
Дурман Микола Олександрович 

Народився 22 травня 1974 р. в м. Берислав 

Херсонської області в родині робітників. 

Закінчив з відзнакою Херсонський 

індустріальний інститут за спеціальністю 

«Програмне забезпечення обчислювальної 

техніки та автоматизованих систем» (1996); 

магістратуру Херсонського державного 

технічного університету за спеціальністю 

«Комп’ютеризовані системи управління і 

автоматики» (1996); очну аспірантуру 

Херсонського державного технічного 

університету за спеціальністю 05.13.06 – 

«Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні 

технології» (1999); Херсонський державний технічний університет за 

спеціальністю "Фінанси" (2002); докторантуру Національної академії 

державного управління при Президентові України за спеціальністю 

25.00.02 – «Механізми державного управління» (2011). 

Дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи 

управління та прогресивні інформаційні технології» на тему: «Моделі, 

методи та алгоритми інформаційної підтримки прийняття рішень при 

управлінні складними технологічними процесами» захистив 10 травня 

2000 р. у спеціалізованій вченій раді Херсонського державного технічного 

університету (науковий керівник – Рогальський  Франц  Борисович – 

кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України). 

Здобув науковий ступінь кандидата технічних наук (2000).  

З  1999 року працював асистентом кафедри інформатики і 

обчислювальної техніки Херсонського державного технічного 

університету, а з 1 вересня 2000 року – доцентом цієї ж кафедри. Упродовж  

2003-2004 років навчався в докторантурі кафедри менеджменту Одеського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України. У 2005-2007 роках - 

доцент кафедри інформатики і комп’ютерних технологій Херсонського 

державного технічного університету. У 2007–2008 рр. – декан факультету 

судноводіння Херсонського державного морського інституту. У 2009-2011 

роках продовжив навчання в докторантурі кафедри парламентаризму та 

політичного менеджменту Національної академії державного управління 

при Президентові України. З 2011 – доцент кафедри інформатики та 

комп’ютерних технологій, доцент кафедри державного управління і 

місцевого самоврядування (за сумісництвом) Херсонського національного 

технічного університету. 

Доцент кафедри інформатики і комп’ютерних технологій (2002), 

доктор філософії (2008).  

М.О. Дурман - автор (співавтор) близько 70-ти наукових праць з 



інформаційних технологій, економіки, державного управління, зокрема 

навчального посібника «Лабораторний практикум з основ інформатики. 

Частина 2» (з грифом МОН України) (2002, співавтор).  

Є членом редакційної колегії електронного наукового фахового 

видання «Теорія та практика державного управління і місцевого 

самоврядування». 

2000 року М.О. Дурмана нагороджено Подякою Президента України. 


