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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

На кафедре компьютерных систем, сетей и кибербезопасности 31 мая 2001 

года работает постоянно действующий Всеукраинский научно-технический семинар 

КриКТехС «Критические компьютерные технологии и системы» crictecs.csn.khai.edu 

Основные направления работы семинара связаны с анализом, моделировани-

ем, разработкой, экспертизой и применением компьютерных (программных, програм-

мируемых и аппаратных) средств, систем, сетей и ИТ-инфраструктур для критических 

и коммерческих приложений с учетом требований к надежности, живучести, функцио-

нальной и информационной безопасности.  

Научный руководитель семинара – заслуженный изобретатель Украины, доктор 

технических наук, профессор заведующий кафедрой компьютерных систем, сетей и 

кибербезопасности (№503) Харченко Вячеслав Сергеевич. 

Информационный администратор – старший преподаватель кафедры №503 

Перепелицын Артём Евгеньевич. 

тел. 057-788-45-03, 057-788-43-56, 

e-mail: v.kharchenko@csn.khai.edu, a.perepelitsyn@csn.khai.edu 

адрес: Украина, 61070, Харьков, ул. Чкалова, 17, ХАИ, кафедра №503 

видео: video.csn.khai.edu (прямые трансляции во время проведения семинара). 

Чергове засідання семінару відбудеться 24 січня  (четвер) 2019 р., о 

15:00 в аудиторії 238 радіокорпусу ХАІ. 

 

Тема: Формальні методи та технології оцінювання  

та забезпечення безпеки програмних систем та критичних  

ІТ-інфраструктур 
 

Доповіді:  
1. Летичевський Олександр Олександрович (д.ф.-м.н., провідний науко-

вий співробітник, відділ цифрових автоматів, Інститут кібернетики ім. Глуш-

кова НАНУ). Формальні методи у верифікації та тестуванні програмних 

систем: 

- огляд методів, що були впроваджені в проектах з компаніями Мото-

рола, Інтел та іншим відомими представниками ІТ індустрії; 

- основні методи в формалізації програмних специфікацій:  

вимоги до програмного забезпечення, дизайн, алгебраїчне представ-

лення вразливостей та атак зловмисників; 

- верифікація бінарного коду, перевірка властивостей моделей про-

грамних систем; 

- методи модельного тестування та основні принципи модельної роз-

робки систем, критичних до безпеки. 

2. Фесенко Герман  Вікторович (к.т.н., докторант кафедри), Брежнєв 

Євген Віталійович (д.т.н., професор кафедри), кафедра комп’ютерних систем, 

мереж і кібербезпеки ХАІ). Методологічні засади і технології оцінювання 

та забезпечення безпеки (захисту) критичних інформаційних інфраструк-

тур (КІІ) (за матеріалами проекту):  
- чому це важливо для суспільства: актуальність проблеми забезпечення 

безпеки (захисту) критичних інфраструктур та КІІ; 

- поняття критичної ІТ-інфраструктури; 

- що буде досягнуто: основна мета проекту; 

- концепція та принципи оцінювання та забезпечення безпеки КІІ; 

- основні завдання та результати; 

- очікувана наукова та практична цінність результатів.  

 

Інформація про проекти, конференції, семінари: 

Харченко Вячеслав Сергійович (д.т.н., професор, кафедра комп’ютерних 

систем, мереж і кібербезпеки ХАІ).  

Про створення Українського науково-освітнього ІТ-товариства. 

Про конференцію IEEE DESSERT2019. 

Про WS ICTERI-TheRMIT 
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