
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА 

 

1. ПІП (повністю) Філімонова Тетяна Олегівна 

2. Вчене звання, посада на кафедрі Доцент кафедри комп’ютерних наук та 

інформаційних систем 

3. Адреса персональної робочої 

електронної пошти 

t.filimonova@knute.edu.ua  

4. Правильна транслітерація прізвища 

(для створення короткої адреси на 

персональну сторінку викладача з 

резюме) 

Filimonova 

  

 

РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

 

1. Ідентифікатори 

автора ResearcherID 

ORCID  

Google Scholar 

https://publons.com/researcher/3946220 

https://orcid.org/0000-0001-9467-0141 

https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=JQ8JhaEAAAAJ 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням року, 

закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому 

числі наукової) 

У 1999 році закінчила з відзнакою Донецький державний 

університет за спеціальністю «Прикладна математика» та 

отримала диплом спеціаліста, кваліфікація «математик». 

У 2004 році закінчила з відзнакою Донецький державний 

університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського 

за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала 

диплом спеціаліста, кваліфікація «економіст». 

3. Підвищення 

кваліфікації 

1. Підвищення кваліфікації за програмою «Інформаційні і 

комунікаційні технології дистанційного навчання». ВНЗ 

«Університет економіки та права №КРОК», березень 2020,  

Київ, свідоцтво № КР 04635922/000315-20. 

2. Certificate for the successful completion of IT Ukraine 

Association Teacher’s Internship program held by EPAM 

Systems. June-August 2020. Kyiv, Ukraine №333. 

4. Міжнародний досвід - 

5. Особисті нагороди - 

6. Перелік 

найвагоміших праць 

(заповнюється 

виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів: 

1. Монографії  

2. Підручники 

3. Навчальні посібники  

4. Статті у фахових 

виданнях, матеріали 

конференцій 

 

3. Навчальні посібники 

Методичні рекомендації та завдання для практичних 

робіт з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія» / Т.О. Філімонова, М.В. Касянюк. Університет 

економіки та права «КРОК». Київ. 2019. 31 с. 

4.Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій 

1.Філімонова Т.О. Чат-боти як інструмент підвищення 

конкурентоспроможності компанії//Eurasian scientific 

congress. Abstract of the 7th International scientific and 

practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, 

Spain. 2020. Pp 160-166. URL. https:// sci-conf.com.ua. 

2. Філімонова Т.О. Цифрова нерівність. Шляхи подолання. 
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Матеріали V Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інформація та соціум» ДонНУ. м. Вінниця. 

25.06.2020.  

3.Филимонова Т.О. Использование итерационной теории 

изгиба ортотропных пластин при сосредоточенных 

температурных воздействиях. Доповіді НАН України. 

2008. № 3. С. 77–82. 

4.Филимонова Т.О. Решение задач о термоупругом изгибе 

ортотропных пластин на основе итерационной теории. 

Теоретическая и прикладная механика. 2007. Вып. 42.  

С. 98–103. 

4. Филимонова Т.О. Исследование локального 

термоупругого изгиба ортотропных пластин на базе 

итерационной теории. Труды ИПММ НАН Украины. 2006. 

Вып. 13. С. 57–64. 

5. Филимонова Т.О. Фундаментальное решение уравнений 

термоупругого изгиба ортотропных пластин по 

итерационной теории. Вісн. Донец. університету. Сер. А. 

2006. № 1. С. 115–118. 

 

7. Досвід роботи З 12.2003 по 06.2010 рік працювала на посаді асистента 

кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій 

Донецького національного університету. 

З 09.2010 по 08.2020 рік працювала на посаді доцента 

кафедри комп’ютерних наук Навчально-наукового інституту 

інформаційних та комунікаційних технологій  

«Університету економіки та права «КРОК».  

З 09.2020 по теперішній час працює на посаді доцента 

кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем 

Київського національного торговельно-економічного 

університету. 

 

 


