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№
п/п

П.І.Б.
аспіранта

П.І.Б.
наукового
керівника

Тема дисертаційного дослідження

1.

Бантиш
Олег
Віталійович

к.філол.н., проф.
Балабін В.В.

Специфіка перекладу англійських
багатокомпонентних військових термінів

2.

Боровик
Станіслав
Олександрович

Провотар О.І.,
д. ф.-м.н., проф.

Аналіз та розвиток можливостей
предметно-орієнтованої мови для
розробки акторів

3.

Даниленко
Дарія
Анатоліївна

Вергунова І.М.,
к.ф.-м.н. проф.

Моделювання та оптимізація систем з
еволюціонуючими невизначеностями

4.

Яйлимова (Загородня)
Анісімов А.В.,
Ганна
д.ф.-м.н., проф.
Олексіївна

Розробка моделі алгоритмів гомоморфної
криптографії

5.

Карпович
Артем
Валерійович

Ляшко С.І.,
д.ф.-м.н., проф.

Побудова двокрокового симетризованого
різницевого алгоритму, ефективного для
моделювання процесів переносу на
багатопроцесорних комп'ютерах

6.

Ларін
Владислав
Олегович

Глибовець М.М.,
д.ф.-м.н., проф.

Розробка системи побудови
інформаційного портрета людини з
відкритих джерел інформації

7.

Меннанова
Севіль
Шаїбівна

Іванов Є.О.,
к. ф.-м.н., доц.

Предметно-орієнтована розробка
акторних систем на Akka

8.

Тимошенко
Андрій
Анатолійович

Нікітченко М.С.,
д.ф.-м.н., проф.

Автоматизована система доведень для
підтримки математичних дисциплін

9.

Черненко
Іван
Леонідович

Клюшин Д.А.,
д.ф.-м.н., проф.

Оптимальне точкове керування
переносом маси у пористих середовищах

10.

Поляченко
Артур
Ігорович

Крак Ю.В,
д.ф.-м.н. проф.

Методи та апаратно-програмні засоби
обробки інформаційних потоків в
робототехнічних системах

11.

Мамедов
Тогрул
Алірзайович

Провотар О.І.,
д. ф.-м.н., проф.

Пошук та локалізація аномалій у
томографічних та рентгенівських знімках

12.

Танчук
Володимир
Вячеславович

Нікітченко М.С.,
д.ф.-м.н., проф.

Система підтримки доказового
програмування, заснованого на
композиційно-номінативних логіках

13.

Красовська
Катерина
Костянтинівна

Терещенко В.М.,
д.ф.-м.н., проф.

Модель єдиного алгоритмічного
середовища для розв'язання комплексу
задач комп’ютерного зору

14.

Петелько
Юрій
Юрійович

Заславський В.А.,
д.т.н., проф.

Системний аналіз різноманітності
технологічних процесів при проектуванні
та оптимізації виробництва складних
систем в умовах обмежених ресурсів
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15.

Самойленко
Максим
Юрійович

Провотар О.І.,
д. ф.-м.н., проф.

Видобування та аналіз даних за запитом
користувача у великій системі відкритого
доступу

16.

Бугайов
Андрій
Дмитрович

Провотар О.І.,
д. ф.-м.н., проф.

Створення DSL для автономних систем з
обмеженими ресурсами для практичних
задач картографії

17.

Тарасова
Наталія
Володимирівна

Марченко О.О.,
д.ф.-м.н., доц.

Методи машинного навчання у задачах
класифікації типів особистості людини

