
  

  



1) університету «Харківський політехнічний інститут» для захисту 

дисертаційної роботи здобувача Шеханіна Кирила Юрійовича «Розробка та аналіз 

стеганографічних методів приховування даних в структуру файлових систем» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за 

спеціальністю 125 – Кібербезпека; 

2) про внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради університету 

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної 

роботи здобувача Шеханіна Кирила Юрійовича; 

3) про порушення клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради університету з правом прийняття до розгляду та 

проведення разового захисту дисертації Шеханіна Кирила Юрійовича. 

 

Вчена рада університету ухвалила: 

1. Вивести зі складу спеціалізованої вченої ради Харківською 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації опонента Семенова Сергія 
Геннадійовича, доктора технічних наук (спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні 

системи та компоненти), професора, завідувача кафедри обчислювальної техніки та 

програмування факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у 

зв’язку з у зв’язку з позбавленням строком на два роки за порушення вимог пункту 

3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду  щодо якості відгуку офіційного 

опонента (наказ МОН України від 30 листопада 2021 року № 1290) та ввести до 

складу ради і призначити опонентом для захисту дисертаційної роботи здобувача 

Шеханіна Кирила Юрійовича «Розробка та аналіз стеганографічних методів 

приховування даних в структуру файлових систем» на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 125 – 

Кібербезпека: 

(1) Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук (спеціальність 

05.13.06 – інформаційні технології), професор, професор кафедри обчислювальної 

техніки та програмування факультету комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

Дані про опонента: 

1. У 2021 році був членом спеціалізованих учених рад з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації: 

(1) ДФ 64.820.003 Український державний університет залізничного 

транспорту; 

(2) ДФ 41.090.007 Одеський державний екологічний університет. 

Публікації опонента з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію 

здобувача: 

1. Kuchuk H., Kovalenko A., Ibrahim B.F., Ruban I. Adaptive compression method 

for video information. International Journal of Advanced Trends in Computer Science 

and Engineering. 2019. Vol. 8, Iss. 1, P. 66 – 69 (Scopus) 

DOI: 10.30534/ijatcse/2019/1181.22019 

URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

85066339344&origin=resultslist 



2. Ткачов В.М., Коваленко А.А., Кучук Г.А., Ні Я.С. Метод забезпечення 

живучості високомобільної комп’ютерної мережі. Сучасні інформаційні системи. 

2021. Том 5, № 2. С. 159 – 165. 

DOI: 10.20998/2522-9052.2021.2.24 

URL: http://ais.khpi.edu.ua/article/view/235010 

3. Кучук Г. А., Коваленко А. А., Свиридов А. С. Метод перерозподілу 

пропускної здатності критичної ділянки на основі удосконалення ON/OFF-моделі 

трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Том 2, № 2. С. 139 – 144. 

DOI: 10.20998/2522-9052.2018.2.24 

URL: http://ais.khpi.edu.ua/article/view/2522-9052.2018.2.24 

 

2. Внести зміни до складу спеціалізованої вченої ради Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна з правом прийняття 

до розгляду та проведення разового захисту дисертації здобувача Шеханіна 

Кирила Юрійовича «Розробка та аналіз стеганографічних методів приховування 

даних в структуру файлових систем» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі 

знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 125 – Кібербезпека: 

 Голова ради: Лазурик Валентин Тимофійович, доктор фізико-

математичних наук (спеціальність 01.04.16 — Фізика ядра, елементарних частинок 

і високих енергій), професор, декан факультету комп’ютерних наук Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (1): Олійников Роман Васильович, доктор технічних наук 

(спеціальність 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти), доцент, професор 

кафедри безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних 

наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Рецензент (2): Нарєжній Олексій Павлович, кандидат технічних наук, 

(спеціальність 05.12.17 — Радіотехнічні та телевізійні системи), доцент кафедри 

безпеки інформаційних систем і технологій факультету комп’ютерних наук 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; 

 Опонент (1): Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук 

(спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології), професор, професор кафедри 

обчислювальної техніки та програмування факультету комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут»; 

 Опонент (2): Іохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук 

(спеціальність 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи), доцент, начальник 

кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної 

гвардії України, МВС України. 

 

3. Порушити клопотання перед МОН України щодо створення 

спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертації здобувача Шеханіна Кирила Юрійовича «Розробка та аналіз 

стеганографічних методів приховування даних в структуру файлових систем» на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні технології за 

спеціальністю 125 – Кібербезпека. 
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