
 

Додаток Б 
АНКЕТА  ВИКЛАДАЧА  

(відомості для внесення до ЄДЕБО) 
 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові викладача     Демиденко  Олег  Романович                    . 
________________________________________________________________________ 
 
2. Найменування посади ____Професор______________________________________ 
 
3. Трудовий статус ___Основне  місце  роботи_________________________________ 
 
4. Повна назва кафедри __Кафедра прикладної математики______________________ 
________________________________________________________________________ 
 
5. Повна назва факультету/інституту ___Факультет  прикладної  математики_______ 
________________________________________________________________________ 
 
6. Дата прийому на роботу _____01.09.2014___________________________________ 
 
7. Загальний стаж науково-педагогічної та наукової роботи (повних рокв)___32_____ 
 
8. Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем  
Диференційні  рівняння,  Теорія  ймовірності,  Математичний  аналіз,  Дискретна 
математика, Математична  статистика,  Математичне  моделювання____________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
9. Найменування закладу, який закінчив викладач Київський ордена Леніна 
політехнічний інститут, 1985 рік, спеціальність: прикладна математика, 
кваліфікація: інженер-математик_________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
10. Відомості про підвищення кваліфікації викладача  Навчально-методичний 
комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інстититут імені Ігоря Сікорського», свідоцтво   
про підвищення кваліфікації 12СПВ 026822 від 03.06.2017 р., «Створення графічних 
зображень з  векторними та растровими елементами», 01.04.2017 – 03.06.2017___  
________________________________________________________________________ 
 



 

11. Інформація про науковий ступінь Доктор фізико-математичних наук,  диплом  
ДД 033935, дата видачі 15.04.2012,  Атестаційної колегіїя, рішення № 25 від 
15.04.2012, наукова спеціальність: 01.05.02 - Математичне моделювання та 
обчислювальні методи,  тема дисертації: «Методологія математичного моделювання  
та обчислювальних методів в задачах імовірнісної комбінаторики»_______________ 
 
12. Інформація про вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно  
Професор по кафедрі прикладної математики, атестат 12ПР 025971, дата видачі 
06.06.2015, Атестаційна колегія, рішення № 34 від 06.06.2015 __________________ 
________________________________________________________________________ 
 
13. Інформація про державні нагороди та почесні звання  почесне звання 
«Заслужений  діяч  науки  і  техніки  України»,  присвоєно  указом  Президента 
України  № 398/2017______________________________________________________ 
 
14. Інформація про наукову діяльність 1. Монографія: Group Methods of Data 
Processing / [Demydenko O., Chertov O., Tavrov D., Pavlov D. et al.] ; ed. Demydenko 
O. – Raleigh: Lulu.com, 2012. – 156 p.;  2. Навчальний підручник: 
Демиденко О. Р. Математичний аналіз. Частина І. / О. Р. Демиденко. — К. : 
Промені, 2014. — 280 с.; 3. Навчальний посібник Демиденко О. Р. Дискретний  
аналіз. Множини та відношення.  / О. Р. Демиденко.— К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 53 с. 
Основні публікації за напрямом наукової діяльності: 4. Демиденко О. Р. Оценка 
стационарных вероятностей состояний системы обслуживания при различных видах 
входящего потока требований / О. Р. Демиденко,, Н. Ю. Кузнецов., А. А. Шумская // 
Міжнародний науково-теоретичний журнал «Кибернетика и системный анализ». — 
2017. — № 2. — С. 122–133. (Фахове видання.); 5. Видання включено до 
міжнародної наукометричної бази Scopus: Демиденко О. Р. Ускоренное 
моделирование функционального отказа s-t-сети с восстановлением /  
О. Р. Демиденко, Н. Ю. Кузнецов, О. Н. Хомяк // Міжнародний науково-
теоретичний журнал «Кибернетика и системный анализ». — 2014. — № 3.  
С. 39–50. (Фахове видання.); 6. Демиденко О. Р. Оценка опасности отказа 
резервированной системы методом ускоренного моделирования / О. Р. Демиденко,, 
А. А. Шумская // Проблемы управления и информатики. — 2013. — № 3. — С. 50–
62. (Фахове видання.) 
 
 
Достовірність відомостей, зазначених в анкеті підтверджую. 
 
____________Професор_____________ ___________ ____ О. Р. Демиденко____  
   (посада)     (підпис)   (ініціали та прізвище) 

«____» _____березня__________ 2018 р. 


