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Прізвище, ім’я, 
по батькові ви-
кладача 

Найме-
нування 
посади 
(для суміс- 
ників –
місце ос-
новної ро-
боти, най-
мену-
вання по-
сади) 

Найменування 
закладу, який за-
кінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація згі-
дно з докумен-
том про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і найменуван-
ня наукової спеціа-
льності, тема дисер-
тації, вчене звання, 
за якою кафедрою 
(спеціальністю) при-
своєно  

Найменування всіх навчаль-
них дисциплін, які закріплені 
за викладачем, та кількість 
лекційних годин з кожної 
навчальної дисципліни 
(за рівнями вищої освіти) 

Відомості про 
підвищення ква-
ліфікації виклада-
ча (найменування 
закладу, вид до-
кумента, тема, да-
та видачі) 

Загальний 
стаж нау-
ково-
педагогіч-
ної роботи 
/ в тому 
числі в 
КПІ 
(повних 
років) 

Виконання  
вимог  
пункту 5 
приміток 
до Додатку 
12 Ліцен-
зійних 
умов 
(ПКМУ від 
30.12.2015 
р. № 1187) 
– Додаток 
1 

Долголенко  
Олександр 
Миколайович  

доцент Закінчив 1977 року 
факультет автомати-
ки   та електропри-
боробудування  Ки-
ївського політехніч-
ного інституту за 
спеціальністю «Еле-
ктронні обчислюва-
льні машини», ква-
ліфікація – інженер-
системотехнік. 

Кандидат технічних наук 
за спеціальністю 
05.13.13.– Обчислюваль-
ні машини, системи та 
мережі. Тема дисерта-
ції: «Методи та засоби 
побудови конвеєрних 
перетворювачів  інфор-
мації». 
Старший науковий спів-
робітник зі  спеціальнос-
ті обчислювальні маши-
ни, системи та мережі. 
 

Для ІО: 
Бакалаври: Системи проектування 
комп'ютерних систем-24 год; 
Комп'ютерна схемотехніка-1. Ком-
п'ютерна схемотехніка-0 год; 
Паралельні та розподілені обчис-
лення-12 год; 
Надійність комп'ютерних систем-0 
год; 
Програмування для паралельних 
комп'ютерних систем-8 год. 
Магістри: - Технології програму-
вання для комп'ютерних мереж - 
37 год.  
 
Для ІП: 
Бакалаври: Багатопотокове про-
грамування на Java-16 год;  
Паралельне програмування-1. Ос-
нови паралельного програмування-
12 год;  
Паралельне програмування-2. Про-
грамування для паралельних  сис-
тем-12 год.  

Навчально-
методичний комплекс 
«Інститут післядипло-
мної освіти «НТУУ 
«КПІ»»» , Свідоцтво 
про підвищення квалі-
фікації. Інформаційні 
технології науково-
технічного перекладу. 
15.05.2015. 
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Таблиця для заповнення інформації за додатком 1 
 

 
 

Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всього за пункта-
ми  1-12 

Всього за пунк-
тами 1-16 

Ваша відміт-
ка  
(1 або 0) 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 6 10 


