Кафедра інтелектуальних комп’ютерних
систем рекомендує розглянути кандидатуру
кандидата технічних наук
Петрасової Світлани Валентинівни
щодо присвоєння вченого звання доцента

Резюме
кандидата технічних наук Петрасової Світлани Валентинівни
щодо діяльності за період 2013-2020 рр.
У 2013 році Петрасова С. В. закінчила з відзнакою НТУ «ХПІ» за спеціальністю
«Прикладна лінгвістика» та здобула кваліфікацію лінгвіста-інформатика, перекладача.
З 2013 по 2016 рр. проходила навчання в аспірантурі НТУ «ХПІ». У квітні 2017 р.
захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю
05.13.06 – інформаційні технології.
Має більше 5 років науково-педагогічного стажу в НТУ «ХПІ». На кафедрі
інтелектуальних комп’ютерних систем працює з 2013 року на посадах викладача-стажиста,
асистента, старшого викладача, з 2018 року працює на посаді доцента кафедри.
Проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття з профілюючих дисциплін
кафедри: «Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків», «Актуальні проблеми
прикладної та теоретичної лінгвістики», «Практикум з мовної комунікації (англ. мова)»,
«Практичний курс англійської мови». Керує виконанням бакалаврських та магістерських
дипломних робіт. Під її керівництвом студенти одержали призове місце у конкурсі
бакалаврських робіт НТУ «ХПІ».
З 2017 р. – заступник завідувача кафедри з навчальної роботи (відповідальна за
розрахунок обсягу навчального навантаження працівників кафедри).
Проводить виховну роботу серед студентів: з 2014 р. – куратор академічних груп, наразі
куратор групи СГТ-318б.
Щорічно бере участь у профорієнтаційній роботі: у 2015 р. – заступник відповідального
секретаря приймальної комісії факультету інформатики і управління, у 2016–2017 рр. –
відповідальна за базу даних «Абітурієнт» на факультеті соціально-гуманітарних технологій,
з 2015 та 2019 рр. – відповідальна за роботу сайтів кафедри інтелектуальних комп’ютерних
систем та факультету соціально-гуманітарних технологій.
У 2014–2016 рр. входила до складу оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика». В 2019 р. керувала секцією
міжнародної конференції «Computational Linguistics and Intelligent Systems». В 2017–2018 рр. –
технічний редактор Вісника НТУ «ХПІ», серії «Актуальні проблеми розвитку українського
суспільства». З 2020 року є членом громадської організації «Українське науково-освітнє
ІТ товариство».
Має 44 публікації, з них після захисту кандидатської дисертації видано 21: 3 публікації у
виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science, 1 стаття в іноземному
періодичному фаховому виданні, 10 тез доповідей, 3 статті у періодичних виданнях України,
2 навчальні посібники з грифом Вченої ради НТУ «ХПІ», 1 навчально-методичний посібник та
1 методичні вказівки.
Брала участь у 21 міжнародній конференції. Має сертифікат участі у зарубіжній
міжнародній науково-практичній конференції «Development of Modern Technologies and
Scientific Potential of the World» (м. Лондон, Велика Британія, 2019 р.).
Нагороджена дипломами «Кращий молодий науковець НТУ «ХПІ»» 2017 та 2019 рр. за
секцією «Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування».

