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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

На кафедре компьютерных систем, сетей и кибербезопасности с 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 – кандидат технических наук, доцент кафед-

ры компьютерных систем, сетей и кибербезопасности 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 19 грудня (четвер) 2019 р., 

о 15:00 в аудиторії 238 радіокорпусу ХАІ. 

Тема: Методи і технології розроблення та впровадження засобів  

ІТ-безпеки індустріальних програмно-технічних комплексів і корпо-

ративних інформаційних систем 

Доповіді: 

1. Одарущенко Олег Миколайович (к.т.н., доцент, ТОВ «НВП 

«Радікс»). Методи і засоби забезпечення надійності та функціональ-

ної безпеки (НіФБ) програмно-технічних комплексів (ПТК) з ура-

хуванням фізичних і проектних дефектів компонентів: 
– методологія оцінювання і забезпечення НіФБ ПТК для інформаційно-

керуючих систем критичного призначення (ІКС); 
– - моделі оцінювання надійності (безвідмовності) програмних засобів з  

урахування вторинних дефектів; 
– метод оцінювання НіФБ ПТК зі структурно-версійною надмірністю; 
– моделі готовності ПТК на самодіагностованих програмовних платформах 

(СПП); 
– методи верифікації і валідації програмовних платформ і ПТК; 
– метод забезпечення функціональної безпеки ПТК на СПП; 
– метод оцінювання та забезпечення ФБ при розробленні та ліцензуванні 

модулів і платформ для ІКС ПТК  на ПЛІС; 
– інструментальні засоби підтримки процесів ліцензування програмованих 

платформ та ПТК ІКС (досвід НВП Радікс). 

2. Пономаренко Максим (аккаунт-менеджер компании 

«VERNA»). Формирование и поддержка корпоративных информа-

ционных систем. ИТ-безопасность как ключевой фактор функцио-

нирования информационной структуры предприятий: 
– основные направления деятельности компании. Спектр услуг; 
– экспертиза компании в реализации комплексных проектов; 
– технологии, используемые при построении системы безопасности объек-

та: СКУД, видеонаблюдение и видеораспознавание лиц;  
– технология компании «Верна» для массовых ивентов и маркетинга: син-

хронизация чат-бота с видеораспознаванием лиц. 

Інформація про проекти, конференції, семінари: 

Харченко Вячеслав Сергійович (д.т.н., професор, кафедра 

комп’ютерних систем, мереж і кібербезпеки, ХАІ).  

Про конференції 2020: 11
th
 IEEE DESSERT (14-18.05.20, Київ); 6

th
 

WS ICTERI-TheRMIT (16-18.06.20, Харків), 15
th
 DepCoS (29.06-2.07.20, Бру-

нов-Вроцлав, Польща), 3
rd

 IEEE DSMP (21-25.08.20, Львів) 
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