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ДОВІДКА
про творчий внесок старшого викладача кафедри інформатики та

прикладної математики
Рівненського державного гуманітарного університету, к.т.н., 

Назарук Марії Володимирівни 
у цикл наукових праць «Моделювання системи соціальних 

комунікацій «розумного» міста», поданий на здобуття щорічної премії 
Президента України для молодих вчених

Особистий творчий внесок Назарук М.В. у колективну наукову роботу 
«Моделювання системи соціальних комунікацій «розумного» міста» полягає в 
наступному:

- досліджено систему соціальних комунікацій «розумного» міста при формуванні 
освітньо-професійного спрямування особи з урахуванням інтересів, здібностей, 
особистісних характеристик рис осіб та потреб роботодавців;

розроблено інформаційну модель процесу аналізу даних щодо визначення 
професійних нахилів та здібностей особи на основі результатів системи 
профорієнтаційних тестів;

розроблено математичну модель процесу поширення «знаннєвого 
потенціалу» в освітньому соціокомунікаційному середовищі міста, яка може 
використовуватися для формування особистісно-орієнтованої освітньої траєкторії 
особи;

- удосконалено метод аналізу освітньої діяльності навчальних закладів на основі 
гіперкубів даних, який, на відміну від існуючих, формує персоналізовані рекомендації 
користувачам щодо вибору ними навчального закладу міста для здобуття фаху;

- розроблено структуру програмно-алгоритмічного комплексу, що поєднує в 
цілісній системі усі етапи підготовки фахівців з урахуванням інтересів, здібностей та 
потреб особистості, а також вимог ринку праці «розумного» міста та надає 
персоналізовані рекомендації користувачам щодо вибору професії.

Назарук М.В. -  співавтор 25 наукових праць, з яких 3 у виданнях, що включені до 
наукометричних базах даних (\УеЬ о!- 8сіепсе Соге Соїіесііоп, Зсориз, Іпбех Сорегпісиз); 
5 статей у фахових наукових виданнях, що входять до переліку, затвердженого 
МОН України; 17 публікацій у збірниках матеріалів конференцій. Результати 
дослідження Назарук М.В. доповідались та обговорювались на міжнародних та 
всеукраїнських наукових та науково-технічних конференціях.

За наукометричною базою Ооо§1е ЗсЬоІаг 15 бібліографічних посилань, Ь-індекс -  
2, ПО-індекс -  0; за наукометричною базою Зсориз Ь-індекс -  2, бібліографічних 
посилань -  9.

Зважаючи на вище сказане, Назарук М.В., як співавтор наукової роботи 
«Моделювання системи соціальних комунікацій «розумного» міста», увійшла до складу 
колективу претендентів, яких висуває Рівненський державний гуманітарний 
університет на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених.

Р.В. Павелків

М.В. Назарук
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