
ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
Заслуженого винахідника України доктора технічних наук, професора

Харченка Вячеслава Сергійовича
у роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних 

інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі
науки і техніки

Науково-педагогічну діяльність В.С. Харченко почав у 1977 році на 
кафедрі автоматизованих систем контролю та управління ракетних 
комплексів Харківського вищого військового командно-інженерного 
училища на посаді ад’юнкта (аспіранта). Після закінчення ад’юнктури у 1980 
році працював викладачем, старшим викладачем і доцентом кафедри 
мікропроцесорної техніки та технічної кібернетики. У 1981 році захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю «Системи контролю та випробувань озброєння та військової 
техніки» за темою «Методи контролю та діагностування мікропрограмних 
пристроїв систем керування спецкомплексів». У 1987 році призначений 
начальником кафедри автоматизованих систем контролю та управління 
ракетних комплексів училища, у 1993 році -  начальником кафедри систем 
керування і експлуатації ракетно-космічних комплексів, яку сформував при 
об’єднанні кількох академій і училищ у Харківський військовий університет.

Починаючи з 1982 року, В.С. Харченко займається розробкою методів 
та засобів діагностування та відмовостійкості цифрових систем складних 
аерокосмічних комплексів, їх впровадженням у оборонну, авіаційну, ракетно- 
космічну, машинобудівну та енергетичну галузі. Зосереджується на 
дослідженні та розвитку методології та технологій розроблення цифрових 
систем керування та оброблення інформації, стійких до фізичних дефектів 
апаратних і проектних дефектів програмних засобів з використанням 
принципу диверсності (багатоверсійності). Започаткував постійно-діючий 
науково-технічний семінар з надійності та безпеки систем керування 
літальних комплексів. У 1990 році отримав почесне звання «Заслужений 
винахідник України», у 1992 році отримав вчення звання професора за 
кафедрою «автоматики та технічної діагностики» за виключенням, оскільки 
вже підготував 4 кандидатів технічних наук, видав 2 підручники з цифрових 
систем та їх контролю. У 1995 році захистив докторську дисертацію 
«Теоретичні основи дефектостійких цифрових систем з версійною 
надмірністю». Формує науковий напрям з гарантоздатних систем.

З 1997 року починає працювати позаштатним експертом з безпеки 
програмного забезпечення та інформаційно-керуючих систем (ІКС) АЕС 
Державного НТЦ з ядерної та радіаційної безпеки. На протязі 10 років 
приймає участь у розробленні низки нормативно-методичних документів 
галузевого та державного рівня з функціональної безпеки, проведенні 
державних експертиз нового покоління ІКС і систем безпеки, які



впроваджувалися для усіх атомних станцій України. Після звільнення з лав 
Збройних Сил України у 2001 році обраний завідувачем кафедри 
комп’ютерних систем літальних апаратів (з 2018 року -  кафедра 
комп’ютерних систем, мереж та кібербезпеки) Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «ХА1». У 2001 році започатковує 
щомісячний міжгалузевий НТС «Критичні комп’ютерні технології та 
системи» (КриКтехС, проведено 138 засідань), у 2006 році стає організатором 
міжнародної НТК «Dependable Systems, Services and Technologies» 
(DESSERT2006-2019) та низки міжнародних семінарів, праці яких 
індексуються у науковометричній базі Scopus. Є фундатором та науковим 
керівником наукової школи з критичного комп’ютингу. Є національним 
координатором та керівником груп від університету низки міжнародних 
проектів за програмами TEMPUS, UNTC, FP7, ERASMUS+, Horizon2020.

Науковий вклад В.С. Харченка в роботу полягає в розробці таких її 
напрямів як методологічні основи та принципи створення гарантоздатних і 
безпечних систем, методи розроблення та аналізу функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем, принципи та технології побудови 
багатоверсійних систем та оптимізації їх архітектур, стійких до відмов, 
обумовлених фізичними дефектами апаратних засобів, проектних дефектів 
програмних засобів та атак на компонентні та конфігураційні вразливості, 
методів оцінювання функціональної безпеки з використанням 
комплексування відомих та розроблення нових процедур аналізу відмов, 
марковських багатофрагментих моделей для розрахунку показників 
готовності та безпеки з урахуванням різних типів відмов внаслідок фізичних 
та інформаційних впливів, методів верифікації програмовних пристроїв та 
кейс-орієнтованого оцінювання безпеки.

В.С. Харченком підготовлено 5 докторів та 43 кандидатів наук за 
напрямами критичних обчислень, технологій та систем, спеціальностями 
«Озброєння та військова техніка», «Інформаційні технології», «Комп’ютерні 
системи та компоненти», «Системи і процеси управління». Він є автором 
понад 1000 наукових публікацій, в тому числі 42 монографій, 47 підручників 
і навчальних посібників. Загальна кількість посилань на публікації В.С. 
Харченка та h-індекс згідно баз даних SCOPUS складають відповідно 598/11; 
за Web of Science -  67/5; за Google Shcolar- 1167/21.

Творчі та наукові здобутки В.С. Харченка дозволяють вважати його 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у 
конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 
2019 рік.



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
доктора фізико-математичних наук, професора 

Яковлева Сергія Всеволодовича
у робіту «Забезпечення функціональної безпеки критичних 

інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі
науки і техніки

Науково-педагогічну діяльність С.В.Яковлев почав у 1978 році на 
кафедрі прикладної математики Харківського національного університету 
радіоелектроніки, працюючи на посадах молодшого, старшого наукового 
співробітника, старшого викладача, доцента, професора. У 1982 р. при 
Інституті кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова він захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю «математична кібернетика».

Починаючи з 1984 року С.В.Яковлев систематично займається 
розробкою теоретичних основ формалізації задач, пов’язаних з 
відображенням геометричної інформації та її перетворенням в складних, в 
тому числі критичних, системах. Як учень видатних українських вчених 
В.Л.Рвачьова та Ю.Г.Стояна, продовжив їх теоретичні дослідження в 
напрямку розробки нових математичних моделей та методів оптимізації 
складних процесів та систем з урахуванням просторової форми об’єктів та 
фізико-геометричних властивостей процесів розповсюдження небезпечних 
явищ. У 1990 р. С.В.Яковлев захистив дисертацію на тему «Теорія і 
оптимізаційні методи геометричного проектування в системах управління, 
спостереження і контролю» та здобув науковий ступінь доктора фізико- 
математичних наук за спеціальністю «управління в технічних системах». Має 
вчене звання професора по кафедрі прикладної математики (1992 рік).

У відповідності до Концепції інформатизації держави С.В.Яковлев був 
запрошений та безпосередньо прийняв участь у створенні Харківського 
національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), очоливши у 1993 
році інформаційно-правовий факультет, перейменований пізніше в Інститут 
кібербезпеки ХНУВС. Лауреат конкурсу «Харківщина - кращі імена». 
Наукові досліждення С.В.Яковлева в цей період пов’язані з розробкою 
стратегії глобальної інформатизації правоохоронних органів, впровадженням 
новітніх інформаційно-аналітичних систем і технологій у діяльність 
підрозділів органів внутрішніх справ. За видатні досягнення в науково- 
педагогічній діяльності С.В.Яковлев отримав Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України» (1999 р.).



З 2010 року займав посади професора кафедри інформаційних 
технологій та захисту інформації, заступника директора з навчальної та 
наукової роботи, першого заступника директора навчально-наукового 
інституту ХНУВС. З 2016 року С.В.Яковлев працює в Національному 
аерокосмічному університеті ім. Жуковського «ХАІ» на посаді професора 
кафедри інформатики (зараз перейменована на математичного моделювання 
та штучного інтелекту).

Науковий вклад С.В.Яковлева в роботу полягає в розробці таких її 
напрямів як формалізація задач функціональної безпеки критичних систем та 
оптимізація їх параметрів, математичне моделювання задач геометричного 
проектування, створення та дослідження властивостей спеціальних класів 
функцій для нерегулярного розміщення та покриття в системах управління, 
моніторингу та контролю надзвичайних ситуацій. С.В.Яковлев належать 
фундаментальні результати в області теорії та методів оптимального 
покриття множин довільної просторової форми. С.В.Яковлев сумісно зі 
Ю.Г.Стояном є засновниками нового напряму теорії дискретної оптимізації -  
евклідової комбінаторної оптимізації, що значно розширило можливості 
впровадження сучасних методів при дослідженні складних систем з 
урахуванням їж дискретно-неперервної структури. С.В.Яковлев є 
розробником методів послідовної статистичної оптимізації, що набули 
всесвітньої відомості при розв’язанні багатоекстремальних задач оптимізації 
великої розмірності.

С.В. Яковлевим підготовлено двох докторів та 7 кандидатів наук за 
напрямком математичного моделювання та оптимізації складних процесів і 
систем. Він є автором понад 300 наукових публікацій, в тому числі 15 
монографій і навчальних посібників. Загальна кількість посилань на 
публікації С.В.Яковлева та h-індекс згідно баз даних SCOPUS складають 
відповідно 126/8; за Web of Science -  48/5; за Google Shcolar -  440/12.

Творчі та наукові здобутки С.В.Яковлева дозволяють вважати його 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у 
конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
доктора технічних наук, професора 

Лукіна Володимира Васильовича
у робіту «Забезпечення функціональної безпеки критичних 

інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі
науки і техніки

Свою науково-педагогічну діяльність Лукін В.В. розпочав у 1983 році 
на кафедрі приймально-передаючих пристроїв Харківського авіаційного 
інституту (зараз Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. 
Жуковського «ХАІ»). Він працював на посадах інженера та молодшого 
наукового співробітника, потім поступив до очної аспірантури. В 1988 році 
успішно захистив кандидатську дисертацію. Потім працював на посадах 
наукового співробітника та старшого наукового співробітника, закінчив очну 
докторантуру, в 2002 році захистив докторську дисертацію. Працював на 
посадах доцента та професора кафедри прийому, передачі та обробки 
сигналів. З 2016 року обіймає посаду завідувача кафедри прийому, передачі 
та обробки сигналів (з 2017 року назву кафедри змінено на кафедру 
інформаційно-комунікаційних технологій ім. О.О. Зеленського). У 2007 році 
отримав вчене звання професора.

З 1980 року Лукін В.В. займався науковою роботою під керівництвом 
Зеленського О.О., який створив школу генерування та обробки 
багатоканальних сигналів. Лукіним В.В. розроблені методи формування та 
обробки багаточастотних зображень, в тому числі у хвилеводних каналах, які 
стали основою кандидатської дисертації. Починаючи з 1989 року В.В. Лукін 
займався розробкою теоретичних основ та практичних засобів локально- 
адаптивної стійкої фільтрації сигналів та зображень в умовах обмеженої 
апріорної інформації про властивості завад. На зростання кругозору Лукіна 
В.В. значний вплив мала спільна робота та спілкування із професорами 
Кулеміним Г.П. (Харків, Україна), Юанем Баозонгом (Пекін, КНР, де Лукін 
В.В. перебував на стажуванні в 1992-93 роках), академіком Якко Астолой 
(Тампере, Фінляндія). З 1989 року Лукін В.В. був заступником завідувача 
кафедри з НДР та відповідальним виконавцем багатьох НДР та проектів. 
Наслідком інтенсивної роботи став захист дисертації доктора технічних наук 
за темою «Локально-адаптивна стійка фільтрація сигналів і зображень у 
багатоканальних системах дистанційного зондування» за спеціальністю 
«Дистанційні аерокосмічні дослідження».



За участі або під керівництвом Лукіна В.В. виконано міжнародні 
проекти для організацій КНР, Мексики, Фінляндії, Великобританії, 
Туреччини. Завдяки його зусиллям налагоджено співпрацю з вченими інших 
країн -  Франції, Чорногорії, Італії. З 1996 року він є членом програмного 
комітету Міжнародної конференції Image Processing: Algorithms and Systems 
(Каліфорнія, США), був та є членом організаційних та програмних комітетів 
багатьох<-інших конференцій, виступав на них з пленарними доповідями. 
Отримав звання IEEE Senior Member. Є членом експертної ради ДАК 
України. Чотири рази визнавався кращим вченим ХАІ, а в 2016 році -  
кращим вченим Харківщини.

Науковий вклад В.В. Лукіна в роботу полягає в розробці наступних 
напрямів: завадостійка фільтрація сигналів та інформаційних даних в умовах 
впливу негаусових та імпульсних завад або аномальних вимірювань; 
локально-адаптивна фільтрація багатоканальних зображень, що спотворені 
різними типами завад; автоматичне (всліпу) оцінювання характеристик завад 
та відношення сигнал-завада для багатоканальних сигналів та зображень із 
використанням порядкових статистик, міріади вибірки, мінімальної 
інтерквантільної відстані та бутстрепу; інтелектуальні методи прогнозування 
показників стиснення зображень з втратами та ефективності фільтрації з 
прийняттям рішень про доцільність виконання операцій обробки або 
встановлення оптимальних значень параметрів алгоритмів; розробка та 
застосування нейронних мереж для різних етапів обробки даних, в тому числі 
класифікації даних моніторингу (дистанційного зондування) з аерокосмічних 
носіїв, виявлення небезпечних об’єктів або забруднень тощо.

В.В. Лукіним підготовлено одного доктора та 12 кандидатів наук за 
спеціальностями «Дистанційні аерокосмічні дослідження» та «Радіотехнічні 
пристрої та засоби телекомунікацій». Він є автором понад 700 наукових 
публікацій, в тому числі 10 монографій і навчальних посібників. Загальна 
кількість посилань на публікації В.В. Лукіна та h-індекс згідно бази даних 
SCOPUS складає 1306/26; за Google Scholar -  6634/35.

Творчі та наукові здобутки В.В. Лукіна дозволяють вважати його 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у 
конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 
2019 рік.

В.В. Лукін

,В. Нечипорук



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника

Горбачик Олени Семенівни
у роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних 

інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі
науки і техніки

Горбачик О.С. приймала участь у виконанні роботи «Забезпечення 
функціональної безпеки критичних інформаційно-керуючих систем», 
працюючи старшим науковим співробітником в Інституті проблем реєстрації 
інформації Національної академії наук України у відділі цифрових 
моделюючих систем.

З 1987р. Горбачик О.С проводить дослідження з проблем підвищення 
якості і безпеки функціонування складних технічних та соціотехнічних систем.

У 1990р. за цикл робіт «Забезпечення живучості обчислювальних 
систем» Президія Академії наук УРСР нагородила О.С.Горбачик Медаллю 
Академії наук УРСР з премією для молодих вчених.

У 1992р. Горбачик О.С захистила кандидатську дисертацію 
«Дослідження і розробка засобів аналізу функціональної живучості і 
алгоритмів управління у проблемно-орієнтованих обчислювальних системах» 
за спеціальністю «Обчислювальні машини, комплекси, системи і мережі». У 
2000р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 
«Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології».

У 2007р. Горбачик О.С. отримала міжнародний сертифікат з 
внутрішнього аудиту систем менеджменту інформаційної безпеки за вимогами 
міжнародного стандарту ІБО/ІЕС 27001-2005. Вона неодноразово виступала 
експертом науково-дослідних та дослідно-конструкторських проектів.

О.С. Горбачик брала активну участь у створенні та роботі Науково- 
практичного об’єднання «Інформаційні технології та безпека», була членом 
Організаційного комітету II—XVIII Міжнародної науково-практичної 
конференції «Інформаційні технології та безпека» (2002-2018рр.), де 
відбувається обговорення й апробація новітніх наукових розробок з проблем 
безпеки, обмін досвідом з розв’язання безпекових завдань фахівцями з різних 
країн світу (США, Великобританії, Польщі, Болгарії, Туреччини, Судану, 
Кореї, Китаю, Російської Федерації, Литви, Латвії, Білорусі, Молдови).

О.С. Горбачик брала активну участь у розробці навчального курсу для 
студентів та аспірантів «Живучість складних систем», який протягом 20 
років викладався у Національному технічному університеті України



«Київський політехнічних інститут імені Ігоря Сікорського» і 
Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних 
технологій та систем.

Науковий вклад О.С.Горбачик у представлену роботу полягає в 
обґрунтуванні та розробці положень концепції та теоретико-методологічних 
засад розробки інформаційних та інформаційно-керуючих систем 
підвищеної живучості, дослідженні закономірностей зміни функціональності 
в умовах виникнення і накопичення відмов з урахуванням таких 
фундаментальних властивостей складних систем, як природна надмірність, 
адаптивність, функціональна стійкість та живучість; розробці проблем 
модельного представлення можливих станів функціональності системи, 
побудови критеріїв, оцінок та показників функціональної та структурної 
живучості; у постановках задач утворення і підтримки необхідних структур з 
мобільних об’єктів в умовах вражаючих впливів із застосуванням сучасних 
комунікаційних технологій; формулюванні і формалізації вимог до систем 
захисту і механізмів забезпечення живучості критичних інформаційно- 
керуючих систем з урахуванням людського фактору, активно взаємодіючого 
із зовнішнім середовищем; розробці концепції створення моделюючих 
комплексів систем організаційного управління для апробації проектних 
рішень щодо автоматизації процесів збору, обробки, збереження та аналізу 
інформації для управління функціонуванням об’єкту критичної 
інфраструктури, навчання і тренажу технічного персоналу та посадових осіб, 
відпрацювання їх дій у надзвичайних ситуаціях.

Горбачик О.С. є автором понад 100 наукових публікацій, в тому числі 2 
монографій та 2 навчальних посібників для студентів та аспірантів. Загальна 
кількість посилань на публікації О.С.Горбачик та h-індекс згідно бази даних за 
Google Shcolar- 152/5.

Творчі та наукові здобутки О.С.Горбачик дозволяють вважати її 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у 
конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 
2019 рік.

О.С. Горбачик

В.В. Петров



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
доктора фізико-математичних наук, старшого наукового співробітника 

Летичевського Олександра Олександровича

у роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних 
інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 

університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 
для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі 

. науки і техніки

Наукову діяльність О.О.Летичевський почав у 1984 році, навчаючись в 
аспірантурі Інституту кібернетики ім. Глушкова, і далі, працюючи на посадах 
молодшого, старшого, провідного наукового співробітника. У 2005 р. в 
Інституті кібернетики НАН України ім. В.М.Глушкова він захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю «математична кібернетика», а в 2015 -  доктора фізико- 
математичних наук.

Науковий вклад О.О.Летичевського полягає в розробці технології 
використання формальних методів в процесі розробки програмного та 
апаратного забезпечення систем, що критичні до безпеки. У розробці 
високонадійних систем такий процес інтегрується у стандартний процес у 
вигляді верифікації, тестування та перевірки властивостей кібербезпеки на 
кожній фазі, починаючи з усталення вимог та закінчуючи етапом тестування. 
Для кожного етапу розробки створений набір методів, що дозволяє 
підвищити якість та ефективність розробки, уникнути виявлення критичних 
помилок на подальших етапах розробки, таких як інтеграція або тестування. 
На етапі усталення вимог верифікуються класичні властивості 
несуперечливості вимог, повноти вимог, властивості безпеки, що визначені 
замовником та специфічні до проектованого класу систем, властивості 
життєздатності, локальні властивості (інваріанти, контракти) та властивості, 
що визначають відповідність вимогам, властивості, що специфічні до певних 
класів систем, такі як конкуруючі процеси, взаємне виключення, 
когерентність станів, динамічне взаємне блокування. На етапах проектування 
та кодуванні для артефактів етапів такі, як модель дизайну або код, 
проводиться процедура верифікації властивостей моделі, в тому числі 
властивостей безпеки.

Методи модельного тестування були розроблені автором на основі 
технік інсерційного моделювання та символьного виконання. Створено 
методи генерування тестів із заданим критерієм покриття, методи 
символьного виконання тестів на основі технік «чорної» та «білої» скриньки,



методи інтеграційного та регресивного тестування, що значно підвищують 
ефективність процесу тестування з точки зору покриття тестів.

Основою методів є розроблена у відділі теорії цифрових автоматів 
інституту кібернетики ім. В.М, Глушкова методологія інсерційного 
моделювання, яка була розвинута автором для створення вказаних 
формальних методів. Автором була розвинута теорія предикатних 
перетворювачів, створено метод подвійної апроксимації пошуку інваріантів у 
транзитивних системах, узагальнено метод прямого та оберненого 
символьного моделювання. Дані техніки були реалізовані в системах 
алгебраїчного програмування, інсерційного моделювання, та увійшли, як 
алгоритмічна основа в систему верифікації та тестування вимог VRS, 
систему модельного тестування GTG, системи ре-інжинірингу Uniquesoft, 
алгебраїчну платформу garuda.ai. Системи використовувались в 
телекомунікаційних областях, автопромисловості, верифікації мережевих 
протоколів, мікропроцесорній індустрії.

На основі алгебри поведінок створено мови специфікацій моделей, які є 
артефактами процесу розробки критичних систем. Так автором 
запропоновано мову LiveUCM, що включає в себе стандартну мову UCM, 
розмічену алгебраїчними специфікаціями. Це дало можливість широкого 
використання інженерних специфікацій разом в рамках мови алгебри 
поведінок та як наслідок, більш широке використання формального підходу 
та методів.

Загальна кількість посилань на публікації О.О.Летичевського та Ь- 
індекс згідно баз даних SCOPUS складають відповідно 29/4; за Google 
Shcolar -  275/6.

Претендент 
д.ф.-м.н., п.н.с.

Директор Інституту,
імені В.М. ГлушковЦчН/Щ^

О.О.Летичевський

академік НАНУ ідентифікуй 
А  05417
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ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
кандидата технічних наук,

Сіорн Олександра Андрійовича
у роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних 

інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі
науки і техніки

Науково-виробничу діяльність О.А. Сіора розпочав у 1978 році в 
Кіровоградському державному спеціальному конструкторському бюро 
«Посівмаш» на посаді інженера -  конструктора. З 1 квітня 1985 року працює 
на Кіровоградському заводі радіовиробів (нині ПАТ «НВП «Радій»). У 1998 
році загальними зборами акціонерів обраний головою правління -  
генеральним директором, а в липні 2002 троку, квітня 2004року та в квітні 
2008 року переобраний на цю посаду. З 2011 року по теперішній час працює 
Генеральним директором Публічного акціонерного товариства «Науково- 
виробниче підприємство «Радій».

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю «Управління проектами та 
розвиток виробництва».

Починаючи з 1999 року, О. А. Сіора займається розробкою і 
практичним впровадженням наукових та інженерних методів і засобів 
розроблення, модернізації, виробництва, випробувань, розгортання та 
технічної підтримки використання за призначенням програмно-технічних 
комплексів, інформаційно-керуючих систем і систем безпеки атомних 
електростанцій, а також систем та пристроїв для теплової енергетики, систем 
пожежотушіння тощо. В науковому плані зосередився на дослідженні і 
впровадженні методів забезпечення якості, надійності та функціональної 
безпеки інформаційно-керуючих систем АЕС на платформах програмованих 
логічних інтегральних схем (ПЛІС-FPGA). Понад 60 таких систем 
впроваджено на АЕС України, Болгарії. Окремі пристрої та системи 
поставлено у Канаду, Аргентину та інші країни.

З 2007 року та по теперішній час є одним з організаторів Міжнародної 
науково-технічної конференції «Dependable Systems, Services and 
Technologies» (DESSERT), яка протягом 2007-2011 років проводилася на базі 
Науково-виробничого підприємства «Радій». Приймав участь у міжнародних 
проектах за програмами TEMPUS (2006-2017 рр.), присвячених розробленню 
освітніх та тренінгових курсів для підготовки фахівців інформаційних 
технологій та систем для аерокосмічних, енергетичних та інших галузей.

О.А. Сіора є автором понад 40 наукових публікацій, в тому числі З 
монографій, 2 навчальних посібників. Загальна кількість посилань на 
публікації О.А. Сіори та h-індекс згідно баз даних складають: за SCOPUS 
82/3; за Web of Science -  65/2; за Google Scholar -  109/6.



Науковий внесок О.А. Сіори в роботу полягає в розробленні таких її 
напрямів, як методи та технології забезпечення якості процесів і продуктів 
при створенні інформаційно-керуючих систем, важливих для безпеки АЕС та 
теплових станцій, методи та засоби оцінювання відповідності програмного 
забезпечення, апаратно-програмних і програмованих платформ та ІКС в 
цілому вимогам національних і міжнародних стандартів до надійності та 
функціональної безпеки на різних етапах життєвого циклу, узагальнення 
У-моделі“ життєвого циклу для функціонально безпечних систем, методи 
проведення валідаційних випробувань ІКС при їх впровадженні та 
модернізації, методи та моделі систем з версійно-інформаційною 
надмірністю, що мінімізують ризики відмов за загальною причиною.

Творчі та наукові здобутки О.А. Сіори дозволяють вважати його 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у 
конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 
2019 рік.

Претендент О.А. Сіора

Директор технічний ГІАТ « ^ ^ —^ІК.ГІ. Леонтієв



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
Заслуженого винахідника України, кандидата технічних наук, доцента

Сидоренка Миколи Федоровича
у роботу «Забезпечення функціональної безпеки критичних 

інформаційно-керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним 
університетом ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі
науки і техніки

Науково-виробничу діяльність М.Ф.Сидоренко розпочав у 1973 році в 
спеціальному конструкторському бюро ПО «Комунар» (з 1998 року -  
Науково-технічне спеціальне конструкторське бюро «ПОЛІСВІТ» філія 
Державного науково-виробничого підприємства "Об'єднання Комунар") на 
посаді старшого інженера, далі -  провідного інженера, начальника відділу 
систем керування космічними апаратами, з 1986 року -  заступника 
Головного конструктора, з 2005 року -  Першого заступника Головного 
конструктора - Головного інженера, з січня 2017 року -  Головного 
конструктора ДНВП "Об'єднання Комунар" -  начальника НТ СКБ 
"ПОЛІСВІТ".

У 1990 році М.Ф.Сидоренко захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Озброєння та 
військова техніка» за темою «Совершенствование методов и средств 
формирования прецизионных модулированных сигналов для контроля 
систем управления автоматической фокусировкой объективов 
фотографических оптикоэлектронных космических разведывательных 
комплексов». У 1992 році отримав почесне звання «Заслужений винахідник 
України», а у 1999 році вчене звання доцента по кафедрі «Системи 
управління і зв'язку».

Сидоренком М.Ф. підготовлено 2 кандидати технічних наук за 
спеціальністю «Озброєння та військова техніка», теми яких безпосередньо 
пов’язані із відмовостійкістю резервованих цифрових систем керування 
ракетно-космічними комплексами.

З 1980 року М.Ф.Сидоренко займається розробкою наукових і 
інженерних методів та засобів відмовостійких цифрових систем керування 
космічними апаратами спеціального призначення, з гібрідними 
резервованими структурами, з великим строком активного існування на 
навколоземній орбіті, а також впровадженням новітніх принципів і методів 
побудови перспективних високонадійних розподілених систем керування 
авіаційними газотурбінними двигунами, ракетами-носіями, програмно- 
технічними комплексами систем керування, регулювання та захисту турбін, 
тощо.

Моделі методи та засоби побудови систем керування, що розроблені 
Сидоренком М.Ф., реалізовані при створенні під його технічним 
керівництвом інформаційно-керуючих систем для критичних об'єктів, а саме:



-  системи керування спуском з навколоземної орбіти пілотованих 
космічних кораблів «Союз» та вантажних космічних кораблів 
«Прогрес»;

-  апаратури орієнтації та навігації «Струна-4» космічної станції 
«Мир-2», яка відпрацювала на орбіті земної кулі більше 20 років;

-  електронних цифрових регуляторів авіаційних та вертольотних 
газотурбінних двигунів (САУ ГТД) розробки ДП «Івченко-Прогрес»

• та AT «Мотор Січ»;
-  модернізованої системи керування ракети-носія «Союз-ФГ», яка 

забезпечує виведення на орбіту пілотованих космічних кораблів 
«Союз МС» з міжнародними екіпажами за програмою міжнародного 
космічного проекту МКС за участю Росмосмосу, NASA, ESA, JAXA 
та інших;

-  програмно-технічних комплексів достартової перевірки та пуску 
ракет-носіїв та космічних апаратів спеціального призначення, тощо.

Сидоренко М.Ф. є одним з організаторів та членом оргкомітету 
Міжнародної науково-технічної конференції «Dependable Systems, Services 
and Technologies» (DESSERT).

Науковий вклад Сидоренка М.Ф. в наукову роботу полягає в розробці 
принципів створення безпечних та надійних критичних інформаційно- 
керуючих систем, стійких до відмов, обумовлених фізичними дефектами 
апаратних засобів та програмних проектних дефектів та збоїв, оптимізації 
архітектури побудови систем керування відповідальними критичними 
об'єктами, працюючими в реальному часі, розробленні нових методів аналізу 
відмов різних типів, методів розрахунку показників надійності систем 
керування внаслідок впливу на об'єкт різноманітних зовнішніх факторів на 
всіх етапах життєвого циклу, методів оцінки коректності і надійності 
програмного забезпечення гібрідних резервованих структур систем 
керування з метою мінімізації ризиків відмов.

М.Ф.Сидоренко є автором понад 170 публікацій, що мали безпосереднє 
впровадження в науково-практичну діяльність.

Творчі та наукові здобутки М.Ф.Сидоренка дозволяють вважати його 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у 
конкурсі зі здобутт* ^ ’ науки і техніки за
2019 рік.

Претендент

Головний інже
НТ СКБ "ПОЛ

М.Ф.Сидоренко

І.Е.Скачко



ДОВІДКА ПРО ТВОРЧИЙ ВНЕСОК
доктора технічних наук, професора 

Уривського Леоніда Олександровича
у робіту «Забезпечення функціональної безпеки критичних інформаційно- 

керуючих систем», яка висунута Національним аерокосмічним університетом 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

для участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і
техніки

Науково-педагогічну' діяльність Л.О.Уривський почав у 1979 році на 
кафедрі військової техніки радіозв’язку Київського вищого військового 
інженерного училища зв’язку, працюючи на посадах ад’юнкта, викладача, 
старшого викладача. У 1983 р. при Київському вищому військовому авіаційному 
інженерному училищі він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук за спеціальністю «озброєння та військова техніка». 
Результатом плідної праці ученого стало присвоєння йому почесного звання 
«Кращій молодий винахідник України».

Починаючи з 1979 року Л.О.Уривський систематично займається 
розробкою структурно-надійних телекомунікаційних безпроводових систем з 
випадковою топологією для складних, в тому числі критичних, систем зв’язку. У 
цей період у фокусі його наукових досліджень перебувала тема створення 
автоматизованої системи радіозв’язку тактичної ланки управління. Робота 
завершилася промисловим випуском засобів зв’язку нового покоління (80-ті рр.). 
Згодом вчений з потужним потенціалом та прогресивними баченнями отримує 
відзнаку «Винахідник СРСР». Винаходи Уривського Л.О. демонструвалися на 
ВДНГ СРСР та України Важливим етапом у діяльності Уривського Л.О. стала 
активна участь у реалізації проектів розгортання в Україні системи 
конфіденційного транкінгового радіозв’язку, а також системи спеціального 
супутникового зв’язку для державних органів (90-ті рр.).

Починаючи з 1997 р., вчений пов’язує своє життя з КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, перебуваючи і до сьогодні у постійному штаті на посадах доцента, 
професора, завідувача кафедри.

У 2009 р. Л.О.Уривський захистив дисертацію на тему «Основи прикладної 
теорії інформації для телекомунікацію) та здобув науковий ступінь доктора 
технічних наук за спеціальністю «телекомунікаційні системи та мережі». Має 
вчене звання професора по кафедрі телекомунікаційних систем (2011 рік).

При цьому він є засновником вітчизняної прикладної теорії інформації для 
телекомунікацій, яка визначає, зокрема, принципи створення оптимальних 
сигнально-кодових конструкцій поблизу границь Шеннона, методи синтезу 
завадостійких кодів, які гарантують визначену достовірність у 
телекомунікаційних каналах, принципи оцінки ефективності використання 
наданих ресурсів систем передавання інформації.



Науковий вклад Л.О.Уривського в роботу полягає в розробці таких її 
напрямів як базові концептуальні засади забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем в умовах динамічного середовища на 
підґрунті покращення її структурної надійності. Застосування алгоритму 
автоматичної ретрансляції в абонентських радіостанціях забезпечило підвищення 
структурної надійності мережі, її живучості та безпеки. За його безпосередньою 
участю розроблено новий метод синтезу сигнально-кодових конструкцій (СКК) за 
критерієм найбільшої інформаційної ефективності при необхідній достовірності 
для викорйстання в системах супутникового та радіорелейного зв'язку, 
підтверджений патентами України.

Запропоновано нові технології передачі інформації з використанням 
багатопозиційних сигналів в поєднанні з швидкісними завадостійкими кодами та 
одночасним виконанням процедур модуляції/кодування, а також 
демодуляції/декодування, як продукт дослідження інформаційних можливостей 
сучасних та перспективних систем зв’язку. Конструктивний прототип 
запропонованого уніфікованого пристрою завадостійкої передачі інформації в 
складі лінії радіорелейного зв’язку пройшов натурні випробування на об’єктах 
Державної прикордонної служби, Національної гвардії України, полігоні 
Міністерства оборони України.

Розроблено нове апаратне рішення для перспективних засобів 
телекомунікацій, які мають високі і раніше недосяжні технічні характеристики та 
технічні рішення по використанню терагерцового діапазону в безпроводових 
мережах нового покоління. Створена цифрова радіорелейна система, що 
забезпечує передавання та приймання цифрової інформації зі швидкістю 1 Гбіт/с і 
більше в терагерцовому діапазоні частот 130-134 ГГц.

За видатні досягнення в науково-педагогічній діяльності Л.О.Уривський 
отримав Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2017 р.).

Уривським Л.О. підготовлено 6 кандидатів наук за напрямком 
телекомунікаційні системи та мережі. Він є автором близько 300 наукових 
публікацій, зокрема, 48 винаходів та корисних моделей, 5 монографій і 
навчальних посібників. Загальна кількість посилань на публікації Л.О.Уривського 
та h-індекс згідно баз даних SCOPUS складають відповідно 28/3; за Web of 
Science -  6/1; за Google Shcolar -  168/7.

Творчі та наукові здобутки Л.О.Уривського дозволяють вважати його 
повноправним співавтором роботи «Забезпечення функціональної безпеки 
критичних інформаційно-керуючих систем», яка висунута для участі у конкурсі
зі здобуття Державної премії

Претендент

Ректор КПІ ім. Ігоря Сії


