтиноі
безпеки (3439), фахівець а дистшіційноґо зпндувпння землі тв
аерокосмічного моніторингу (21434), фахівець в управління
природокористуванням (24422)
Місця нрацевлаоттунаннл Посади у відділах та лабораторіях
наукових установ, профільних кафедрах уніаереиіетів. Відповідні
робочі місця (наукові дослідження та управління) підприемств,
становтаорі-анізацій.

продовженна
оові тн

Навчання впрпдовж поіті-п для рпзнитку і самовдосконопеішо
в наукові та професійній сфсрах діяльності, а також в інших
спорідненнх і-алувнх наукових вітань:
, підготовка на 9-ому кваліфікаційному рівнів Національної
рамки кваліфікацій в галузі соціальних та поведінкових наук;
, навчанни на в.ому кваліфікаційному рівні Національної рамки
кваліфікацій в споріднених спецішхьнос-ШХ:
. освітні програми, дослідницькі гранти та стипендії, що містять
додаткові на коні та освітні компоненти.

Спиль та методики пав-пипл
Підхпдн до
викладання
та навчання

Основними підходами до виіоіадання та навчання аспірантів є:
. використання лекційних курсів, сомінарів та консультацій із
запланованих дисциплін;
, самостійну роботу в джерелами інформаці у бібліотеці
інституту та у наукових бібліотеках України;
. використання дистанційних курсів навчання та електронних
ресурсів за допомогою мережі інтернет;
- інвивідуальні консультації фахівців інституту. інших установ
НАН Украіни, профільних вищих навчальних закладів;
- залучення до консультуванна аспірантів провідних фахівців
профільноіталуві;

> інформаційна підгримки учжггі аспірантів в конкурсах на
отртнтвьоія наукових спдтондій і трантів;
. активна робота аспірантів у складі проектних команд. при
виконанні лержбтоожетних та тосплотонірннх тем, участь у
розробці звітних матеріалів, реєстраційних та облікових



покумен тів, оформленні патентів та авторських свідоцтв.
Сипеміі
оцішолаіши

Система одіілоііаіііія знань освітньої програми передоачас
здійснення поточного та підсумкового контроіцо.
Пптдчішй контроль проводиться у формі тестів, роботи на
практичних заняттях. виступів на семінарах та конференціях.
підготовки наукових звітів.

Підсумковий контроль передбачає диференційований залік або
усний іспит. Аспірант вважасітея допущеним до підсумкового
контроіпо з дисниплін освітню-наукової проірами, якщо він
виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом і цісі
дисципліни.

форма
коптролто
уснішное і
папчяппя
воніран іія/
здобувачів

Аспіранти/здобувачі проходять щорічну атестацііо шляхом
звітування на аасідатіиі профільного відділу та Вченої ради
інституту про хід виконання освіпіьо-науковоі програми та
індивідуального плану, вкліочаіочи опубліковані наукові статті пі
виступи на конференціях.
()сгвточпіим результатам навчання аспірантів/здобувачів с
повне виконання освітньо-науконоі програми, необхідний перелік
опублікованих та результатами досліджень наукових праць. у
іому чисті н зарубіжних виданнях та таких, що індексуіогься у
наукометричних базах. апробація результатів на наукових
конференціях. належним чином оформлении рукопис дисертації
та представлення па спільне засідання відділів інституту або до
розгляду н спеціалізовану вчену раду для 01 римання наукового
ступеня доктора філософії і галузі 12 , інформаційні технологіі, зі
спеціальності 122 - Комп'ютерні науки та інформаційні
технолог]

Програмні коміштсі-ґпшпі
Загальні

(універсальні)
. Аналіз та синтез. Здатність до анвліау та синтезу ііа основі
логічних аргументів та перевірених фактів.
. Гнучкіеіь мислення. ііаоуття гнучкого мислення.
відкритість до застосування фізичних знань та компетентностей
в широкому діапавоні моіклиііия місць роботи та повсякденному
житті.
. групова робота, Здатність викопувати дослідження в групі
під керівництвом лідера, подібні навички, що демонструють
здатність до врахування строгих вимог дисципліни. планування
та управління часом.
. ісомуиікаііійні навички. Здатність до ефективноі

' та до представлення складної комплексної
у стислій формі усно та письмово, використовуючи

інформвціино-комутіікаціині технології та відповідні технічні
терміни.
. Пппуляризаційні нави'пси, Уміння спілкуватися із
нефахівнями. певні навички викладання.
. Етичні установки. дотримання сти-піих принципів як з
точки зору професійної чесності та порядності.

Фахові . глибокі знання та розуміння. здатність аналізувати
процеси твору, переробки та збереження іііформаціі з точки зору
фахових та фундаментальних загальнонаукових принципів і

знань. а гакож на основі системного підход .



. Розв'язати прооіісм. Зшпиість розв'язушпи широке коло
проблем та ладан шляхом розуміння їх фундаментальних основ
та використання як тсорстянних, так і експеримеіітаньних
методів, васвосних а псвітпівоАІ-шукової програми.
. ооопеіпопалміі навички. Здатність використовувати
відповідне проірамнс табезтіе-іення (мови протрамупанна, пакети
тпще). уміти отримувати, переробляти та зберііати великі
масиви інформац для підтримки прийняття управлінськівт
рішень, здійснення досліджень та моделювання складних систем.
. Здатність до навчання. Здатність нцтяхом самостійного
навчання освоїти нові області. використовуючи здобуті фахові
знання.

Програмні рвіультатн навчання
. Знання інотсмноі мови, на рівні достатньому для превентац наукопия
результатів в усній та письмовій формах. розуміння фахових наукових та
професійних тскстіп, вміння ти паники спілкуватися в ініномояному науковому і

нрофесійттому середовищі.
. Зішнті загальнонаукових (філософських) компетентностей, спрямованих на
формування системного наукового світогляд/, професійної сгиии та татаітьного
культурного кругозору. Вміння крвшс розуміги монотипосгі науки і ті перспективи,
Механізми. руш ті сили зростання наукового знання, характеру йоіо паасмин з
іншими формами суспільної свідомості. способом житія, куньтуроіо.
- Знати! методів наукових досліджень та вміння їх використовувати на
належному рівні; вміння роаніукуоати, опрацьовувати, шішіізувати та синтсаувати
отриману інформацію (наукові ттгі, науково-аналітичні матеріали, бази даних
тощо).
. эндння тсоріі і розуміти методолвгії системного анвліау, тірннципів
вастосуттанни системного підходу при дослідженні динамічних та статичних
складних систем, вміння використовувати методопотііо системного аналіту п сфері
інформац' нихтохноло й,
. знання змісту і порядку розрахунків основних кількісних науксьістритіих

показників ефективності науковоі діяльності (індекс цитування, індскс гірша (На
індекс), імпаттфшґюр (ІФ. або іі)); вміння прадіоватн з сучасними
бібліотрафінними і реферативпими бщами даних, а також наукомсгри-піими
платформ-ами.
. Знання і вміння використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
технологіі, коміі'іагерні засоби та програми при проведенні наукових досліджень.
. Вміння ииі навики нрашовати : сучасними бібліографічними і рсфвративними
базами даних, а також наукомстринннми платформами (наприклад, эсорна, шеь оі
эсіспсс, іпсіек Ссретісцз, шеь ог Кпоуіесіре, РпЬМщі, Матьептаіісв, эрппест, Арпа,
беаКєї та ін.).
. знання, розуміння, с.міння та навики використання прання цитування та
посилання на використані дяксрсіта, провин оформлення бібліотрафі-птого списку.
- Знання системнетмстпдолоґііших осііов створення АСУ та інформантиних
технологій, розуміння системи та основних ыіапиввсґей, математичних модлей
опису статичних та динамічних складних систем; вміння ластосовувати системний
підхід при структуриаттціі досліджуваних ттроблем, проводити обстеження обскта
комп'ютериаац , розробляти проіраму обсгсжсинт потоків інформані'і в складних
срганізаційних системах управління, виконувати просіпупання АСУ;
. зітония методів моделювання процесів об'сктів комп'ютеризаці . класифікаці
видів моделювання і модслсй об'єктів управління; вміння обгр нтування



коректності модетті, попереднього дослідження об'єкта.. що модентосться,
постановки задані т визнвнення тнпу моделі, побудови математичної, влгоритмічноі
і програмної моиелей досліджуваної ситми;
. Знання закономірностей, моделей і методів прийняггя рішень. особливостей
прийняття простого і складного рішення; вміння вибору рішення за одттіето
атаегнвіегто, проведення порівняння альтернатив за мпоткиното критерііввбрвнпя
способу відшукупання ефективних рішень;
- знання призначення та функцій баз даних і знань у комп'ітриюпаному
управлінні та інформанійних технологіях, іх складових, етапів проектування,
концептуального. внутрішнього ізовнінптього рівнів представлення інформації в
бд АСУ. вміння розробити модель та архітектуру бази даних, здійснити
проектування інформаційного забезпечення АСУ на основі використання
локальних і розподілених баз даних;
- Зминня інтегрованих (комплексних) антима'гизпваних систем управління.
підсистем. методологтт торення та особливостей управління; сиінттн проектувати
організаційні системи за різними напрямками економічної діяльності та органів
управління державою, рештізовувати проектування, підтримку та управління систем
підтримки прийняття рішень в організаційних системах.
. Знання методологічних та теорегичні основи побудови моніторингових
систем, технолотт'і та сфери виробнип діяльності; функціональних можливостей
моніторингових систем, тв ітттеграц їх з іншими системами, технологіями та
методами практичного застосування у різних напрямках еколог ' та
природокористуванні; ктттттття застосовувати моніторингові системи при вирішенні
наукових та прикладних задач. пов'язаних з спостереженням. аналізом.
моделюванням, ттрогнозуванттям та управлінням навколишнього природного
середовища та територіальною організацією суспільства.
. Зншшл методологічних та теор ичннх осттоп аерофотозйомки дистанційною
зондування земноі подерхтті для побудови іпЗАк та вів/ак зображень, технолот-іт та
сфери виробничої діяльносґ', ниідття застосовувати ІпЗАК та ШВАК зображення
для вирішення наукових та припаладних задач, пов'язаних з сностереткенням.
аншпзом, моделюванням, нропіозуванням та управлінням навколишньою
природного середовища та територіальною організацією суспільства.
. Знання осповттих систем індикаторів оцінки рівня розвитку інформаційного
суспільства. індексів проникнення та технологічного застосування інформаційних
технологій, нринпипіа. мети, моделей та загальносвітових тенденцій електронного
урядування, функцій державного управління при електронному урядуванні; вміння
застосовувати індикатори на нрнктиц ,

- Знання побудови прогнозутоних моделей на основі функціонального та
структурного підходів; методи попередньоі обробки даних, які забезпечують
побудову адекватних моделей, придатних для оціптовання високоякісних прогнозів;
методи та алторитми побудови прогнозуточнх моделей фінансово-економічних
процесів за попомогото техттояогі обчислювального інтелекту у формі лін иноі та
нелінійної регресн. тіейроніечітких структур, оайсоівських мереж та
иенарнмегричвно'і байееівсько'і ретрссн; алгоритми побудови функцій прогнозування
на основі моделей, побудованих за статистичними даними і з використанням
сучасних інформаційних технологій; критеріальну базу для аналізу икосн даних.
адекватності прогнозуточих моделей та оцінок прапіозіп; диіиня виконувати аналіз
особливостей розвитку екологічних, та фінансово-економічних нроцесів.
необхідний для створення проптозуточих математичних моделей; робити коректтті
постановки задач протнозуванни розвитку фіншісоі-Ютеконпмічнш процесів із
врахуванням особливостей конкретної галузі; будувати адекдвтні математичні
моделі для обчислення оцінок коротко-, середньо. та довгострокових прогнозів;



аналізувати адекватність ймовірнісних. статистичних та інших типів моделей.
побудованих за статистичними даними і тсхнологіами обчислювального інтелекту з
конкрепгоі предметної галузі; вибирати і розширювати критеріальну базу.
необхідну для виконання ковт-рогоо кожною стану обчислювальних процесів,
необхідного для реалізадіі методики прогнозування; використовувати наявна і

розробляти новс програмне забсзпсчсннл (зокрема, інтелектуальні сппгі, яке
реалізуе сучасні методики проптозуаанпя.
- Знання теоретичних основ геоінформатики, технологій та сфери виробничої
діяльності; функціональних можгтивостей пс, та інтеграціі іх з іншими
технологіями та методами практичттого застосування у різних напрямках сколотіі та
природокористуванні; аигиля застосовуваіи ГІС при вирішенні наукових та
лрліогадних задач, пов'язаних з іішентаризацією, аналізом, моделюванням.
прогнозуванням та управлінням навколишнього природного середовища та
територіальною організацією суспільства. Волоціти навичками роботи з основними
профссійними ГІСгііакетши. технологіями та особливостями іх застосування у
розрізі управління компонентами навколишнього природного середовища
. знання структурної будови навколишнього середовища та методику оцінки
екологічного стану його складових, екологіщіих параметрів теологічного
середовища ів використання технологій ГІС при їх визначенні та відображенні його
екологічного стану; вміилл застосовувати ПС при моніторингу гсолотічного
середовища та його структури, використовувати тсхтіологіі гіс при визначенні
екологічних параметрів геологічного середовища п відображенні його екологічного
ставу, використовувати технологіі ГІС при оцінці еколога-геологічних небезпек для
міст і селищ, гірничо-добувних районів та ін., використовувана тсхноло гіс та
дзз при складанні еколого-теологічоінх прогнозів іогя регіонів України
. Знання природи походження інформаційних загроз, методи якісного і

кількісного оцінювання інформаційних загроз. прогнозування їх розвитку і

негативних наслідків, ризиків настання кризових інформаційних ситуацій
нормативних та правових механізмів моніториніу та регуліовання інформаційно
безпеки; алілля ідентифікувати потенційні і реальні джерела інформаційноі
небезпеки, відпрацьовувати заходи зі зниження інформаційних ризиків іта основі
аналізу можливих альтернатив.
- Зилллх інтегральноі оцінки екологічно- безпеки в залежності від складових:
«міт-ш розраховувати гранично допустимі коннентраціг та гранично допустимі
викиди, користуватися геоіітформадійними технологіями (ПС) та дисґанційним
зондуванііям Зе . (дзз) для встановлення розміщсіть полігонів відходів та їх
поводткепня,
. Знання тсорстичних основ інформатики, 1=хіюлоп та сфери виробничої
діяльності; функціональні можливості сучасних мережевих інформаційних систем,
методів іа засобів практичного застосування у різних напрямках людської
діяльності. інтеграц х на основі викорноіання різних інформаційних технолог
стандартів; виілпя застосовувати ананнсво-оріентовані мережеві інформаці пі
систсми при вирішенні наукових та прикладних задач, пов'язаних з аналізом,
моделюванням, прогнозуванням та управлінням економічних та соціальних
процесів суспільства. Володіти навичками роботи з основними мережевими
інформаційними системами, які забезпечують технологічні рішення вю внтн,
ВАТА мтта, бвмдьшс шив.
- зтіиііля поняття онтологііт і трансдисциплітіарність. Знати алгоритм побудови
антологій у вигляді пірамідвльноі мсрсткі - мережевого графу, технологічних
характеристик системи тодос, олтіитти застосовувати мережевий граф при роботі з
розподідсттими оросіоровими та семантичними інформаційними ресурсами і іх
с провід середовищі геоінформаційної системи



- Знання теорегичних основ інформаційних технологій, функціональних
можливостей та іншими? з методами прш'ичиою засгосуванни в напрямках
екологічної безпеки та природоксрисгуванні; шинних тоовоеовуваги інформаційні
іехнолоііі при вирішенні наукових п прикладних задач, пов'изаних з дитнційним
моніторингом навколишнього середовища, аналізом. моделюванням,
нроі-новуноннлм із управлінням екологічною безпекою.
- эллллл теоретичних основ і методолоті попвііовки вндвн щодо
інформаційного забезпечення управління соціально-економічними пронести на
макро і мікрорівні. Засвоєння логіки і послідовності потновки званні у
технічному завданні на етлоренля інформаційної системи, зокрема у соціально-
економінній предметній сфері
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