
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 

провадження освітньої діяльності 

Бараненка Романа Васильовича 

 

Показник 
Наявність (+), 

відсутність (-) 
Опис 

1. Наявність за останні п’ять років наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН, 

зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 

+ 1. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savina, Marian Pyrtko, Mariia 

Voronenko, Roman Baranenko and Ivan Lopushynskyi. Development, 

Validation and Testing of the Bayesian Network to Evaluate the National Law 

Enforcement Agencies’ Work. Advanced computer information technologies 

ACIT’2019 : proceedings of 2019 9th International Conference. Ceske 

Budejovice, Czech Republic. June 5-7, 2019. Pp.252-256. 

(DOI: 10.1109/ACITT.2019.8780079. 

URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8780079). 

2. Volodymyr Lytvynenko, Nataliia Savinа, Мariia Voronenko, Roman 

Baranenko, Anna Pashnina, Nataliia Krugla, Ivan Lopushynskyi. Development 

of the Dynamic Bayesian Network to Evaluate the National Law Enforcement 

Agencies’ Work. Proceedings of 2019 IEEE 10th International Confer-ence on 

Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and 

Applications (IDAACS). Vol. 1. Metz, France. September 18-21, 2019. Pp.418-

423. (DOI: 10.1109/IDAACS.2019.8924346. 

URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8924346). 

3. Mariia Voronenko, Iryna Lurie, Oleg Boskin, Roman Baranenko, 

Ulzhalgas Zhunissova, Volodymyr Lytvynenko. Using Bayesian Methods for 

Predicting the Development of Children Autism. Proceedings of 2019 IEEE 

International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT). 

Kyiv, Ukraine. December 18-20, 2019. 

(DOI: 10.1109/ATIT49449.2019.9030523. 

URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9030523). 

2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України 

+ 1. Сольський О.С., Бараненко Р.В., Батарєв В.В. Методи і системи 

штучного інтелекту. Вісник національного Хмельницького університету. 

Серія: Технічні науки, 2021. №1. 

2. Бараненко Р.В., Задорожня А.Ю. Аналіз методів протидії 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8780079
https://ieeexplore.ieee.org/document/8924346
https://ieeexplore.ieee.org/document/9030523


кібератакам. Юридичний бюлетень. Херсон. 2018. №6. С.148-161. 

3. Бараненко Р.В., Задорожня А.Ю. Кібервійна як новий вид 

протистояння держав. Південноукраїнський правничий часопис. Одеса. 

2017. №1. С.53-56. 

4. Веселовська Г.В., Бараненко Р.В., Дерев’янко Є.І. Методи посилення 

безпечності IP-протоколів комп'ютерних мереж на основі гнучких критеріїв 

безпеки. Проблеми інформаційних технологій. Херсон. 2015. №2 (18). 

С.121-127. 

5. Веселовська Г.В., Бараненко Р.В., Дерев’янко Є.І. Метод підвищення 

інформативності дослідження IP протоколів комп’ютерних мереж за 

критеріями безпеки. Проблеми інформаційних технологій. Херсон. 2015. 

№1 (17). С.132-137. 

6. Бараненко Р.В. Технічні аспекти проектування мікропроцесорів 

Вестник Херсонского нацинального технического университета. – 2011. – 

№4 (43). – С.75-78. 

7. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С.,Крючковський Д.О. Технические 

аспекты проектирования устройства преобразования изменения 

управляющего напряжения в изменение емкости Вестник Херсонского 

нацинального технического университета. – 2011. – №1 (40). – С.108-110. 

8. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Проектирование измерителя 

добротности варикапов Автоматика. Автоматизация. Электротехнические 

комплексы и системы. – 2010. – №1(25). - С.62-65. 

9. Бараненко Р.В., Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Технические 

аспекты проектирования устройства для контроля варикапов по 

добротности, емкости и идентичности вольт-фарадных характеристик 

Вестник Херсонского нацинального технического университета. – 2010. – 

№1 (37). – С.189-193. 

10. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Оптимизированная модель 

измерителя добротности варикапов Автоматика. Автоматизация. 

Электротехнические комплексы и системы. – 2009. – №2(24). - С.75-79. 

11. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Технические аспекты 

проектирования цифрового измерителя добротности варикапов 

Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 

2009. – №1(23). – С.92-98. 



12. Бараненко Р.В., Поляков В.С. Аналіз моделей даних, що 

використовуються в ГІС Вестник ХНТУ. – 2008. – №4(33). – С.119-123. 

13. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Анализ схем измерения 

нестабильности параметров полупроводниковых приборов Вестник ХНТУ. 

– 2008. – №3(32). – С.149-155. 

14. Бараненко Р.В., Поляков В.С. Моделі оцінки вартості ділянок міської 

території Вестник ХНТУ. – 2008. – №1(30). – С.292-296. 

15. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Технические аспекты 

проектирования измерителя добротности варикапов Вестник ХНТУ. – 

2008. – №1(30). – С.296-298. 

16. Бараненко Р.В., Поляков В.С. Математична метамодель 

геоінформаційної системи обліку й управління земельними ресурсами 

населеного пункту Проблемы информационных технологий. – 2007. – №2. 

– С.45-48. 

17. Бараненко Р.В. Сучасні методологічні підходи до оцінки вартості 

земельних ділянок в Україні Вестник ХНТУ. – 2007. – №3(29). – С.244-253. 

18. Бараненко Р.В., Поляков В.С. Математична модель процесу 

проектування геоінформаційної системи обліку й управління міськими 

земельними ресурсами Вестник ХНТУ. – 2007. – №3(29). – С.63-68. 

19. Бараненко Р.В., Тверезовський В.С. Метод построения цифро-

аналогового преобразователя для прецизионного запоминания напряжения 

Вестник ХНТУ. – 2007. – №4(27). – С.468-475. 

3. Наявність виданого підручника чи навчального 

посібника або монографії. 

+ 1. Шеховцов А.В., Полєтаєва Г.Н., Крючковський Д.О., Бараненко Р.В. 

Комп’ютерні технології для дизайнерів: навчальний посібник для студентів 

ВНЗ, рекомендований МОН України. Херсон: Олді-плюс, 2010. 318 с. 

4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, 

який одержав документ про присудження наукового 

ступеня 

- - 

5. Участь у міжнародних наукових проектах, 

залучення до міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної категорії” 

+ 2018-2020 рр. SVCF – грантовий проект Фонду спільноти Кремнієвої 

долини. Cisco Systems, Inc. San Jose, California, USA. Посада: інструктор 

академії Cisco. 

2015 р. Міжнародний проект SETAP. Викладання курсу тренінгів з 

навчальної дисципліни «Інформаційні технології» для працівників 



Управління патрульної поліції ДПП НПУ в Херсонській області. 

6. Проведення навчальних занять із спеціальних 

дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 

- - 

7. Робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН або 

галузевих експертних рад Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти, або 

Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або 

міжгалузевої експертної ради з вищої освіти 

Акредитаційної комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/ зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/ науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої освіти МОН 

+ Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти за спеціальностями 122 Комп’ютерні 

науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 125 Кібербезпека (Протокол №24 від 

15.12.2020). 

 

8. Виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена редакційної колегії 

наукового видання, включеного до переліку 

наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання 

+ 1. Відповідальний секретар фахового наукового журналу «Проблеми 

інформаційних технологій» (2007-2015 рр.). 

2. Член редколегії фахового наукового журналу «Юридичний бюлетень» 

(з 2016 до 14.05.2020 р.). 

3. Член редколегії фахового наукового журналу «Південноукраїнський 

правничий часопис» (до 14.05.2020 р.). 

9. Керівництво школярем, який зайняв призове 

місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових навчальних предметів, II-III 

етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Національного 

центру “Мала академія наук України”; участь у журі 

олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук 

України” 

+ Член журі секції «Інтернет-технології та web-дизайн», «Мультимедійні 

системи, навчальні та ігрові програми» відділення «Комп’ютерні науки» 

ІІ етапу конкурсу-захисту наукових робіт КЗ «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради (2013-2020 рр.). 

 



10. Організаційна робота у закладах освіти на 

посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/ інституту/ факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого 

секретаря закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника 

+ У 2007-2015 рр. заступник з навчально-методичної роботи завідувача 

кафедри інформаційних технологій Херсонського національного 

технічного університету (з правом підпису документів). 

 

11. Участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох 

разових спеціалізованих вчених рад) 

- - 

12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

та/або патентів загальною кількістю два досягнення 

+ 1. Резонансний вимірювач індуктивності / Тверезовський В.С., Ходаков 

В.Є., Бараненко Р.В., Дроздова Є.А. Деклараційний Патент України на 

винахід №50652 А, МПК7 – G01R27/26, Опубл. 15.10.2002, Бюл. №10. 

2. Резонансний вимірювач ємності / Тверезовський В.С., Ходаков В.Є., 

Бараненко Р.В. Деклараційний Патент України на винахід №63238 А, 

МПК7 – G01R27/26, Опубл. 15.01.2004, Бюл. №1. 

3. Геліоопріснювач / Верещагін В.Л., Ковальчук А.Н., Ходаков В.Є., 

Шеховцов А.В., Бараненко Р.В., Безрукавий О.С., Цивільський Ф.М., 

Соболев О.А. Деклараційний Патент України на корисну модель №11289, 

МПК7 – C02F1/04, C02F1/14, B63J1/00, Опубл. 15.12.2005, Бюл. №12. 

4. Спосіб перетворення інформації та пристрій для його здійснення / 

Пилипенко М.В., Ходаков В.Є., Бараненко Р.В., Eressko Oleg (Netherlands, 

NL), Lunegov Maksim (Germany, DE), Шаганян С.М., Цивільський Ф.М., 

Рабчевська К.В., Корчевська Л.О. Патент України на винахід №84125, 

МПК-(2006) H03M7/46, Опубл. 25.09.2008, Бюл. №18. 

5. Швидкодіючий арифметично-логічний мікропроцесор / Тверезовський 

В.С., Бараненко Р.В. Патент України на винахід №89676, МПК-(2009) 



G06C15/00, G06F7/00, Опубл. 25.02.2010, Бюл. №4. 

6. Агрегатна частина прально-віджимної машини / Бараненко Р.В., 

Мерешко Є.А., Комісаров О.С., Цивільський Ф.М., Дроздова Є.А., 

Левицький В.М. Патент України на корисну модель №82481, МПК 

(2013.01) G06F23/00, D06F37/00, Опубл. 12.08.2013, Бюл. №15. 

13. Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспектів 

лекцій / практикумів/ методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

+ 1. Бараненко Р.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж» для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки». Умань: Уманський НУС, 2021. 93 с. 

2. Бараненко Р.В. Інструктивно-методичні матеріали до виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Проектування та 

адміністрування комп’ютерних мереж» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки». Умань: Уманський НУС, 2021. 59 с. 

3. Бараненко Р.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування комп’ютерних 

мереж» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Умань: Уманський НУС, 2021. 

22 с. 

4. Бараненко Р.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування комп’ютерних 

мереж» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

заочної форми навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». 

Умань: Уманський НУС, 2021. 18 с. 

5. Бараненко Р.В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни 

«Системний аналіз» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Умань: Уманський 

НУС, 2021. 70 с. 

6. Бараненко Р.В. Інструктивно-методичні матеріали до виконання 

лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системний аналіз» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

122 «Комп’ютерні науки». Умань: Уманський НУС, 2021. 103 с. 

7. Бараненко Р.В. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів першого 



(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки». Умань: Уманський НУС, 2021. 20 с. 

8. Бараненко Р.В. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

навчальної дисципліни «Системний аналіз» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Умань: Уманський НУС, 2021. 

12 с. 

9. Сонько С.П., Бараненко Р.В. Методичні вказівки для проведення 

лабораторних робіт з дисципліни «Геоінформаційні системи» студентами 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Умань: УНУС, 2020. 34 с. 

10. Сонько С.П., Бараненко Р.В. Методичні вказівки до самостійної 

роботи студентів з дисципліни «Геоінформаційні системи» для здобувачів 

вищої освіти, спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми 

«Комп’ютерні науки». Умань: Уманський НУС, 2020. 48 с. 

14. Керівництво студентом, який зайняв призове 

місце на I етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною 

групою; керівництво студентом, який став призером 

або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, 

чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди 

+ Керівництво постійно діючим курсантсько-студентським науковим 

гуртком кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського 

факультету ОДУВС (з 2015 р. дотепер) 

 



України з видів спорту; виконання обов’язків 

головного секретаря, головного судді, судді 

міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у 

складі організаційного комітету, суддівського 

корпусу 

15. Наявність науково-популярних та/або 

консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних 

публікацій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

+ 1. Бараненко Р.В., Постольник К.А. Промислове (корпоративне) 

шпигунство: аналіз ризиків витоку службової інформації. Priority directions 

of science and technology development : abstracts of IV International Scientific 

and Practical Conference. Kyiv, Ukraine. 20-22 December 2020. Pp.301-304. 

2. Бараненко Р.В., Арутюнова К.А. До питання протидії кібертероризму. 

Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути : 

збірник статей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної iнтернет-

конференцiї (17-18 серпня 2020). Дніпро, 2020. С.60-62. 

3. Бараненко Р.В., Колесник Д.Ю. До питання забезпечення 

інформаційної безпеки України. Шляхи розвитку науки в сучасних 

кризових умовах : збірник статей учасників І Міжнародної науково-

практичної iнтернет-конференцiї, (28-29 травня 2020). Дніпро, 2020. С.61-

63. 

4. Бараненко Р.В., Щербина М.В. Аналіз атак на сегменти інформаційної 

інфраструктури України. Пріоритетні напрямки розвитку та реформування 

правоохоронних органів України : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. Херсон : ТОВ «ВКФ «СТАР» ЛТД»», 2019. С.291-

293. 

5. Бараненко Р.В., Поточняк М.І. До питання використання 

біометричних технологій в криміналістиці. Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування : матеріали конференції. Дніпро: 

ДДУВС, 2019. С.70-71. 

6. Бараненко Р.В., Присяжна Є.Ю. Кібератаки загрожують Україні: 

уроки від Petya.A. Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід 

і його актуальність для України : матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2017. 

С.342-344. 

7. Бараненко Р.В. Захист критичної інфраструктури в контексті 



забезпечення інформаційної безпеки держави. Актуальні питання протидії 

кіберзлочинності та торгівлі людьми : матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції. Харків: ХНУВС, 2017. С.119-121. 

8. Бараненко Р.В., Задорожна А.Ю. Дії адміністратора безпеки 

комп’ютерної системи при кібератаках. Сучасні тенденції розвитку 

української науки : матеріали ІІI Всеукраїнської наукової конференції. 

Переяслав-Хмельницький: ГО «Інститут соціальної трансформації», 2017. 

С.131-135. 

9. Бараненко Р.В., Задорожна А.Ю. Методи протидії вірусним атакам. 

Проблеми математичного моделювання : матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції. Дніпро: Біла К.О., 2017. С.95-98. 

10. Бараненко Р.В., Задорожна А.Ю. Аналіз методів реалізації DoS атак. 

Інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління 

організаційно-технологічними комплексами : матеріали Міжнародної 

науково-практична конференції молодих вчених та студентів. Луцьк: 

Луцький НТУ, 2017. С.19-20. 

16. Участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю 

+ Інструктор міжнародної мережної академії Cisco (з 2018 р. дотепер) 

Член співтовариства SANS.org Community Інституту передових технологій 

SANS (SANS Institute PO Box 124 Swansea, SA3 9BB, UK 

17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не 

менше п’яти років 

+ Професійна діяльність з 01.09.2001 р. (стаж 18 років). 

18. Наукове консультування установ, підприємств, 

організацій протягом не менше двох років 

- - 

 


