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ocBiTy>,

<Положенням про акредитацiю вищих навч€Lльних закладiв i спецiальностей
у
вищих навчаJIьних закладах та вищих професiйних
училищах), затвердженим
ПостаноВою КабiНету MiHicTpiB УкраiнИ No 978 вiд 09.08.2001
р. (iз змiнами,
внесеними згiдно з Постановами КМ No l|24 вiд З1.10.2011
р., Irtro 801 вiд
15,08,20].2 р.), розглянула подану Чорноморським нацiональним
унiверситетом
iMeHi Петра Могили акредитацiйну справу безпосередньо
у закJIадi освiти у
перiод з 05.02.2019 р. по 07.02.2019 р. та здiйснила експертне оцiнювання
спромоЖностi отримання сертифiката про акредитацiю освiтньо-професiйноТ
програми \-иU,l€
rlPurP4rци
системний
мнии аналriз
аналlЗ за спецl€
LльнlстЮ I'24
спецiальнiстю
l24 системний
Системний ана,riз галузi знань
12 IнфоРмацiйнi технолоГii за дрУгим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти
у
чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi Петра Могили.

Пiд час

перевiрки експертна комiсiя ознайомилася з органiзацiсю
освiтнього процесу, його матерiально-технiчним та навч€lJIьно-методичним
забезпеченням, провела оцiнкУ рiвня знанЬ студентiв з цикJIу
дисциплiн
зага-пьноI пiдготовки i циклу дисциплiн професiйноi пiдготовки навч€шьного

плану, провела аналiз науково-педагогiчного потенцiалу, органiзацii наукових
дослiджень, а такоЖ станУ матерiально технiчноi бази унiверситету в цiлому.
Гол
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uЁрgrrrрки UyJlo
було надано
надано ocHoBHi
основн1 документи, на пiдставi
Для перевiрки
лJrх
пlдставl яких у
ЧорномОрськомУ нацiональному унiверситетi iMeHi Петра Могили здiйснюеться
освiтня дiяльнiсть та проводиться навч€lльний процес.
У ходi перевiрки експертною комiсiею проведено наступнi заходи:
перевiрено наявнiсть оригiналiв засновницьких документiв;
перевiрено стан матерiально-технiчноТ бази унiверситеry
iнформацiйного забезпечення навч€tльного процесу;
- розглянуто документацiю навчaпьно-методичного та кадрового
забезпечення навчЕlJIьного процесу;
- до розгляду залучено i вивчено документи самоанагriзу ocBiTHboi дiяльностi
пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною
програмою Системний аналiз зi спецiальностi I24 Системний анагliз галузi знань
1 2 Iнформацiйнi технологii;
- проведено анапlЗ
аналiз ККР з дисциплiн <Експерmнi сuсmемu)), кНейрол,tереUсевi
меmоdu обчuслювально?о iнmелекmу)) циклу дисциплiн професiйноi пiдготовки та
дисциплiни <Пеdаzоziка вutцоt лlлколuD цикJIУ дисциплiн заг€шьноi пiдготовки,
проведених випусковою кафедрою IнтелекryЕuIьних iнформацiйних систем у
процесi самоаналiзу;
- tIроведено наради та спiвбесiди з викJIадачами, спiвробiтниками та
СТУДеНТаМи ЧОрноморського нацiонального унiверситету iMeHi Петра Могили.

-

на пiдставi

експертного оцiнювання наданих документiв, навчаJIьно-

методичного, матерiально-технiчного, iнформацiйного i кадрового забезпечення,
ЗМiСТУ рiвня пiдготовки здобувачiв за освiтньо-професiйною програмою

i

зi

СИСТеМНИй аналiз
спецiальностi t24 Системний аналiз
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти, комiсiя констатуе:

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

за

другим

ЧОРНОМОРСЬКОГО

НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IMBHI ПЕТРА МОГИЛИ

СПЕЦIАЛЬНОСТI
12

t24

I

СИСТЕМНИЙ АНАЛIЗ ГАЛУЗI ЗНАНЬ

IнФормАцIЙнI тЕхнологIi

ПОвна н€ВВа i адреса навчапьного закJIаду - Чорноморський нацiональний
УНiВеРСитет iMeHi Петра Могили, ЧНУ iM. Петра Могили, вулиця 68 Щесантникiв,
10, Миколаiв, Миколаiвська область, 54003, телефон (0512) 50-03-33, факс (0512)
50-03-33 веб сайт https://chmnu.edu.ual
Концепцiя ocBiTHboi дiяльностi Чорноморський нацiональний унiверситет
iMeHi Петра Могили спрямована на перетворення унiверситету в нацiональний
навч€Lльно-науковий центр пiдготовки висококвалiфiкованих фахiвцiв з рiзним
PiBHeM квалiфiкацii в прiоритетних г€lлузях науково-технiчного прогресу:
Обчислювальноi технiки, комп'ютерноТ iнженерiТ, систем управлiння, HoBiTHix
iнфОрмаuiйних технологiй, системного аналiзу тощо; iнтеграцiю в европейське i
cBiToBe ocBiTHe та наукове суспiльство з метою забезпечення пiдготовки фахiвцiв
Голо в а експерmноi' Kotиici|
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на piBHi мiжнародних стандартiв та розширення можJIивостей прямих зв'язкiв iз
зарубiжними партнерами.
На сьогоднiшнiй день ЧНУ iM. Петра Могили е сучасним освlтнlм та
науковим центром, одним iз державних спецiагriзованих вищих навчЕtльних
закладiв в Украiнi, що веде пiдготовку фахiвцiв з багатьох спецiальностей.
Ефективно дiс система пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв, яка включас в
..Ъ. до*rорантуру й аспiрантуру. АспiрантураЧНУ iM. Петра Могили забезпечуе
пiдготовку 10-ти докторських i кандидатських дисертацiй щорiчно.
вимогам, чну
.щля забезпечення рiвня освiти, який вiдповiдае мiжнародним
iM. Петра Могили пiдтримУе постiйнi та мiцнi зв'язки з рiзними мiжнародними
закорлонними унiверситетами. Розширюеться практика
органiзацiями
запрошення провiдних iноземних вчених дIя викJIадання в ЧНУ iMeHi Петра
Могили, а також практика стажування наших сryдентiв та викладачiВ У

i

закордонних унiверситетах.

За даними на 01.01 .20|9 року кiлькiсть сryдентiв денноi форми навчання
складаС з954 осiб, 820 сryдентiв навчаються за заочною та 19 за вечiрньою
428 осiб, з яких
формою навчання. Викладацький склад унiверситету становить
црацюе 70 доктоРiв наук, 53 професори, 195 кандидати наук, 124 доценти.
Структура ЧНУ iMeHi Петра Могили вибуловусться за схемою класичного
(комп'ютерних наук,
унiверситету сучасного типу. BiH налiчуе 5 факультетiв
Ькономiчних наук, полiтичних наук, фiзичного виховання i спорту, юридичний),
4 iнститути (iнститут фiлологiI, iнстиryт державного управлiння, iнституТ
пiслядипломноi освiти, медичний iнститут), 37 кафедр.
унiверситет випускае понад 600 осiб за першим (бакалаврським) та другим
(магiстерсiким) рiвнями вищоi освiти щорiчно. PiBeHb пiдготовки фахiвцiв
пiдтверджуеться здобутими студентами нагородами на Всеукраiнських i
мiжнародних олiмпiадах, виставках, конкурсах.
сiворення Чорноморського нацiонального унiверситеry iMeHi Петра Могили
на ycix стадiях свого розвитку TicHo пов'язане з iсторiею народження i розвитку
Киево-МогилянськоI академii. За перiод з 17 сiчня |996 року до теперiшнього
часу унiверситет пройшов цшях вiд фiлii Нацiоналrьного унiверситеry <Киевомогилянська академiя>, МиколаiЪського гуманiтарного УнiВеРСИТеry iM. ПеТРа
могили, Чорноморського державного унiверситету до Нацiон€tпьного.
17 сiчня l996 року прийнята Ухвала ВченоТ Ради нацiонального унiверситету
<Киево-Мо."п"".iка акадеМiя> про заснування Миколаiвськоi фiлiТ НаУКМА,
яка була затверджена Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 3 липня 1996
MiHicTpiB УкраТнИ }lb 1 12року. 1З березня 2OOzpiKy за розпорядженням Кабiнеry
Петра
р .iuop.ro М"*Ола'iвськиЙ державнИй ryманiтарниЙ унiверситет iMeHi<кисвоiиоr"п" на базi Миколаiвськоi фiлii Нацiонального унiверситеry
Могилянська академiя>.
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t52|р МиколаiЪський державний гуманiтарний унiверситет iMeHi Петра Могили
10

грудня 2008 року Розпорядженням Кабiнеry MiHicTpiB Украiни за

J\Гs

реорганiзовано в Чорноморський державний унiверситет iMeHi Петра Могили.
червня 20tб року Указом Президента Украiни Ns252l20|6
Чорноморському державному унiверситету iMeHi Петра Могили надано сТаТУс
Нацiонального.
Клименко Леонiд Павлович е засновником та керiвником закJIаду освiти,

t4

ректором Чорноморського нацiонального унiверситету iMeHi Петра Могили,
професором, доктором технiчних наук, Заслуженим дiячем науки i технiки
Украiни, Академiком Мiжнародноi iнженерноi академiТ та iнженерноI Академii
Украihи.
Л.П. Клименко е автором понад l50 наукових навч€Llrьно-методичних праць
та 19 винаходiв, чотири з яких впровадженi у виробництво iз значниМ
економiчним ефектом, членом спецiалiзованоi вченоi ради в ХмельницькомУ
державному унiвероитетi та в Нацiон€rльному унiверситетi кораблебулування iM.
С.Й. Макарова, веде аспiранryру за спецiальностями 05.02.04 <Тертя i
зношування в машинах), 21.0б.01 <Екологiчна безпека>.
Нагороди ректора: дипломант ВЩНГ СРСР i ВДНГ УРСР, лауреат премii
ЛКСМУ в галузi науки i технiки, мед€lль Петра Могили, нагрудниЙ знак кЗа
HayKoBi досягнення)), почесний знак i диплом <Патрiот Украiни>, ПочеСна
Почесна ГраМОТа Та
вiдзнака <За заслуги перед MicToM Миколаевом)) (2009 р.), Почесна
нагрудний знак кЗа особливi заслуги перел украiЪським нароДоМ)> (2009 Р.),
Почесна Грамота та нагрудний знак Кабiнету MiHicTpiB Украiни (2009 р.),
Почесна Грамота KoMiTeTy з фiзичного виховання та спорту МОНмолоДЬспОРТУ
(2011 р.), Почесна вiдзнака Нацiон€tпьного педагогiчного унiверситетУ iMeHi М.
П. Щрагоманова та Золота мед€tль кМихайло Петрович .ЩрагоМаноВ 1841-1895
рр.) (2012 р.), Медаль та диплом Почесного професора Wisconsin Intemational
University (2012 р.), Почесна вiдзнака НацiонаJIьного олiмпiйського KoMiTery та
Дсоцiацii BeTepaHiB спорту Украiни (2012 р.), Грамота Спiлки журналriстiв
УкраiЪи (2013 р.), Медаль вiд Украiнськоi православноi церкви <За жертовнiсть
та любов до УкраiЪи> (2015 р.).

у чнУ

iMeHi Петра Могили на факультетi комп'ютерних наук лiцензовано
та ведеТься навЧаннЯ за такиМи спецiаrrьностями як: <<Комп'ютернi науки)),
<<Комц'ютерна iнженерiя>, кСистемний аналiз>, <<Комп'ютернi науки та
комп'ютерно-iнтегрованi
iнформачiйнi технологii>>, <АвтомаТизацiЯ
технологii>, кIнженерiя програмного забезпечення).
згiдно з лiцензi€ю у Чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi
Петра Могили проводиться пiдготовка здобувачiв другого (магiстерсъкого) рiвня
за освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз зi спецiальностi |24
СистемниЙ аналiз. За пiдготовкУ та випуск здобувачiв вiдповiдае кафедра
Iнтелектуальних iнформацiйних систем чнУ iM. Петра Могили, яка с однiею з
провiдних на Пiвднi Украiъi з пi4готовки фахiвчiв з комп'ютерних наук,

та
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iнформаЦiйниХ технолоГiй та системного аналiзу. На нiй готують бакалаврiв iз
СПеЦiаЛЬНОСТеЙ 6.05010l Комп'ютернi науки, |22 Комп'ют.р"i
i магЙтрiв
"чу*и
за спецiальностями 122 Комп'ютернi науки та l24 Системний аналiз.
На цеЙ час навчаJIьниЙ процеС на кафедрi Iнтелекту.rльних iнформацiйних
систеМ забезпечують 12 викJIадачiв (11 штатних та 1 сумiсник), з них З
докторiв
наук, професорiв (2 доктори технiчних наук та доктор педагогiчних 11uyn;,
5 кандидатiв наук, доцентiв (1 кандидат
фiзико-математичних наук та з
канДиДаТи технiчних наУк, 1 кандидат педагогiчних наук), 1 кандидчi
бi."поматематичних наук на посадi доцента,2 кандидати технiчних наук на посадi
доцента, 1 кандидат технiчних наук - старший викJIадач, кандидат педагогiчних
наук на посадi доцента, 3 старших викJIадачi та 1 асистент без наукового
ступеня(сумiсник). Середнiй BiK штатних викJIадачiв з науковими ступенями та
вченими званнями становить 57,2 poKiB.
За ocTaHHi 5 poKiB викJIадачi та спiвробiтники кафедри опублiкув€tли бiльше
450 наукових праць, в яких вiдображений - пlдсумок теоретичних,
фундаментаJIьних i прикладних дослiджень, що проводяться на- кафедрi.
Постiйно проводиться робота з удосконалення навч€Lльного процесу, видаються
монографii, пiдрl^rники, навч€tльнi посiбники, методична лiтераryра.
на кафедрi сформовано HaykoBi напрями: кприкладний системний аналiз та
iнформаЦiйнi технологiЬ> (професор I.I.Коваленко), кСучасна теорiя керування
та теорiя прийняття рiшень> (професор Ю.п. Кондратенко), ксталий
розвиток
унiверситетськоi освiти та його iнформацiйна пiдтримка> (професор
о.П. МсЩанiнов). В рамкаХ дiяльностi цих напрямiв пiд керiвництвом лопiорiu
наук, професорiв здiйснюеться пiдготовка кандидатських дисертацiйних
дослiджень; викJIадачi беруть участь у роботi мiжнародних конф.р.rrцiй,
у тому
числi й за кордоноМ; проводяться щорiчнi HayKoBi конферЪнчii Mu.i.rpiu,
студенти щорiчно беруть участь у всеукраТнських та
регiонапьних олiмпiадах за
напрямом пiдготовки.
Захисти результатiв дисертацiйних дослiджень докторантiв та аспiрантiв
унiверситету вiдбуваються у 5 спецiа.шiзованих вчених радаь якi функцiонують у
ЧНУ iMeHi Петра Могили, а саме:
- СПеЦiаЛiЗОВаНа ВЧеНа Рада Д 3S.053.05 з правом прийняття до розгляду та
проведення захисту дисертацiй на здобуття наукових сryпенiв доктора та
кандидата (Ph.D.) технiчних наук за спецiа-гtьностями t2З кКомп'юЪерна
iнженерiя>> та l22 <<Комп'ютернi науки) (наказ мон Украihи вiд 27.о9.20Iб

Nч1433л);

В

УНiВеРСИТеТi Дiе аСпiрантура i докторантура за спецiальностями I22
<Комп'ютернi науки). На теперiшнiй час на кафедрi IIС навчаються 7 аспiранти
та 1 докторант. За ocTaHHi 5 poKiB роботи кафедри за науковою спецiальнiстю 122
- ккомп'ютернi науки) аспiрантами та здобувачами захищено 3 кандидатськi
дисертацiiТ та 1 докторська дисертацiя.
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о i' коtи i с

ii'

е.В. Малсlхов

7

Очолюе кафедру iнтелекту€Lпьних iнформацiйних систем Коваленко Iгор
Iванович, доктор технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.06 <Iнформацiйнi
технологii>>, професор, вiдомий фахiвець в галузi прикладного системного
аналiзу iнформацiйних систем та технологiй.
На кафедрi iнтелекту€Lльних iнформацiйних систем на штатних засадах
працюють д.т.н., професор Iгор Iванович Коваленко, д.т.н., професор Юрiй
Пантелiйович Кондратенко, д.п.н, професор Олексанлр Павлович Мещанiнов;
к.т.н, доцент Михайло Васильович ,,Щонченко; к.т.н. доцент Галина
Володимирiвна Кондратенко, к.п.н., доцент Надiя МиколаТвна Болюбаш, к.ф.м.н. IHecca Василiвна Кулаковська, к.т.н. евген Вiкторович Сiденко.
Прийом студентiв для навчання за другим (магiстерським) piBHeM вищоТ
освiти проводиться на конкурснiй ocHoBi згiдно з запLпьними правилами прийому
до вищих навчальних закJIадiв, якi затверджуються MiHicTepcTBoM освiти i науки
Украiни.
Для пiдготовки здобувачiв за освiтньо-професiйною програмою Системний
аналiз другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти за спецiальнiстю
124 Системний аналiз розроблено та затверджено комплект нормативних
документiв: ООП, навчаJIьний план пiдготовки магiстра.
Навчальний процес пiдготовки здобувачiв за ОПП Системний анаrriз другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти проводиться на кафедрах унiверситету, якi с
галузi iнформацiйних
центрами наукових дослiджень
комп'ютерних наук, комп'ютерноi iнженерii iнженерii про|рамного
забезпечення. На кафедрах cTBopeHi умови для пiдвищення рiвня практичноi
пiдготовки майбутнiх випускникiв та пiдвищення професiйного рiвня викладачiв.
Органiзацiя навч€tльного процесу забезпечуе ефективний зв'язок з
практичними потребами регiону та вiдповiдних пiдприемств i установ. I-{e
дозволяе забезпечити наявний попит у фахiвцях вiдповiдного профiлю,
здiйснювати постiйний тiсний зв'язок з пiдприемствами, установами та iншими
структурами регiону, що потребують фахiвцiв у галузi iнформачiйних
технологiй, проводити монiторинг потреб у фахiвцях, визначати перспективнi
напрямки спiвпрацi з iноземними замовниками та навчапьними установами.
Науково-дослiдна та методична робот&о що проводиться в унiверситетi та на
кафедрi Iнтелекту€Lпьних iнформацiйних систем е базою цlя пiдготовки
квалiфiкованих фахiвцiв в галузi iнформацiйних технологiй.
Враховуючи вищенаведене, можна констатувати наступне.
.Щокументи, що забезпечують правовi основи дiяльностi навчального
закладу, € в наявностi та вiдповiдають умовам акредитацii'. Чорноморський
нацiональний унiверситет iMeHi Петра Могили мас необхiдний досвiд та
науково_технiчний потенцiал для пiдготовки здобувачiв другого
(магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою СистемниЙ
аналiз зi спецiальностi L24 Системний аналiз.
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2.

Форм).вАння контингЕнту студЕнтIв

контингент студентiв, якi навчаються в унiверситетi за спецiальнiстю 124
кСистемНий аналiз> за освiтньо-квшliфiкацiйним piBHeM кмагiстр>, формусться
на пiдставi державного замовлення та контрактного набору вступникiв згiдно з
чинними нормативними документами. Органiзацiю прийому забезпечено
вiдповiдНо до полОженЬ постаноВи Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд29.О7.2009
р.
J\Ъ 789. TepMiH навчання становить: за денною
18
мiсяцiв.
формою IНфОРМаЦiЮ ЩОДо показникiв формування контингенту студентiв за
освiтньо-професiйною програмою124 Системний аналiз наведено в матерiалах
акредитацiйноi справи (табл. 3. 1.2. l )
Таблиця 1
показники формування контингенту студентiв за освiтньо-професiйною
((-истемний аналiз>
програмою <<Системний
аналiз>> iзз спе
спецi альностl 24 <<Системний аналl3)>

м
з/л

2

1
1

2,

Роки
20l4-20|5 2015-2016 20L6-20l7 2017-2018 2018-2019

Показник
Лiцензований обсяг пiдготовки
(очна форма)

н.р.
4
25

l

н.D.

н.р.

н.р.

6

,7

н.D.

5

100/з0

l00/з0

100/30

45

35

22

8

4

2

2

2

00/з0

,|

Прийнято на навчання, всього (осiб)
о

денна форма

в т.ч. за держзамовленням:

. заочна
форма

16

2з

В Т.ч. За ДеРЖЗаIvlОВЛеннЯМ

. нагороджених медалями, або тих,
що отримали диплом з вiдзнакою
. таких, якi пройшли довгострокову
пiдготовку i профорiентацiю
. зарахованих на пiльгових
умовах,
з якими укладенi договори на

1

пiдготовку

Подано заяв на одне мiсце за
формами навчання
. денна
. iншi форми навчання (вказати, за
якою формою)
4.

з9

70

96

9-|

1.06

1,7

1.56

2.53

4.22

Конкурс абiтурiентiв на мiсця

державного замовлення
. очна
форма
. iншi форми навчання (вказати, за
якою формою)

5.

1,7

Кiлькiсть випускникiв ВНЗ I-II
piBHiB акредитацiI, прийнятих на
скорочений TepMiH навчання на
. денну
форму

. iншi форми (вказати, за якою

формою)
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<Системний аналlз)
аналiз>
|24 (Uистемнии
1з даних таблицi
таолицl спецl€
спецiальнiсть
Lпьнlсть Iz+
як видно iз
Як
користуеться популярнiстю, кожного року ЧНУ iM. Петра Могили виконуе
держзамовлення з пiдготовки магiстрiв, а також випуска€ певну кiлькiсть
контрактникiв. OcTaHHiM часом розширилися можливостi з€Lлучення абiryрiентiв

шляхом агiтацii випускникiв з iнших ВНЗ та вступ на магiстратуру за
спецiа.гtьнiстю I24 кСистемний анаrriз> за програмою перехресного вступу

випускникiв, якi отрим€lли диплом бакалавра з iншого напряму пiдготовки.
Для збереження контингенту студентiв в унiверситетi та на кафелрi
Iнтелекry€Lльних iнформачiйних систем постiйно дiе комплекс заходiв, який
охоплюе широке коло питань: забезпечення комфортних умов проживання,
проведення навч€}льних занять, проходження практики на провiдних
пiдприемствах УкраiЪи, надання консультативноi допомоги з буль-якоi
дисциплiни, доступ до Bcix навчапьних матерiалiв по локальнiй мережi та
IHTepHery, органiзацiю медичного догляду за станом здоров'я i вiдпочинку та iH.
Кафедра IнтелектуЕtльних iнформацiйних систем ЧНУ забезпечуе
випускникам якiсну пiдготовку, навички науково-дослiдноI роботи, завдяки чому
випускники мають можливiсть продовжити навчання в провiдних закJIадах вищоi
освiти европейського союзу та iнших краТн.
Органiзацiйнi, методичнi, профорiентацiйнi та агiтацiйнi заходи, якi
гIроводять унiверситет i кафедра IIС, спрямованi на формування якiсного скJIаду
здобувачiв другого (магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою
Системний аналiз. Проuес формування контингенту студентiв (абiryрiентiв)
здiйснюсться у вiдповiдностi до нормативних вимог МОН Украiни. Проводиться
активна робота з популяризачii спецiальностi серед абiтурiснтiв-бакалаврiв
шляхом випуску та поширення iнформащiйних проспектiв, якi iнформують про
учбову, наукову та виховну робоry колективу кафедри та студентiв.

Таблиця2
.Щинамiка руху контингенту студентiв спецiальностi 124 <Системний
аналiз>> наведена в матерiалах акредитацiйноi справи (таблиця 3.t.2.2
лъ
з/п

назва показника

курси

2

Всього студентiв на
спецiальностi
Кiлькiсть студентiв, я ких

J

_

4

грубi порушення
дисциплiни
- у зв'язку з переведенням до
iнших ВНЗ
- iншi причини (за власним
бажанням)

1

5

6

Гол

вiдраховано (всього): в т.ч.
за невиконання навчального
плану

2014-20]l5

2015-201б

20l6-

н.р,

н.р.

2017 н,р.

1

l5

,,

25

l

1

24

l

)
l5

1

45

20],7-

,,

22

5

20l8

201 8_

н.р.

2019 н.р

1

7

1

2

40

45

22

з9

4

6

2

1

J

2
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необхiдно з€вначити, що контингент мас значну чутливiсть до наявностi
мiсць державного замовлення за даною спецiальнiстю.
у Чорноморському нацiонапьному унiверситетi iMeHi Петра Могили
постiйно проводиться профорiентацiйна робота з випускниками шкiл, учнями
лiцеiЪ, коледжiв, TexHiKyMiB. Щорiчно органiзовуються кЩнi вiдкритих дверей>,
якi дозвОляютЬ абiтурiеНтам ознайомитися зi змiстом пiдготовки здобувачiв
вищоt освlти за спецiальнiстю I24 Системний аналiз' правилами прийому до
унlверситету, зустрlтися з провiдними викJIадачами кафедр, що здiйснюють
пiдготовку за спецiальнiстю.
Отже, формування контингенту здобувачiв другого (магiстерського)
рiвня 3а освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз зi
спецiальностi l24 Системний аналiз у Чорноморському нацiональному

унiверситетi iMeHi Петра Могили вiдповiда€
основними показниками.

державним вимогам

за

3. ЗМIСТ ПIДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧIВ ДРУГОГО
(мАгIстпрського) рIвня вищо[ освIти зА oCBITHbo-

ПРОФЕСIЙНОЮ ПРОГРАМОЮ СИСТВМНИЙ АНАЛIЗ
основними навч€LлЬно-метоДичними

докуменТами, що регламентують змiст
освiтньо-професiйною програмою
системний аналiз другого (магiстерського) рiвня вищот освiти зi спецiальностi
I24 Системний аналiз, е освiтньо-професiйна програма (опп), наВЧ€1,IIЬний план
пiдготовки магiстра, навч€uIьно-методична лiтература, методичнi вказiвки та iH.
онп i навчальний план пiдготовки магiстра за спецiальнiстю |24 Системний
аналiз затвердженi Вченою радою Чорноморського нацiонального унiверситету
iMeHi Петра Могили.
ОПП е ДОКУМентом, у якоIчry визначаються нормативний TepMiH та змiст
навчання, нормативнi форми державноi атестацii, встановлюються вимоги до
змiсту, обсягу й рiвня освiти та професiйноi пiдготовки здобувачiв за ocBiTHboпрофесiЙною проГрамоЮ СистемнИй аналiЗ другого (магiстерського) рiвня вищоi

та

порядок пiдготовки здобувачiв

за

освiти зi спецiальностi l24 Системний аналiз. Цей документ установлюе:
нормативну частину змiсту навчання у навчrrльному закладi у залiкових

одиницях, засвоення яких забезпечуе формування системи yMiHb вiдповiдно до
вимог ocBiTHboi програми спецiальностi; рекомендований перелiк навчальних
дисциплiн i практик; нормативний TepMiH навчання за денною формою навчання;
нормативнi форми державноТ атестацii.
НаВЧальний план пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня за
освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз розроблено та затверджено
з урахуванням вимог MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи.
Навчальним планом (прийом 2017 р.) пiдготовки здобувачiв другого
(Магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз за
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н о i'

ко пt i с

ii'

€.В. Малахов

11

спецiальнiстю l24 Системний аналiз передбачасться загалом 90 кредитiв еКТС
(1 кредит - 30 годин), з них: 52 кредитiв еКТС * цикл дисциплiн нормативноi
пiдготовки; 38 кредитiв еКТС - цикл вибiркових дисциплiно 9 кредитiв еКТС практики, 12 кредитiв еКТС вiдведено на виконання атестацiйноi роботи.
Щля кожноi дисциплiни навч€lльного плану пiдготовки магiстра скJIадено та
ЗаТВерджено робочi програми з урахуванням розподiлу часу та вiдповiдно до
коМtlетенцiЙ ОП, вимог г€Lлузевих нормативних документiв, потреб ринку прачi
пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти.
,Щисциплiни вiльного вибору обираються студентами за ознакою
спорiдненостi отримуваних компетенцiй. Визначення вибiркових дисциплiн
НаВч€tПьного плану (вибiр студента) вiдповiдас принципам альтернативностi (з
двох однакових за обсягом €Lльтернатив на кожну позицiю вибору).
TepMiH магiстерськоi пiдготовки розрахований на 1 piK та б мiсяцiв навчання
i включае 17 дисциплiн, а також 2 практики та атестацiйну робоry. Навантаження
студента з дисциплiни впродовж семестр скJIадаеться з аудиторних годин (лекцiй,
практичних, семiнарських, лабораторних занять, консультацiЙ), самостiЙноТ
роботи, пiдготовки та проходження контрольних заходiв, на якi розподiляються
кредити, що встановленi для навч€Lльних дисциплiн. Решта вiдводиться на
самостiЙну робоry студента. Максимttльне тижневе аудиторне навантаження не
перевищу€ 18 годин. з урахуванням трива-гlостi теоретичного навчання,
обов'язковоI практичноi пiдготовки, семестрового контролю та виконання
iндивiдуальних завдань, рiчний бюджет часу студента склада€ 1800 годин.
Таким чином, змiст пИготовки здобувачiв другого (магiстерського)
рiвня вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз зi
спецiальностi L24 Спстемний аналiз та органiзацiя навчального процесу в

Чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi Петра Могили
вiдповИають державним вимогам за основними показниками.
4.

ЯКIСТЬ ПIДГОТОВКИ

I

ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКIВ

Основним документом, який регламентуе якiсну пiдготовку фахiвцiв в
(llоложення
<Положення про органlзацlю
органiзацiю навчilльного процесу в
унlверситет1, €
унiверситетi,
Чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi Петра Могили> (схвалено
Вченою радою, протокол J\Ъ9 вiд 09.04.2015 р.), скJIадовою якого е внутрiшня
система забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi.

Для перевiрки рiвня фаховоi пiдготовки та проведення

акредитацii
здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоТ освiти за освiтньо-професiйною
програмою Системний аналiз зi спецiальностi l24 Системний аналiз було
проведено комплекснi контрольнi робiт (ККР) з наступних дисциплiн: - цикл
дисциплiн професiйноI i практичноi пiдготовки: Нейромересюевi ллеmоdu
о бчuслю в сlльн о ? о iнmел екmу, Експерmнi сuсmелlu ; Mod елi i меmо du пр о ?н о зування
mа пJlанування.
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- ЦИКЛ ryМаНiтарних та соцiально-економiчних дисциплiн:
ttrlколll, Лоziсmuка mа меmоdu лоеiсmuчноzо анаttiзу.

Пеdаzоziка

Buu4oi'

ПРи вирiшеннi контрольних завдань при самоаналiзi з цикгrу дисциплiн
ЗаГаЛЬНОi ПiДгОтовки 94,44О^ сryдентiв продемонструвaли успiшнiсть, з них
52,78оh викон€Lпи

завдання на <добре> i квiдмiнно)), середнiй быт79,45.

Виконаннi контрольних робiт з цикJIу дисциплiн професiйноi та
IrРаКТИЧноТ цiДготовки 92,59О/о студентiв продемонструвaли успiшнiсть, з них
50,93Уо викон€lли iJ на <добре>> i квiдмiнно), середнiЙ баrr 78,54.
ОДеРЖанi оцiнки знань студентiв з фаховоi пiдготовки свiдчать про
КОМПЛеКСНУ професiЙну спрямованiсть навччшьного процесу, iснуючий
ВЗаеМОзв'яЗок мiж дисциплiнами навч€шьного плану та послiдовнiсть

ПР"

формування професiйних навичок та BMiHb у студентiв.
В цiломУ аналiз результатiв виконання ККР при самоанагriзi показав, що
пiдготовка спецiалiстiв з рiзних циклiв навчальних дисциплiн дозволяс iM
вирiшувати питання фахового спрямування.
Абсолютна успiшнiсть за результатами ККР при самоаналiзi становить
9З,5Уо, якiсна успiшнiсть магiстрiв 51,4Yo (середнiй бал 78,78 або 4 за
НаЦiОнальною шк€lлою). Результати контролю зtшишкових знань стулентiв iз
ЗаЗНачениХ Дисциплiн засвiдчують належниЙ piBeHb фаховоТ пiдготовки студентiв
спецiальностi Системний аналiз.
За реЗультатами залiкiв та iспитiв останньоi екзаменацiйноТ сесiI
СТУДентiв, Що навчаються за спецiальнiстю Системний аналiз, абсолютна
успiшнiсть магiстрiв становить 100 0/о, якiсна успiшнiсть - 50,8 % (середнiй бал
78,61 або 4 за нацiон€Lльною шкалою ).

Для бiльш детального аналiзу рiвня засвосння студентами навч€Lльних
Дисциплiн експертною комiсiсю були проведенi комплекснi контрольнi
РОботи. Показники абсолютноi успiшностi за результатами виконання ККР

складають 100 0%, показники якiсноi успiшностi - 54,29 %о, середнiй баrr 80,20 .
Порiвняльний аналiз отриманих результатiв ККР у присутностi експертноТ
KoMicii та результатiв самоанiшiзу лае розбiжнiсть у середньому не бiльш +2,2ОУц
щО е Допустимим вiдповiдно до вимог щодо акредитацii пiдготовки магiстрiв та
свiдчить про достатнiй piBeHb засвоення знань студентами з дисциплiн, за якими
проводились ККР.
Тематика курсових проектiв здобувачiв вiдповiдас освiтньо-професiйнiй
програмi СистемниЙ аналiз. KypcoBi роботи магiстрiв е початком ix професiйноi
та науково-дослiдноТ роботи, ix виконання с завершенням певноi теоретичноI
дисциплiни т8, водночас, пiдготовкою до виконання практичноi частини
атестацiйноi роботи магiстра.
Протягом навчання та пiд час проходження практики студенти отримують
практичнi навички роботи за рахунок ознайоIчlлення з сучасними методами та
засобами навчання, формамио комп'ютерними та електронними засобами науково
дослiдноi роботи.
Голо в а експерmно| колцi
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Чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi Петра
Могили проводиться ярмарок вакансiй, на якому багато сryдентiв-випускникiв

Щорiчно

знаходять мiсця роботи. Вiдповiдно до отриманоТ квалiфiкацii випускники мають
можливiсть працевлаштування на державних та приватних пiдприсмствах, якi
надсилають замовлення для даноi спецiальностi, атакож запрошуються до вступу
в аспiрантуру та, в под€tльшому, до викJIадацькоТ роботи. З випускниками
пiдтримуеться зв'язок, вивчаються та аналiзуються вiдryки пiдприемств, де
працюють випускники.

Отже, показники екзаменацiйних сесiй, що передували акредитацii,
пiдтверлженi експертною перевiркою залишкових знань студентiв з
дисциплiн циклу професiйноТ i практичноi пiдготовки та циклу
ryманiтарних та соцiально-економiчних дисциплiн, показують належний

piBeHb пhготовки фахiвцiв. Якiсть пiдготовки здобувачiв другого
(магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою Системний
аналiз вiдповiда€ акредитацiйним вимогам MiHicTepcTBa освiти
Украiни за основними показниками.

i

науки

ВIДОМОСТI ПРО НАВЧАЛЬНО_МВТОДИtIНЕ ЗАБВЗПЕЧЕНILЯ
НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Порядок органiзацii навчапьного-виховного процесу в унiверситетi
5.

визначаеться вiдповiдно до законiв Украiни <Про вищу ocBiTy>, кПро ocBiTy>,
державних стандартiв освiти, Положення про органiзацiю навчального процесу у
вищих навч€Lльних закJIадах. Навчально-виховний процес забезпечус можливiсть:
здобуття студентом знань, yMiHb i навичок у гуманiтарнiй, соцiальнiй, науковоприродничiй i технiчнiй сферах; iнтелектуаJIьного, мор€tльного, духовного,
естетичного i фiзичного розвитку, що сприяе формуванню знаючоI, вмiлоТ та
вихованот особистостi.
Навча-гtьно-виховний процес у Чорноморському нацiональному унiверситетi
принципах HayKoBocTi, гуманiзму,
iMeHi Петра Могили базуеться
демократизму, послiдовностi та безперервностi, незалежностi вiд втручання
будь-яких полiтичних партiй, iнших громадських та релiгiйних органiзацiй.
Навчальний процес в унiверситетi здiйснюсться у таких формах: навчальнi
заняття; самостiйна робота; практична пiдготовка; контрольнi заходи.
Основними видами навч€Lльних занять е: лекцiя; лабораторне, практичне,
ceMiHapcbKe, iндивiдуаrrьне з{lняття ; консультацiя.
Керування навч€шьно-виховним процесом в унiверситетi
це планомiрний
вплив на його змiст, структуру, передумови ефективностi з метою забезпечення
особистiсного зростання
високого рiвня професiйного становлення
майбутнього фахiвця, його науково-теоретичноТ та практично-методичноi
пiдготовки. .Щля контролю виконання навч€lльного плану розробляеться графiк
навчiLльного процесу, який затверджусться ректором. Графiк навч€tльного
працюють викладачi,
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розробляються з урахувЕIнням оптим€lльного

використання лабораторних
примiщень i навантаження викладачiв.
л\UH.lPUJrb за навчaUIьно-виховниМ
Контроль
навч€Lпьно-виховним
процесоМ та його
його оцlнювання
оцiнювання в
Чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi Петра Могили базуеться на
таких принципах : систематичнiсть; об'ективнiсть; всебiчнiсть.
в органiзацii навчального процесу пiдготовки магiстрiв застосовуються
наступнi контрольнi заходи: поточний та пiдсумковий контроль. Поточний
контроль здiйснюеться пiд час проведення практичних, лабораторних та
семiнарсЬких занЯть i мае на MeTi перевiркУ рiвнЯ пiдготовленостi сryдентiв з
певних роздiлiв (тем) навчальноi програми. Пiдсумковий контроль проводиться
з метоЮ оцiнюваНня резулЬтатiВ навчаннЯ сryдентiВ на певному ocBiTHboMy piBHi
абО на окремих йогО етапах. ПiдсумковиЙ контроль включае семестровий
контроль i державну атестацiю сryдента.
навчально-методичне забезпечення навч€шьного процесу включае проект
стандартУ вищоi освiти, освiтньо-професiйну програму, засоби дiагностики
якостi вищот освiти (модульнi контрольнi завдання з дисциплiн та комплекснi
контролЬнi завдаНня), навЧальниЙ план, робочi програми навчальних дисциплiн,
програмИ ycix видiВ практик, пiдручники, навч€tJIьнi посiбники, методичнi
матерiалИ дО практичних i лабораторних занять, iндивiдуальнi ceMecTpoBi
завдання для самостiйноi та навч€tпьно-дослiдницькоi роботи сryдентiв,
контрольнi завдання до практичних i лабораторних занять.
У навчальний план пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня за
освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз вкJIючено цикл дисциплiн
загальноi пiдготовки та цикJI дисциплiн професiйноi пiдготовки. З ycix дисциплiн
пiдготовки Магlстра
ПlДГОТОВки
магiстра на ocHoBi
ocнoBl навч€Lльного плану вiдповiдно до стандартних
вимоГ розроблено робочi програми, якi мiстять мету i завдання дисциплiни,
тематичНий план, змiст програми за темами, план практичних (семiнарських)
занять, лабораторних робiт, завдання для самостiйноi роботи, критерii
оцiнювання. Робочi програми cxB€lлeнi методичною радою факульт€Т/, на якому
здiйснюсться пiдготовка здобувачiв за освiтньо-професiйною програмою
системний аналiз другого (магiстерського) рiвня вищот освiти зi спецiальностi
|24 Системний аналiзо та затвердженi першим проректором унiверситету.
ВИШtадачами кафедри, якi проводять пiдготовку магiстрiв за спецiальнiстю
|24 Системний аналiз, вiдповiдно до робочих програм дисциплiн, що
ВИКJIаДаЮТЬСЯ, РОЗРОблено повниЙ комплект документiв, потрiбних для
забезпечення якiсного навчання фахiвцiв: конспекти лекцiй, плани проведення
ПРаКТИЧНИХ ЗаНЯТЬ, ЗаВДання для лабораторних робiт, дидактичнi матерiЕtли до
самостiйноi роботи студентiв.
Bci дисциплiни забезпеченi навч€lльно-методичними матерiалами та
ЗаСОбаМи: пiдручниками, навчшIьними посiбниками, комп'ютерними
ПРОГРаМаМИ, МеТОДичниМи вказiвками i завданнями для виконання поточних i
пiдсумкових контрольних робiт. .Щля пе,рев1рки рiвня знань студентiв з кожноТ
Г ол о в а

е

кс пер mн о i' кол,t i с

ii'

С.В, Малахов

15

дисциплiни розроблено пакет комплексних контрольних робiт. Bci навчальнометодичнi видання мають добре опрацьований викладачами та корисний для
студентiв методичний MaTepia.rr (списки рекомендованоi лiтератури до курсу,
перелiки джерел для самостiйного вивчення, завдання та запитання для
самоперевiрки, тощо). Лабораторнi, практичнi заняття i kypcoBi
роботи повнiстю
забезпеченi необхiдною для Тх виконання методичною документацiею.
згiдно з загапьними вимогами керiвництва Чорноморського нацiон€цьного
унiверситету iMeHi Петра Могили до Bcix кафедр додаr*оuо проводиться
удосконzlленнЯ лекцiйниХ KypciB вiдповiднО дО вимоГ дистанцiйноi форми
навчання. fuя проведеНня слайд-лекцiй з навч€tльних дисциплiн, до.rо"iдей-

презентацiй, захисту курсових робiт, атестацiйних робiт на кафедрi
використовуються комплекси мультимедiйних засобiв. Це да€ можливiсть

проводити заняття та виконувати атестацiйнi роботи на сучасному обладнаннi та
з використанням сучасних методик i технологiй.
Робота з удосконалення навч€Lльного процесу проводиться на постiйнiй
ocHoBi: видаються монографiт, навчальнi посiбники, методична лiтература. За
ocTaHHi 5 poKiB викладачами кафедри Iнтелекту€IJIьних iнформацiйних систем
ПiДГОТОВЛенО Понад 15 методичних розробок, видано 8 монографiй та бiльше 10
навчсLльних посiбникiв, у тому числi з грифом моН Украiни, зокрема:
1. Экспертные технологии поддержки принятия решений: Монография l И.И.
Коваленко, А.В. Швед.
Николаев: Изд-во <<Илион>>,20IЗ.
2|6 с. - ISBN
978-617-5з4-247-з
2. Методы системного анализа в задачах морских кJIастеров: Монография lи.и.
Коваленко, С.К. Чернов, А.В. ШвоД, и др..
Николаев: Изд-во <Новое
слово), 201,7 .
268 с. - ISBN 978-966-2046-62-5
- МОДеЛИроВание и анализ структур организационных систем:
3. КОВаЛеНКО И.И.
учеб. пособие, XapKiB: Видавництво кФакт>>,2О|7. - 148с.
4. Коваленко I.I., Швед А.в., ,Щавиденко е.о. Моделi представлення i виводу
знанЬ В системаХ ситуацiйногО управлiння. Навч.посiбник. МиколаiЪ:
Видавництво <Iлiон>, 2018. - 94с.
5. Кулаковська I.B. Логiстика та методи логiстичного аналiзу: методичнi
рекомендацii до виконання практичних робiт/ Миколаiв: Вид-во Чду iMeHi
Петра Могили, 20|6. _ 88 с. (Методична серiя; вип 242) рекомендовано
вченою радою ЧДУ.
6. Кондратенко ю.п., Кондратенко Г.В., Сiденко е.в., Харченко В.С. Моделi

-

7.

кооперацii унiверситетiв та Iт-комцанiй: системи прийняття рiшень на
нечiткiй логiцi Монографiя. ПiД редакцiеЮ Д.Т.Н., проф. Ю.П.Кондратенка,
XapKiB: мон УкраiЪи, чдУ iM. П.Могили, НАКУ (XAI), 2ol5,133 с.
унiверситетсько-iндустрiальна кооперацiя. Том 1. Модельно-орiентований
пiдхiд. Монографiя. Пiд редакцiею Д.Т.Н., проф. Ю.П.Кондратенка, Д.Т.Н.,
проф. В.С.Харченка. Автори:
Кондратенко ю.п., Кондратенко г.в.,
Сiденко е.В. та iH. КиiЪ: Вид-во кЮсто
362 с.
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Кондратенко Ю.П., Кондратенко Г.В., Сiденко е.В. та iH. Унiверситетськоiндустрiальна кооперацiя. Том 2. Iнтелекту€tльна знання-орiентована система

пiдтримки прийнятгя рiшень. Монографiя. Пiд редакцiею д.т.н., проф.

Ю.П.Кондратенка, д.т.н., проф. В.С.Харченка. Киiв: Вид-во кЮстон>, 2017,
297 с.
Для под€tльшого удоскон€lлення та оновлення iснуючоi методичноi
документацii складено та реалiзуеться перспективний план видання навч€tльнометодичноТ лiтератури. Bci необхiднi навчально-методичнi матерiали
знаходяться в електроннiй бiблiотецi кафедри IнтелектуЕlпьних iнформацiйних
систем та у бiблiотецi ЧНУ, досryпнi кожному студентовi для використання в
навчaпьному процесi, науковiй i практичнiй роботi. Використовуваний
викJIадачами кафедри перелiк пiдр1^lникiв, навчшIьних та навчаJIьно-методичних
посiбникiв вiдображено у робочiй програмi кожноi oKpeMoi дисциплiни.
Викладачi кафелри спiвпрацюють з бiблiотекою унiверситету, приймають
участь у поповненнi фонду сучасними навч€Lпьними пiдручниками, що доlrомагас

з

навчальноi лiтератури Для
професiйно-орiентованих та спецiальних дисциплiн. Щорiчно пiдписуються
перiодичнi видання за спецiальнiстю пiдготовки (ucypHartu: Кuбернеmuка u
сuсmелцньtй анаJl1,1з, Елекmронне моdелювання, Сuсmемнi dослiduсення mа
i н ф ор л,t ацiйн i m ехн о л о z ii)
Для досягнення нЕlлежного наукового та методичного рiвня навчЕLпьного
процесу, органiзацii самостiйноI роботи студентiв зЕrлучено великий масиВ
навчальноi, навчаJIьно-методичноi лiтераryри рiзних poKiB видання, ниЗкУ
наукових фахових видань в галузi iнформацiйних технологiй, що сприяюТь

повнiстю задовольнити потреби сryлентiв

пiдтриманню знань у предметнiй областi на актуuLльному piBHi.

Пiдвищенню рiвня методичних розробок сприяс наукова робота, що
проводиться викJIадачами кафелри IIС. Однiею з основних форм навчапьногО
процесу, спрямовацого на формування i виховання висококвалiфiкованих

фахiвцiв, е науково-дослiдна практика (переддипломна). Органiзацiя проведення
Чорноморському нацiональноМУ
практики здобувачiв ступеня магiстра
унiверситетi iMeHi Петра Могили базуеться на <Положеннi про провеДенНЯ
практики сryдентiв вищих навч€tльних закладiв УкраiЪи>, затвердЖеноМУ
наказом MiHicTepcTBa освiти УкраiЪи No 93 вiд 8 квiтня 1993 рокУ i змiнами,
внесеними згiдно з HaKztзoM MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни No 351 вiд
20.|2.1994 року, i супроводжуються н€lлежним методичним забезпеченняМ. Змiст
переддипломноi практики враховус академiчнi та HayKoBi можливостi випУСКОВОТ
пiдприемствами областi, науковокафедри, угоди про спiвробiтництво
виробничими закJIадами, перспективи економiчного соцiальноГо РОЗВиТКУ
вiдповiдних г€tпузей народного господарства, шляхи постiйного УДосконаПеННЯ
пiдготовки здобувачiв за освiтньо-професiйною програмою Системний анаЛiЗ,
запити конкретних пiдприсмств та органiзацiй щодо ix потреб у фахiвuЯХ ДаНОi
спецiальностi. Здобувачi звiтують п
результати переддипломноТ lrрактики в

у

з
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наВЧ€Lльно-науковiЙ лабораторii кафедри IIС кСучасних iнтелектуЕrльних систем
Та технологiЙ>. Триваrriсть науково-дослiдноi практики магiстрiв за навч€Lльним
планом спецiальностi Системний аншliз скJIадае 4 тижнi.
Робоча програма практик е основним навч€Lльно-методичним документом,
Що визначае iх проведення та регламентус навч€rпьну дiяльнiсть студентiв i
дiяльнiсть викJIадача на практицi. Вона забезпечуе единий комплексний пiдхiд до
органiзацii практичноi пiдготовки на виробництвi, системнiсть, безперервнiсть та
послiдовнiсть навчання сryдентiв, враховуе особливостi i KoHKpeTHi умови
проходження практики.
Навчально-методичне забезпечення навчального rrроцесу за дисциплiнами
робочого навч€Lльного плану пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського)

рiвня вищоТ освiти за освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз

сТаноВить 100%. Формування викладачами комплексiв навчально-методичного
забезцечення навч€Lльних дисциплiн, розмiщення ik у електроннiй бiблiотецi та
можливiсть доступу студентiв до електронноi бiблiотеки ЧНУ iMeHi Петра
Могили без обмежень с позитивним фактором вдоскон€Lпення навчального
IIроцесу.
Отже, навчально-методичне забезпечення та органiзацiя навчального

процесу пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти
3а освiтньо-професiЙною програмою Системний аналiз вiдповiдають
державним акредитацiйним вимогам.

6. ВЦОМОСТI ПРО КIЛЬКIСНI ТА ЯКIСНI

КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОКАЗНИКИ

Пiдготовку здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти за
освiтньо-професiЙною lrрограмою Системний аналiз зi спецiальностi |24
Системний анаrriз забезпечують викJIадачi п'яти кафедр ЧНУ iMeHi Петра

Могили.

Загальна кiлькiсть викладачiво якi
пiдготовки магiстрiв згiдно з начальним
внутрiшнiх сумiсникiв), з них б докторiв
внутрiшнiх сумiсника); 5 кандидати наук,

забезпечують навчальний rrроцес
планом 11 осiб (6 штатних та 5
наук, професорiв (3 штатних та 3
доценти (yci штатнi спiвробiтники).

Штатна укомплектованiсть пiдготовки магiстрiв за спецiальнiстю I24 Системний
аналiз скJIада€ 100,0Оlо, з них докторiв наук, професорiв-З3,ЗYо, кандидатiв наук,
доцентiв - 66,7ОА. Середнiй BiK штатних викладачiв з науковими ступенями i
вченими званнями скJIадас 58,5 poKiB.
Встановлено, що частка науково-педагогiчних працiвникiв, якi здiйснюють
освiтнiй процес i мають стаж науково-педагогiчноi дiяльностi понад два роки та
piBeHb науковоi та професiйноi активностi, який засвiдчусгься виконанням не
менше чотирьох видiв та результатiв з перелiчених у пунктi 30 Лiцензiйних умов
становить 100%.
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,Щетальна

iнформацiя

по Bcix

науково-педагогiчних працiвниках, якi

забезпечують о_свiтньо-професiйну програму
другого рiвня вищот освiти
спецiальностi l24 Системний аналiз надана -таблицях
3.3.1, з.з.2, 3.з.з
у
акредитацiйноi справи.
Розрахунок по кiлькостi членiв групи забезпечення
проводився за
фактичним контингентом зi спецiалrьностi системний аналiз на 01.01 .2019
р.
Табли
r аUJlиця
1 piK
2 piK
3 piK
4 piK
PiBeHb Во
навчання
навчання
навчання
навчання
Всього
(2018р)
(201-7о\
( 2016п)
(2015р)
_Бакалавр
6
6
Магiстр
22
з9
61
,Щоктор

фiлософii
Всього

22

з9

6

а

кiлькiсть членiв групи забезпечення спецiальностi |24 Системний
аналiз
становить б осiб, що вiдповiдае вимогам щодо норми
здобувачiв вищоi освiти
Bcix piBHiB, KypciB та форм навчання на одного науково-педагогiчного
працiвника
(за розрахунками 67 130=2,З).
Комiсiею виявлено, що кадровий склад з
розрахунку на кожнi 10 здобувачiв
освiтнього ступеня магiстра одного викладач а, яiиймае квалiфiкацiю
вiдповiдно
спецiальностi, науковий ступiнъ або вчене звання становить
б осiб, що вiдповiдае
HopMi (61 здобувач магiстерського
Bci
члени
групи забезпечення
рiвня).
вiдповiдаютЬ кадровиМ вимогам, а саме: кватriфiкацiя
о.ъо" пiдтверджена
документом про ocBiTy чи науковий сryпiнь з вiдповiдноТ спецiальностi та
згiдно
з результатами дiяльностi, перелiченими в п.30 Лiцензiйних
умов за Постановою
KMYJYs347 вiд 1 0.05.20 1 8р.
СклаД групИ забезпечення, якi мають науковий сryпiнь та/абовчене
звання
становить 100% при HopМi 60 Уо,Якi мають науковий ступiнъ
наук
та/або
доктора
вчене звання професора становитъ 66Yо при нормi20%.
Випусковою кафедрою здобувачi" дру.о.о (магiстерського)
рiвня вищоi
освiти за освiтньо-професiйною програмою Системний ана-пiз
зi спецiалъностi
t24 Системний аналiз е кафедра Iнтелькту€Lльних iнформацiйних
систем.
очолюС кафедрУ iнтелектУ€tпьниХ iнформаЦiйних систем Коваленко
Iгор
Iванович, доктор технiчних наук за сrrецi-r""iстю 05.13.06
кIнформацiйнi
ТеХНОЛОГii)>, ПРОфеСОР, ВiДОМИй
в
галузi
прикладного
фаХiВеЦЬ
системного
аналiзу iнформацiйних систем та технологiй.
Коваленко I.I. - е автором та спiвавтор ом 27О наукових праць,
з яких 15 пiдручники та монографii. Постiйно керуе
студентiв.
"uy*o"o,o робоrоо
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Мае

10 публiкацiй, у виданнях, що включенi до бази SCOPUS.

е автором
бiльше 100 фахових статей, 10 монографiй. Був науковим керiвником 2
ДОКТОРСьких та 7 кандидатських дисертацiЙ. Член HayKoBoi ради МОН Украiни
Секцiя 2 "Iнформатика та кiбернетика" (наказ МОН Украiни вiд l |.12.2014 ].{
1460). Член редакцiйноi колегii науково-технiчних фахових видань. Входить до
складу спецiалiзованих рад по захисту дисертацiй:

67.052.01

за

спецiальностями 05.|З.22

та

!

38.060.01; Д 38.053.05; Д
05.13.06. Видав 5 методичних

посiбникiв.
Що складу групи забезпечення також входять:

.Щоктор технiчних наук за спецiальнiстю 05.13.05, професор
КОндратенко Ю.П., гарант спецiальностi l22 (третього рiвня вищоi освiти) <КОмп'ютернi науки)), заслужений винахiдник Украiни, член Нацiонального

KoMiTeTy Украiни з автоматичного управлiння.

За перiод

20lЗ-2018

рр опублiкувв 50 публiкацii у

виданнях, що
базах
Scopus
та
Web
of
Science.
Являсться
автором
та спiвавтором
РеферУються у
бiльше 100 статей у виданнях ВАК Украiни. е автором 10 монографiй, з них 4 у

Закордонному видавництвi Springer. Пiд його керiвництвом захистилося 2
ДОКТори i 3 кандидати наук. е уlастником мiжнародноi спiвпрацi по проектах
TEMPUS project "СаЬriоlеt", 20|З-20|7; мiжнародний Проект з Саарландським
унiверситетом по розробцi мобiльних роботiв в рамках OstPartnershaftProgramme
DAAD (Нiмеччина); дiючий Erasmus* project "Aliot", 2016-2019. IfueH експертноi
Ради МОН УкраIни кIнформатика та кiбернетика> з експертизи наукових
проектiв. tfueH редколегiй 5 фахових i 3-х мiжнародних журналiв. Офiцiйний
ОпонеНт 3-х кандидатських дисертацiЙ в Одеському полiтехнiчному yH-Ti. е
аВТором та спiвавтором 8 патентiв Украiни на кориснi моделi та винаходи з 2013
р.. Видав у спiвавторствi 15 методичних посiбникiв.
Щоктор фiзико-математичних наук, спецiальнiсть 01.02.04 - Хомченко А.Н.,
гарант спецiальностi 124 Системний ана_гriз другого рiвня ВО.
С автором 5 публiкацiй у виданнях, що включенi до бази Scopus. Мае бiльше
20 статей у фахових виданнях Украiни. е автором 3 навч€Lльних посiбникiв за
20|З-2018р. Пiд керiвництвом Хомченко А.Н. пiдготовлено 17 кандидатiв наук;
3 доктори наук. Член 5-ти редакцiйних колегiй наукових фахових видань
УкраiЪи. Завiдувач кафедри прикJIадноТ та вищоТ математики ЧНУ iM. Петра
Могили - 201'2-2018 рр.; Являсться членом спецiа;riзованих рад по захисry
дисертацiй: 05.1З.06 Iнформацiйнi технологii ЧНУ iM. Петра Могили; 01.05.02
Математичне моделювання та обчислюваrrьнi методи, Запорiзький нацiональний
Ун-Т. Веде активну наукову роботу зi сryдентами. Пiд науковим керiвництвом
професора Хомченка А. Н сryлентки ФКН Кременченко О. С. та Завалко е. А.
посiли: у 2016117 н.р. - II мiсце у BceyKpaiHcbKoMy KoHKypci студентських
наукових робiт та у 20t7l|8 н.р. II мiсце у BceyKpaiHcbкoмy KoHKypci
студентських наукових робiт. Член УкраТнськоi асоцiацii з прикладноТ геометрii.
школи.
!iйсний член МiжнародноТ академii н ук
Голо ва експерmно

i' коли i с

ii

е.В. Малахов

20

-

спецiальностi 05.13.16 - iнформацiйнi
технологii (рiшення ВАК вiд 29.09.2016 р.). Автор бiльш нiж 80 наукових
публiкацiй у фахових виданнях Украiни та iнших KpaiH, мае 5 посiбникiв та 1

Гожий О.П.

доктор

наук зi

монографiю.
Являеться автором 1l публiкацiй iндексованих у базi SCOPUS. е автором
та спiвавтором бiльш нiж 50 фахових публiкацiй Украiни. Спiвавтор навчzLльного
посiбника з грифом МОНУ. Член експертних комiсiй з акредитацiйних експертиз
зi спецiа_гrьностi 122 Комп'ютернi науки. Керiвник 3-х наукових тем з державною
реестрацiею. Виконував обов'язки декана факультеry комп'ютерних наук 20032014.
Кондратенко Г.В. - кандидат технiчних наук, 05.1З.06, доцент кафедри
комп'ютеризацii систем управлiння (Рiшення АК вiд 15.12.2005 р.).
Мае близько 30 наукових публiкацiй у SCOPUS. е автором та спiвавтором
50 фахових публiкацiй. Являсться спiвавтором 8 монографiй, у тоI!гу числi у
Springer. Бере участь у проектах: TEMPUS project "Cabriolet",2013-201,7; мiжн.
проект з Саарландським унiверситетом по розробцi мобiльних роботiв в рамках
OstPartnershaftProgramme DAAD (Нiмеччина); дiючий проект Erasmus* project
"Aliot", 20|6-2019. Офiцiйний опонент 3-х кандидатських дисертацiй в Одеському
полiтехнiчному yH-Ti. е спiвавтором 8 патентiв УкраТни на кориснi моделi та
винаходи з 20l3 р.. Спiвавтор 3-х методичних посiбникiв.
Сiденко €.В.
кандидат технiчних наук, спецiальнiсть 05.13.06
iнформацiйнi технологii (Рiшення ВАК 30.06.2015 р.) автор понад 40 публiкацiй
пiсля захисту. Certificate We certiff that RhD-student Ievgen Sidenko took part in
Summer Training School STraS-Cabriolet 2014. Chernivtsi National University. July
|9-25,2014. Мас 20 публiкачiй у SCOPUS, tIонад 30 фахових статей. Спiвавтор
навч€uIьного посiбника. е автором роздiлiв у 4 монографiях. Бере активну участь
ooAliot", 2016-20|9.
у TEMPUS project "СаЬriоlеl", 20|З-2017; Erasmus* project
Заступник декана факультету комп'ютерних наук (20l5-2017). Мае 2 патента
Украiни на корисну модель.
PiBeHb пiдготовки кадрiв для забезпечення навч€tльного процесу зi
спецiа-пьностi постiйно пiдвищусться шляхом пiдготовки викладачiв через
аспiранryру i локторантуру унiверситету та захисту здобувачами дисертацiй,
пiдвищення квалiфiкацiТ на пiдприсмствах та органiзацiях.
Bci викJIадачi кафедри IIС систематично (раз на 5 poKiB) проходять
пiдвищення кваrriфiкацii, переважно у формi стажування, на провiдних наукових
пiдприемствах та в науково-дослiдних iнстиryтах, постiйно пiдвищують piBeHb
cBoix знань, удосконалюють лекторську майстернiсть.
З метою полiпшення якiсних показникiв викладацького скJIаду щорiчно на
кафедру IIС до аспiрантури зараховуються найкращi пiдготовленi випускники.

-
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Таким чином,
ltluпl, аналiз
анаJllз якостl та кiлькостi
кrлькостl кадрового забезпечення
забезпечення
пИготовки 3добувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоI освiти за
освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз показав його
вiдповiдНiсть Лiцензiйним вимогам надання ocBiTHix послуг сферi вищоТ
у
ocBiT на piBHi вимог до пhготовки фахiвцiв освiтнього ступеня <<магiстр>>.

7. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IIАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ ПIДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧIВ ДРУГОГО (МАГIСТВРСЬКОГО)
РIВНЯ ВИЩОi ОСВIТИ ЗА OCBITHЬO ПРОФЕСrЙНОЮ ПРОГРАIИОЮ
СИСТЕМНИЙ АНАЛIЗ
освiтня дiяльнiсть з пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського)
рiвня
ВИЩОТ ОСВiТИ За ОСВiТНьо-професiйною програмою Системний аналiз зi
спецiальностi I24 Системний анаrriз забезпечусться матерiально-технiчною
базою унiверситету, яка вiдповiдае лiцензiйним вимогам та нормам caHiTapHo
епiдемiологiчнот служби, пожежноi iнспекцiт, охорони працi тощо. в
навч€tльному процесi задiянi аулиторii дrr" проведення лекцiй та практичних
занять, навчапьнi лабораторii та кJIаси, оснащенi сучасним обладнанням та
комп'ютерноЮ технiкоЮ, з€lлИ iнформаЦiйно-обчИслюв€UIьного центру,

мультимедiйнi аудиторii, чит€lльнi зали, спортивнi зали та iH.
КерiвниЦтво унiверситетУ постiйно вдоскон€tлюе та
розвива€ матерiально
технiчну базу шляхом створення нових лабораторiй, придбання сучасноi технiки
та облаДнання; виконанНя планоВого ремОнту примiщень аудиторного
фонду,
примiщень для науково-педагогiчних працiвникiв, чит€шьних залiв бiблiотеки,

гуртожиткiв, iдалень, буфетiв, медичного пункту. За ocTaHHi
роки ремонт

виконано у Bcix навч€Lпьних примiщеннях, якi використовуються для проведення
лекцiй, практичних i семiнарських занять. Згiдно з загальним
унiверситетським
планом виконуються ремонти у примiщеннях навч€Lльних лабораторiй кафедр.

велика увага придiляеться вдоскон€tленню

та

розвитку наукових

лабораторiй, ix комплектацiт сучасною комп'ютерною технiкою та програмним
забезпеченням, обладнанням та матерiалами, що забезпечуе студентам
можltивiсть займатися науковими дослiдженнями. Постiйно полiпшуються бази

для фiзичного виховання та спорту, художньоi самодiяltьностi, медичного
обслуговування.

у

2018 р. вiдкрито спортивний майданчик з сучасним штучним

ГIОКРИТТЯМ.

санiтарно-технiчний стан будiвель, примiщень та споруд, а також ix
експлуатацiя вiдповiдають вимогам нормативних документiв. Форма власностi
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Bci кафелри, якi приймають участь в пiдготовцi магiстрiв, мають необхiдну
матерiально-технiчну базу лля органiзацii навчального процесу та науковоl
дослiдноi роботи. Практично Bci профiлюючi кафедри м€lють у своему скJIадl
постiйну науковоорганiзувати постlиIту
лабораторii, щО дозволяе органl3увати
науково-Дослiднi лабораторii,

i стулентiв. Кафелраrrьнi лабораторii
аудиторii обладнано сучасними засобами навчання, зокрема,

дослiднУ робоry як самих викJIадачiв, так

та

мультимедiйною апаратурою. Кожна з кафедр унiверситету мае примiщення дtя
науково-педагогiчного та навчально-допомiжного персонапу, Bci примiщення
вiдповiдають с)часним вимогам, багато з них оснащенi комп'ютерами, що
полiпшуе умови працi викладачiв.

Матерiально-технiчне забезпечення пiдготовки здобувачiв другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою
системний аналiз виконуеться за рахунок загаJIьно унiверситетськоi
матерiально-технiчноi бази.
навчальний процес в унiверситетi проводиться в навчальних корпусах,
сдиний комплекс кампус, студентське мiстечко. Для
об'еднаних
забезпечення навч€UIьного процесу використовусться загальна площа

в

навчальних корпусiв 11855,1кв. м. навч€шьнi примiщення становлять 9035,5
кв.м. У навчальному процесi задiянi |23 аулиторii, 16 комп'ютерних кпасiв,
з€tпи та актова
20 лабораторiй, З спортзагrи площею |2з7,З кв.м., 2 тренажерних
i
зала. .щля органiзацii навч€lпьного процесу, проведення лабораторних занять
11роходження практик студентами унiверситет укIIадае договори з профiльними
краiн,
пiдгrриемствами Пiвденного регiону та УкраТни в цiлому, а також iнших
що дозвОля€ заздалегiдь орiснryвати студентiв на майбутнi мiсця роботи,
для органiзачii навч€tльного процесу пiдготовки здобувачiв другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою
Системний аналiз зi спецiальностi t24 Системний аналiз в унiверситетi

викорисТовуютьсЯ загальноУнiверситетськi аудиторiI та лабораторiТ
мiкропрОцесорноi технiкИ та систеМ реального часу, програмноi iнженерiТ,

системного програмного забезпечення, лабораторiя дистанцiйних наукових
дослiджень засобами iнтерактивного середовища на платформi

IIс, а також

LMs MooDLE

спецiалiзованi кабiнетИ бiофiзики,
iноземних
стандартизацii, професiйноi безпеки i виробничоi caHiTapii та Бжщ та

та примiщення

кафедри

мов.

матерiально-технiчною базою кафедри IIс з пiдготовки магiстрiв за
освiтньо-професiйною програмою Системний анаrriз е учбова iнформачiйно-
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аналiтична лабораторiя <Сучасних iнтелекryальних систем та технологiй>>, яка
використовуються дJIя проведення
практичних занять, виконання
лабораторних, курсових та атестацiйних робiт. У навчЕrльному процесi за
спецiальнiстю 124 Системний аналiз використовуються мультимедiйнi лекцiйнi
аупиторii унiверситету та мультимедiйне обладнання кафедри IIС.
Кафедра Iнтелекту€tльних iнформацiйних систем для пiдготовки магiстрiв
за Мiжнародними дистанцiйними прогрzll\{ами навчання мас можливiсть

застосування Iпtеrпеt-технологiй, вiдокремлених порталiв доступу до
мiжнародних iнформацiйних центрiв та бiблiотек на ocHoBi СДО MOODLE.
Встановлене на комп'ютерах програмне забезпечення активно використовуеться
студентами пiд час виконання лабораторних та практичних робiт, в курсовому
пpoeKTyBaHHi i при виконаннi атестацiйних робiт. Стуленти мають можливiсть
для самостiйноi роботи на персон€Lльних комп'ютерах поза розкJIадом учбових
занять.

Чорноморський нацiональний унiверситет iMeHi Петра Могили дJIя
забезпечення якiсноi пiдготовки студентiв мае достатньо розвинуту соцiаrrьну
iнфраструктуру. В унiверситетi працюють iдальнi, буфети, кафе. Медичний
пункт унiверситету оснащений сучасним обладнанням, його персонЕlл мае
високу квалiфiкаuiю.
Iдальня унiверситету розрахована на 420 посадкових мiсць та мае чотири
буфети в навч€Lльних корпусах.
Унiверситет мае автономну систему опапення, що дае змоry створити
комфортнi умови навчання та працi, а також в унiверситетi впроваджено
енергозберiгаючi технологii. Так в унiверситетi встановленi три установки
сонячних колекторiв для подачi гарячоi води у двох гуртожитк€ж та головному
корпусi.
Особливу увагу керiвництво ЧНУ iMeHi Петра Могили придiляе створенню

сучасних побутових умов для проживання студентiв. Студенти, якi не
мешкають у Миколаевi, та iноземнi студенти протягом всього навчання
проживають у гуртожитках, мають можливiсть займатися у спортивних секцiях,
приймати )п{асть у художнiй самодiягtьностi (власний студентський клуб). Дл"
забезпечення сryдентiв, що навчаються
Чорноморському нацiональному
унiверситетi iMeHi Петра Могили за спецiальнiстю |24 Системний аналiз, задiянi
3 гуртожитки заг€Lльною площею 921t7,5 м2.

у

Отже, piBeHb матерiально-технiчного забезпечення унiверситету в
цiлому Tдl зокрема, кафедри Iнтелектуальних iнформацiйних систем
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вiдповiдае нормативним вимогам щодо акредитацii здобувачiв
другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти за освiтньо-професiйною
програмою
системний аналiз.
8.

ВЦОМОСТI ПРО IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ OCBITHьOI
ДШЛЬНОСТI З ПЦГОТОВКИ ЗДОБУВАЧIВ ДРУГОГО
(мАгIстЕрського) PIBHrI вищоi освIти зА ocBITHbo_
проФЕсrЙною прогрАмою систЕмниЙ АнАлtз
наукова бiблiотека € структурним пiдроздiлом Чорноморського

нацiонального унiверситету iMeHi Петра Могили i здiйснюе бiблiотечноiнформацiйну пiдтримку навчЕUIьноТ, науковоi, освiтньоi, виховноi
дiяльностi

Наукова бiблiотека задоволъняе iнформацiйнi гrотреби
унiверситету.
користувачiв, виявляе та дослiджуе HoBi джерела iнформацiТ, впровадхсуе
HoBi
проводить науково-методичну роботу у

книгознавчих
iнформацiйно-бiблiографiчних напрямках, нада€ сучаснi cepBicHi послуги.

Наукова бiблiотека комплектуетъся

та

за

профiлем унiверситеry.
Iнформацiйнi ресурси бiблiотеки сьогоднi представленi як на традицiйних

паlrерових носiях, так i в електронному виглядi.
.Що складу матерiально-технiчноi бази бiблiотеки
унiверситету входять 1
абонемент, 3 читальнi зали (загальна кiлькiсть мiсць
238) загаJIьною площею
788,56 кв.м. Зона зберiгання фондiв становить 358,93 кв.м.; зона
обслуговування

-

читачiв

_ з82,88 кв. м.

Бiблiотека мае в наявностi б комп'ютерiв, 1 сервер,
6 окремих мiсць для користувачiв Internet.
На початок 2018 року навчЕtльного року
фо"д бiблiотеки становить 174ОЗ2
примiрник€t, у т.ч. державною мовою _ 114681 примiрникiв; пiдручникiв
- 7gзз5
примiрникiв. Фонд вiддiлу лiтератури iноземними мовами
- 20946 примiрники
на 44 мовах cBiry. Електронний каталог бiблiотеки мiстить 59314
записiв.
Загальний фонд науковоi бiблiотеки чнУ iM. Петра Могили налiчуе
1740з2 примiрникiв. .Щжерела поповнення
фонду: закупiвля у видавництв,
дарунки' видавничий вiддiл чнУ iM. Петра Могили. Комплектування
фонду
вiдбувасться випереджаючими темпами щодо пiдручникiв та навч€lJIьних
посiбникiв украiнського видання, вiдповiдно до профiлю та навч€tльних планiв
унiверситету.

щокументацiя та рекJIама бiблiотеки ведеться з використанням
можливостей комп'ютерних технологiй. Електронний ката"пог HayKoBoi
бiблiотеки мiстить 59314 записiв.
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Надаrri впроваджуеться в роботу пiдготовка системи електронноi видачi
документiв - штрих-кодування фонду бiблiотеки; всього штрихкодовано
17661примiрник.
Протягом ocTaHHix 5 poKiB в Ч}IУ iM. Петра Могили була створена та
працюе система взасмодii мiж пiдроздiлами в плануваннi та випуску навчальноi
та науковоi лiтераryри власного видавництва унiверситету.
Навчальнiо HayKoBi, методичнi видання друкуються за перспективними
планами видань кафедр та факультетiв, враховуючи кiлькiсть студентiв, що
вивчають дисциплiни та норми книгозабезпечення навч€lльною, науковою та
додатковою лiтераryрою навчzlльного процесу за вимогами МОН УкраiЪи.
Наукова бiблiотека мае власно cTBopeHi бази даних
база даних науково-навчальноi лiтератури факультеry полiтичних наук
(3210 записiв)
база даних науково-навчальноi лiтераryри юридичного факультету
(2207 записiв)
:

-

-

-

база даних науково-навчальноi лiтераryри економiчного

(2186 записiв)
- база даних науково-навч€Lпьноi

факультету

лiтераryри факультету соцiологii (463 записи)
- база даних науково-навч€Lльноi лiтератури iнституту фiлологii (2520 записiв).
Постiйно поповнюються iнформацiсю бази даних:
- з навч€lльно-методичного забезпечення пiдручниками (картотека
книгозабезпеченостi у картковому i електронному BapiaHTax) ;
- електронний кат€Lлог;
- мiжвузiвський корпоративний каталог перiодичних видань.
З метою полiпшення якостi iнформачiйного обслуговування корисryвачiв
та розширення iнформацiйних можJIивостей науковою бiблiотекою ЧНУ iM.
Петра Могили було запропоновано доступ до повнотекстових баз даних
науковоi iнформацii Мiжнародного в€tлютного фонду та спiвпрацю з однiею з
найвiдомiших в cBiTi наукометричних платформ Web of Science (WoS). В
унiверситетi завдяки дiяльностi бiблiотеки в рамках спiвпрацi створена та
працюе система тренiнгiв з користування WoS.
Вiдповiдно до вимог робочих навч€lльних планiв i програм навчЕLIIьних
кабiнети унiверситету оснащенi необхiдним
дисциплiн аулиторii
обладнанням, офiсною та органiзацiйною технiкою (копiювальнi апарати,
телевiзори, ноутбуки, вiдеомагнiтофони, вiдеоплесри, музичнi центри, акустичнi
системи, магнiтофони, вiдеокамери, мультимедiйнi проектори та iH.).

та
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матерiагriв з електронного каталоry надаеться в
електронному читаJIьному залi бiблiотеки та з будь-якого комп'ютеризованого
,Щоступ

до цих

мiсця унiверситету.
З 1 листопада 2017 року до 31 жовтня 2018 року ЧНУ iMeHi Петра Могили
мас безкоштовниЙ доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science (вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд
19.09.2017 р. No 1286 <Про надання доступу вищим навч€шьним закJIадам i
науковим установам, що знаходяться у сферi управлiння MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни, до електронних наукових баз даних>).
Наукова бiблiотека ЧНУ iMeHi Петра Могили мас комп'ютери, пiдключенi
до мережi IHTepHeT, копiювЕlльно-розмножув€tльну TexHiKy, цифровий комплекс
для виготовлення карток читача, апаратуру дJIя проведення конференцiй та
культурно-просвiтницьких заходiв.
Вся навч€Lпьно-методична лiтература, яка розроблена викJIадачами кафедр,
а також низка пiдручникiв, довiдникiв, стандартiв, науково-методичних i
навч€Lльних книжок cTopoHHix aBTopiB знаходиться в електроннiй бiблiотецi
унiверситету, доступна кожному студенту для ознайошшtення та використання в
навчальному процесi, науковiй i практичнiй роботi.

Таким чином, iнформацiйне забезпечення пiдготовки здобувачiв
другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти за освiтньо-професiйною
програмою Системний аналiз вiдповИа€
9.

акредитацiйним умовам.

хАрАктЕристикА HAyKoBoi дlяльностI випусковоi

КАФЕДРИ IНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ
У науковiй роботi кафедри IIС беруть участь викJIадачi та HayKoBi
спiвробiтники кафедри, аспiранти, а також студенти спецiальностi |24
Системний аналiз. Науково-дослiдна робота кафедри IнтелектуЕLпьних

iнформацiйних систем с базою для пiдготовки квалiфiкованих фахiвчiв в гаrrузi
iнформацiйних технологiй i спрямована на розробку i застосування нових
математичних моделей
методiв математичного
комп'ютерного
моделюв€lння, чисельного аналiзу, багатокритерiальноi оптимiзацii, Teopii
прийняття рiшень, мережевих iнформацiйних технологiй, що застосовуються
при вирiшеннi прикладних задач в господарських, технiчних, економiчних,
соцiа-ltьних та екологiчних областях.
Систематично виконуються науково-дослiднi роботи, пiдтримуються
мiжнароднi зв'язки з зарубiжними партнерами, дiють науково_методичн1
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семiнари, здiйснюеться науково-дослiдна
робота сryдентiв, проводиться

пiдготовка спецiалiстiв вищоi квалiфiкацii магiстрiв, аспiрантiв.
При кафедрi
IIС дiс аспiрантУра за спецiальностями |23 <Комп'ютерна iнженерiя >>
та l22
<<Комп'ютернi науки) (наказ мон Украihи вiд27.09.2Оlбр.
J\Ъ 1433л). На цей
час в аспiранryрi навчаеться 7 аспiрантiв. За матерiалами наукових
дослiджень
на кафедрi протягом ocTaнHix poKiB захищено 3 кандидатськi
дисертацii.
на кафедрi сформовано HaykoBi напрями: крозробка автоматизованих

систем пiдтримки прийняття рiшень у дослiдженнях скJIадних
фiзичних,
екологiчних, економiчних i технiчних системах) (професор I.I.KoBarreHKo),
<Сучасна теорiя керування та теорiя прийняття
рiшень> (професор
ю,п, Кондратенко), <сталий розвиток унiверситетськоi освiти та його
iнформацiйна пiдтримкa>) (професор о.п. Мещанiнов).
ковАлЕнкО Iгор Iванович - вiдомий фахiвець в галузi прикJIадного
системного аналiзу та iнформацiйних технологiй. Працюе в системi вищоТ
освiти УкраТни близько 40 poKiB: 1980-2002 рр.
- Нацiональний технiчний
унiверситет Украiни <киiъський полiтехнiчний iнституг>. Займав посади
завiдуюЧого вiддiлом проблемноi науково-дослiдноi лабораторii,
директора КБ
iнформацiйних систем,
систем, директора
директора I]eHTpy
Центрч iнтегрованих
iнтегпованих кгli\,fтт'тrt.грt.,тJт,тч
комп'ютерних

виробництв, заст. директора з науковоi
роботи Навчально-наукового комплексу
кIнститут прикJIадного системного аналiзу> при НТУУ (кПЬ.

за даний перiод часу був

виконавцем, вiдповiдальним виконавцем,
науковиМ керiвниКом цiлогО рядУ науково-дослiдних тем та проектiв:
розробка
та створення автоматизованих систем спецiального призначення; входив
до
складу основних виконавцiв щодо створення першого в YKpaiHi та краiнах
щентру iнтегрованих комп'ютерних виробництв (науковий керiвник проекту
акад.. нАнУ М.З. Згуровський) та iнших.
На чолi авторського колективу вперше в суднобудiвнiй га.гrузi УкраiЪи
пiдготував цикJI книг (2 монографii, 1 навчаJIьний посiбник), в яких
розглянутi
IIитання застосування методiв приклrадного системного ана-гliзу.

сн!

На протязi ocTaHHix 25 poKiB вносить вкJIад у

пiдготовку

висококваrriфiкованих наукових кадрiв, працював та працюе
у 5-ти
спецiалiзованих вчених радах iз захисту докторських та кандидатських

дисертацiй.

виконав експертизу та виступав офiцiйним опонентом при захистi 14
докторських та близько 40 кандидатських дисертацiй. Буu науковим
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консультантом

i

науковим керiвником 2-х докторських та

7

кандидатських

дисертацiй.

Входить до скJIаду 4-х редакцiйних колегiй науково-технiчних збiрникiв:
<Проблеми iнформацiйних технологiй) (ХНТУ), <Збiрник наукових праць НУК
iM. адмiрала Макарова), <<Комп'ютернi технологii) (ЧНУ iM. Петра Могили),

<Геометричне моделювання

та iнформацiйнi технологii>

(МНУ

iM. В.О.СухоNlлинського).

Опублiкував 270 наукових праць, з яких 25 книг. Постiйно керус науковою
роботою студентiв, пiдготував 30 магiстрiв.
Проходив наукове стажування у Китаi, Нiмеччинi, Польщi.
Професор Ю.П. Кондратенко е координатором Мiжнародних проектiв
CABRIOLET (Tempus), ALIOT (Erasmus+). Мае 90 публiкачiй у науково-

метричнiй базi SCOPUS, iндекс Гiрша: h-iндес дорiвнюе |2. Нагороджений
Сертифiкатами европейських програм TEMPUS та ERASMUS+ (2013-2017 рр.).
Автор бiльше |20 винаходiв у галузi робототехнiки, автоматизацiI
технологiчних процесiв, комп'ютерних та iнформацiйно-вимiрювальних систем
i компонентiв, якi захищенi патентами Украiни, РФ та авторськими свiдоцтвами
СРСР (18 - у спiвавторствi iз сryлентами). Опублiкував бiльше 350 наукових
праць, 55 з яких - за кордоном, пiдготував 2 доктори технiчних наук та 9
кандидатiв наук. Читав HayKoBi лекцii на запрошення унiверситетiв у Касселi
(Нiмеччина), Клiвлендi та Рочестерi (CIIIA), Варшавi (Польща), Владивостоцi
(РФ), Полтавi, XepcoHi, Iвано-Франкiвську (Украiна). Проводив за
мiжнародними грантами HayKoBi дослiдження в провiдних унiверситетах Китаю
(1988-1989 рр.), Нiмеччини (2000, 2010 рр.) та CIIIA (2003 р.). Рецензент

Мiжнародних журналiв <Information Sciences>, Klnternational Joumal of
Uncertainty,Fuzziness and Knowledge-based Systems>, KAdvances in Modelling and
Analysis>, Праць Мiжнародних конференцiй Phi Beta Delta, AMSE, IFAC, АСС2009 та АСС-2010. Координатор спiвпрацi ЧДУ (ЧНУ) iM. П. Могили та
Регiонального мiжвузiвського центру (м. МиколаiЪ) з DAAAM International
Association for Automation & Manufacturing (Австрiя), Real Academy of Doctors
та Real Academia de Ciencias Eoonomicas у Financieras (Iспанiя), Ruhr University
Bochum (Нiмеччина), Cleveland State University, компанiею Aldec Inc. та
Nazareth College (CIIIA), StordДaugesund University College (Норвегiя),
Ваrсеlопа University (Iспанiя). Керiвник проекту зi створення мобiльного роботу
мiж ЧНУ iM. П. Могили та Саарландським унiверситетом (Нiмеччина) в рамках
OstPartnerShaftProgram. Автор та редактор монографii <Моделi кооперацii
Голова експерmно| KoMicii
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унiверситетiв та Iт-компанiй: системи прийняття рiшень на нечiткiй логiць за
пiдтримкою проектУ TEMPUS CABRIOLET (чдУ iMeHi Петра Могили,
Нацiональнiй аерокосмiчний унiверситет iM. М.е.жуковського <ХдI>),
2015.
Засryпник голови (2011-201з рр.) та голова (2О|4-2017
рр.) спецiалiзованоi
вченоi Ради д.38.05з.05 при чнУ iM. П. Могили по захисту
докторських
(кандидатських) дисертацiй за спецiальностями 05.13.05 ''Комп'ютернi
системи
та компоненти" i 05.13.06 "Iнформацiйнi технологir,. 20l 5-2оlб
рр. - проводив
HayKoBi дослiдження за програмою iM. Фулбрайта в Кливлендському
державному унiверситетi, штат Огайо, CIIIA.
органiзацiйна наукова структура заснована за
участю д.пед.н, професора
Мещанiнова о.П. це lнсmumуm сmсшо?о
рввumlу) прч ЧНУ iMeHi Пеmра
Моеuлu (ICP). ICP ствОренО на громадських засадах 2008
у
роцi як об'еднання
вчениХ i практикiВ MicTa Миколаева. В межаХ Iнстиryry ст€UIого
розвитку
розроблЮетьсЯ системна методологiя ст€Lлого розвитку навч€tльних закладiв
МиколаiЪського регiону.

Науково-дослiдна робота сryдентiв проводиться

на

кафедрi
Iнтелекryальних iнформацiйних систем з метою пiдвищення
рiвня iх майбутньоi
професiйноi пiдготовки та розвитку творчих можJIивостей. Керiвництво
роботами студентiв за yciMa науковими напрямками, що дiють на кафедрi,
здiйснюють HayKoBi спiвробiтники. Вiдповiдно до цих напрямкiв проводяться

HaykoBi семiнари, студенти спецiальностi I24 Системний аналiз
регулярно
беруть участь в форумах, конференцiях, виставках, всеукраihських конкурсах

студентсЬких наукових робiт i займають у них призовi мiсця.
за останнiй pik в рамках мiжнароднот дiяльностi проведено обговорення
перспектив та планування cyMicHoi роботи по програмi Erasmus* Рrоgrаmmе
Guide 2018 - професор Паоло Бiаджи, унiверситет Ка Фоскарi, Iталiя.
продовжуеться спiвпраця з Лейпцiгським унiверситетом прикладних наук

HTWK Hochschule fiir Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig
[University of

Applied Sciences] по програмi ТЕМПУС.
щорiчно проводиться органiзацiйна роботи по вiдвiдуванню чну iMeHi
Петра Могили iноземними викладачами та представниками зарубiжних
навчальних закJIадiв - професор Паоло Бiаджи,
унiверситет Ка Фоскарi, Iталiя,
листопад 2017 - травень/червень 2018 року.
чнУ проводиТь BceyKPaiHcbKY щорiчнУ науково-методичноi конференцiю

(МоГИJUIнсьШ чИТАнНrI) та Мiжнародну наукову
(оЛЬВIЙськIЙ ФоРУМ), ВсеукраiЪську науково-практичну
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молодих вчених, аспiрантiв

систЕми".

i

сryдентiв "IНТЕЛЕКТУАJЬНI НФОРМАЦIIh{I

аналiз HayKoBoi дiяльностi кафелри Iнтелекту€Lльних
iнформацiйних систем свiдчить, що на нiй використовуються рiзноманiтнi
Проведений

наПрямки органiзацiТ науково-дослiдноi роботи, а саме здiЙснюеться публiкацiя
статей у фахових виданнях
ви)
Украiни та за кордоном, тез доповiдей,
спiвробiтники кафелри
студенти беруть участь
мiжнародних,

у

та

всеукраiнських, регiональних

унiверситетських науково-практичних
конференцiях; встановлюються HayKoBi зв'язки з закJIадами вищоi освiти та
науково-дослiдними установами Украiни та зарубiжжя; проводиться науководослiдна робота студентiв.
Отже,
науковий
потенцiал
викладацького
складу кафедри
Iнтелектуальних iнформацiйних систем забезпечу€ високоякiсну освiтню
дiяльнiсть з пiдготовки здобувачiв другого (магiстерського) рiвня вищоi

освiти за освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз,
вiдповiдае чинним акредитацiйним вимогам.
10.

що

пЕрвлIк зАувАжЕнь (приписIв) контролюючих оргАнIв
ТА ЗАХОДИ З [Х УСУНЕННЯ

Вiдповiдно до Конституuii Украiни, Закону Украiни uПро ocBiry>, Закону
УкраТни кПро вищу ocBiry, Постановi Кабiнету MiHicTpiB Украiни <<Положення
про акредитацiю вищих навч€tльних закладiв i спецiальностей у вищих
навч€tпьних закJIадiв та вищих професiйних училищах)) вiд 9 серпня 2001 року
за М 978, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту Украiни <Про
затвердження ,Щержавних вимог
акредитацii напряму пiдготовки
спецiальностi та вищого навчЕuIьного закJIад}> вiд 13.06.2012 року за JYs 689, та
наксву MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 18 квiтня 2014 року за JФ 1280
експертна комiсiя у складi: zолова KoMicii - Голуб Сереiй Васttльовuч. завidувач
кафеdрu iнmелекmусulьнl]х сuсmеJй прuйняmmя рiшень Черкаськоzо
нацiональноео унiверсumеmу iл,tенi Боzdана Хллельнuцькоzо, dокmор mехнiчнl,tх
наук, професор; член KoMicii - Бidюк Пеmро Iвановuч, професор кафеdрu
л4аmемаmuчнllх меmоdiв сuсmел4но?о аналtiзу Нацiонально2о mехнiчноzо
унiверсumеmу Украiнu кКuiвськuй полimехнiчнuй унiверсumеm>, dокmор
mехнiчнttх наук11, професор - в перiод з 5 травня 2014 р. по 7 травня 2014 р.
розглянула поданi матерiали та перевiрила якiсть пiдготовки фахiвцiв в галузi
знань 0403 <<Системнi науки кiбернетика) за спецiальнiстю 8.04030302

до
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кСистеми

i

методи прийняття рiшень> освiтньо-квапiфiкацiйного рiвня

кмагiстр>>.

ЕК

вважае за доцiльне
РеКОМенДУВаТи АК МОН Украiни повторно акредитувати спецiальнiсть
8.04030302 <<Системи i методи прийняття рiшень> освiтньо-квалiфiкацiйного
рiвня <магiстр> в Чорноморському державному унiверситетi iMeHi Петра
Могили.
Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни кПро затвердження перелiку
галузеЙ знань i спецiальностеЙ, за якими здiйснюеться пiдготовка здобувачiв
вищоi освiти> вiд 29 квiтня 2015 р. Ns 266
вносяться змiни щодо перелiку
галузей знань i спецiа;rьностей: - позицiя 5 - <<|2 Iнформацiйнi технологii>
(знань 0403 <<Системнi науки
кiбернетика>), <<I24 Системний аналiз>
(8.04030302 кСистеми i методи прийняття рiшень>).
Експертна комiсiя висловила наступнi рекомендацii.
1. Продовжити роботу щодо пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв
вищоi квалiфiкацii для забезпечення навчального процесу шляхом
Результатами роботи експертноi KoMicii було:

-

i

створення умов нарощування наукового потенцiалу факультету
комп'ютерних наук, включаючи пiдготовку кадрiв через цiльову

аспiрантуру та докторантуру.
Значна робота була проведена щодо пiдвищенню рiвня пiдготовки науковопедагогiчного скJIаду зi спецiальностi 8.04030302 <<Системи i методи прийняття
рiшень>. В 201_5 роцi захистили кандидатськi дисертацii CideHKo евген
Вiкторович, !авudенко евген Олександрович, Горбань Глiб Валентинович зi
спецiальностi 05. 13.06 - iнформацiйнi технологii.
В 2016 роцi захистив докторську дисертацiю по спецiальностi 05.13.06
"Iнф ормацiйнi технологi?' Го асuй Ол екс ан dp П еmр о в uч.
Згiдно плану пiдвищення квалiфiкацiТ викJIадачiв кафедри iнтелектуальних
iнформацiйних систем у провiдних наукових центрах УкраiЪи та за кордоном:
<Iнститут прикладного
дного системного аналiзу) при КПУУ кКПI>, м.КиiЪ; CILИ,
Клiвлендський
унiверситет, кафедра iнженерii; Чернiвецький нацiональний
унiверситет iMeHi Ю.Федьковича, м.Черновцi; Нацiональний аерокосмiчний
унiверситет iM.. М.е.Жуковського (XAI), M.XapKiB; Схiдноукраiнський
нацiональний унiверситет iMeHi Володимира,Ща-rrя.
Викладачами були отриманi сертифiкати:

о

Certificate for participation in International Winter TEMPUS Training School
Wint 20|5.
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о
о
о

Certificate took part in Joint Ачtчmп Training School&Battle of IT-Startups
(GreenSup),2015

Certificate of Attendance IDAACS'2}I1 Conference on Intelligent Data
Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications.
Warsaw, Poland, September 24-26, 20 1 5.

Кондратенко Ю.П. Certificate of Attendance IDAACS-}}L7. 20]17 IEEE 9
International Сопfеrепсе on Intelligent Data Acquisition and Advanced
Computing Systems: Technology and Applications. Bucharest, Romania,
September 2|-23,2017.
Кондратенко Г.В. Сертифiкат 543968-Tempus-1-2013-1-EE- Tempus -JPCR,
вiд 10.09.2015.
Кондратенко Г.В. Сертифiкат 530270-Tempus-1-2013-1-UK- Tempus -JPCR,
вiд l0.09.2015.
Кондратенко Г.В. Certificate. International Spring Training School AIST 20|7
"Internet of Things: Emerging Счrriсчlчm for Industry and Human Applications",

Мау 8-12.
Мещанiнов о.П. Сертифiкат J\b000005 вiд 2|.|2.L5. <Сучаснi iнформацiйнi
технологii пiдтримки прийняття рiшеньD в обсязi 108 годин.
Щонченко М.В. Сертифiкат N9 000023 вiд 15.06.2017.з курсу <Технологii
комп'ютерного проектування) в обсязi 108 годин.
Кулаковська I.B. Сертифiкат J\b 000024 вiд 15.06.20l7.з курсу <Логiстика> в
обсязi 108 годин.
Кулаковська I.B. Сертифiкат Ns101188146 вiд27.10.2018
работы в OCLinux> в обсязi72 години.

о
о

р.з курсу кОсновы

Кулаковська I.B. СЕРТИФIКАТ Серiя СIIК J\b1606015 кАнглiйська мова
для IT> в обсязi 108 годин
Щворецька С.В. Сертифiкат J\Ъ10116-4083
SQL) в обсязi 72 rодини.

вiд 1.06.2018. з курсу

Щворецька С.В. Сертифiкат Ns10116-7511
Microsoft Access ХР> в обсязi 72 rодини.

вiд 1.06.2018. з курсу кРобота

<Основи

2, Збiльшити обсяг видання навчальних посiбникiв, пiдручникiв

з

грифом MiHicTepcTBa освiти i науки Украihи з нормативних та вибiркових
дисциплiн навчального плану спецiальностi 8.04030302 <<Системи i методи
прийняття рiшень>>.
Голо в а експерmноt кол,tiс ii'

е.В. Малахов

зз

Електронний каталог бiблiотеки мiстить 174032 примiрникiв, 59314
записiв. Бiблiотека ЧНУ iMeHi Петра Могили бере активну
}часть у cTBopeHHi
мiжвузiвСькогО корпораТивногО каталогУ перiодики. HoBi надходження
до
фондУ бiблiотеКи станоМ 01.09.2018 р. 1461 примiрникiв. Бiблiотека бере rIасть

у cTBopeHHi та використаннi корпоративного електронного

кат€Lлогу

перiодичних виданъ (11262 записiв) - €диного iнформацiйно-комунiкативного
простору бiблiотек ВНЗ MicTa МиколаiЪ.
продовжуеться поповнення бiблiотечного фонду сучасними виданнями в
га_гrузi iнформацiйних технологiй
1. IT- сфера В YKpaiHi. Законодавство. Сулова практика. Коментар/ за
:

ред..Т.Бачинського Р.I.Радейко, Юрiнком IHTep, 201

2.

8

ПравО iнтелекryальноi власностi: пiдручниrd за
ред. О.I.Харитоновоi,
Юрiнком IHTep, 2017
з. Бiдюк П.I. Гожий о.П. Ймовiрнiсно-статистичнi методи моделювання i
прогнозування: монографiя, Вид-во ЧДУ, 2014
4. Кова-гrенко I.I., Швед А.в., .Щавиденко е.о. Моделi представлення i виводу
знанЬ В системаХ ситуацiйногО управлiння. Навч.посiбник. МиколаiЪ:

Видавництво <Iлiон>, 2018.

5. Коваленко и.и.

- 94с.
Чернов

с.к.

Питерская

в.м.

Чернова л.с.

МоделиРование и ан€LлиЗ структур организационньIх систем:
учеб. пособие,
XapKiB: Видавництво <Факт>,2017. - 148с.
6. ГлибовеЦь М.М., ГлибовеЦь А.М., Поляков м.в. Iнтелектуальнi мережi:
навч€tльний посiбник, Нова iдеологiя ,2О|4
7. Щербак ю.г. Макарова о.в. Методичнi рекомендацii до практичних
занять iз дисциплiни "основи охорони працi", Вид-во ЧнУ, 2014
8. Кулаковська I.B. Логiстика та методи логiстичного аналiзу: метод.
рекомендацii, Вид-во Ч,ЩУ, 20|6

3.

Забезпечити поповнення бiблiотечного фонду лiтераryрою
ocTaHHix poKiB, сучасними фаховими перiодичними виданнями в галузi
СистемногО аналiзу, Iнформацiйних технологiй, активiзувати
розробку
електронних пiдручникiв на навчальних посiбникiв.
о

оформлена пiдписка на провiднi журн€tли з Iнформацiйних технологiй.
Кибернетика и системный анализ _ 2о19 (оформгlена пiдписка).

HayKoBi працi <<Комп'ютернi технологiЬ) - 20 14,2O|5, 20l 6,2о|7.
о Системнi дослiдження та iнформацiйнi
технологii - 2OI4, 2016, 2}llg
(оформлена пiдписка).
о
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Технiчна електродинамiка - 20 1 9(оформлена пiдписка).
о Радiоелектронiка, iнформатика,
управлiння - 20 1 9(оформлена пiдписка).
о Межлународный
наrI._техн. журн€lл
кПроблемы управления
информатика)) - 2019 (оформлена пiдписка).
о Електронне моделювання - 20|9 (оформлена пiдписка).
Таким чином ЧНУ iMeHi Петра Могили сушшriнно пiдiйшов до врахування
проПозицiЙ та рекомендацiЙ експертноТ KoMicii щодо провадження пiдготовки
магiстрiв спецiа-гtьностi 8.04030302 <<Системи i методи прийняття рiшень>>.
З моменту одержання ЧНУ iMeHi Петра Могили лiцензii на надання
ocBiTHix послуг, пов'язаних з одержанням вищоi освiти на piBHi ква-гriфiкацiйних
вимог до пiдготовки магiстра спецiаrrьностi |24 <Системний аналiз> галузi
знань |2 кIнформацiйнi технологiI>>, поруцень в органiзацii i проведеннi
навч€tльного процесу не виявлено.
З боку юридичних i фiзичних осiб претензiй щодо ocBiTHboT дiяльностi
унiверситету iз пiдготовки фахiвцiв за заявленою до акредитацii спецiальнiстю
о

Експертна комiсiя констатус:
- рекомендацii та поради, що викладенi попередньою експертною
комiсiею з акредитацii, виконанi повнiстю1
- у результатi перевiрки отримано данi, якi повнiстю пiдтверпжують
спроможнiсть Чорноморського нацiонального унiверситету iMeнi Петра
Могили здiйснювати квалiфiковану пiдготовку здобувачiв другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою
Системний аналiз зi спецiальностi t24 Системний аналiз на високому piBHi.
11.

зАгАльнI висновки ЕкспЕртноi KoMrcli

Наведенi загальнi вiдомостiо а також вiдомостi про кадрове, матерiально
технiчне, навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення пiдготовки
здобувачiв другого (магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою
Системний аналiз дозволяють зробити висновок, що Чорноморський
нацiональний унiверситет iMeHi Петра Могили проводить цiдготовку здобувачiв
другого (магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою Системний
аналiз зi спецiальностi |24 Системний аналiз на piBHi державних вимог.
Кадрове забезпечення навчальноi пiдготовки студентiв за ocBiTHboпрофесiйною програмою Системний аналiз вiдповiдае вимогам щодо
акредитацii.
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Навчально-методичне та iнформацiйне забезпечення представлено в цовнiй
Mipi. Забезпеченiсть навчаJIьно-методичною лiтературою, пiдручниками та
навчапьними посiбниками скJIадас 100 %.

Матерiально-технiчна база

ЧНУ iMeHi Петра Могили

спроможна
забозпечувати на достатньому piBHi проведення навчilIьного процесу пiдготовки
здобувачiв другого (магiстерського) рiвня, мас достатню оснащенiсть
персон€lльними комп'ютерами, спецiальним устаткуванням тощо.
Якiсть пiдготовки магiстрiв складае 51 ,85О^ за результатами виконання
комплексних контрольних робiт (самоана-гriз) та 54,29Уо за результатами
проведених комплексних контрольних робiт в присутностi ексцертноi KoMicii,
це скJIадае +2,20О^ рiзницi, що е допустимим вiдповiдно до вимог щодо
акредитацiТ пiдготовки магiстрiв та свiдчить про достатнiй piBeHb засвоення
знань студентами з дисциплiн, за якими проводились ККР.
На пiдставi перевiрки поданих кафедрою IIС Чорноморського
нацiонального унiверситету iMeHi Петра Могили матерiалiв на акредитацiю та

результатiв дiяльностi

на мiсцi, експертна комiсiя дiйшла висновку,

що

освiтньо-професiйна програма Системний аналiз другого (магiстерського) рiвня
вищоi освiти зi спецiальностi |24 Системний аналiз галузi знань |2
Iнформацiйнi технологiI у Чорноморському нацiональному унiверситетi iMeHi
Петра Могили, кадрове, навч€Lпьно-методичне, iнформацiйне та матерiальнотехнiчне забезпечення в цiлому вiдповiдають встановленим державним вимогам
щодо акредитацii ocBiTHboi дiяльностi i забезпечують державну гарантiю якостi
освiти.
Вважаемо за необхiдне висловити також зауваження, якi не вIlливають на
рiшення про акредитацiю, але дозволяють полiпшити якiсть пiдготовки
фахiвцiв:
- збiльшити долю атестацiйних робiт, що виконуються на замовлення
у рамках виконуваних ними проектiв;

фiр,

- поширити практику публiкацiй результатiв магiстерських дослiджень у

фахових виданнях;

-

проводити роботу по залученню IТ-компанiй до узгодження змiсту
вибiркових дисциплiн навчального плану для постiйноi вiдповiдностi потребам
IТ-ринку;
- активiзувати роботу по зЕLлученню пiдприемств, що працюють у галузi
iнформацiйних технологiй, до органiзацiТ проходження студентами практик та
стажувань на цих пiдприемствах.
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На пЦставi вищевказаного експертна комiсiя МОН Украiни зробила
висновок про можливiсть акредитацiТ освiтньо-професiйноi програми
Системний аналiз зi спецiальностi l24 Системний аналiз за другим
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти у Чорноморському нацiональногиу

унiверситетi iMeHi Петра Могили.

Голова експертноi KoMicii:
зав. кафедрою математичного
забезпечення комп'ютерних наук
Одеського нацiонального унiверситеry
iMeHi I.I. Мечникова,
доктор технiчних наук, професор
Член експертноi KoMicii;
зав. кафедрою програмування та
математики Схiдноукраiнського
нацiонального унiверситету

Володимира,.Щаля,
доктор технiчних наук,

iMeHi

доцент

)
//
/
"Z4L+--2 Лuфар

V

з висновками ознайомлений:
Ректор Чорноморського нацiонального
унiверситету iMeHi Петра Могили,
технiчних наук, професор.

Голова експерmноi' KoMicii

Малахо в евеенiй Валерiйо вuч

Волоduлtuр Олексiйовuч

'eoHid

Павловuч

С.В. Малахов

,=

Ф

л

F
.9

о\
б]

\э

ц

о\

c.l

ч

cl
i

п

t

о\

гt

+
l')

Е{:
&ё
о)ý
(-)

о

N

Е(

ф

о.

9-1
!+

фл

ао
aо
OJ

\о

4tr

Ф

ь

(,

?.)

ý

Ф

Q

t

N

+

lff

|Ё

2

о
a'
сl

Ф

rЁ

2

Ф

сЁ

9
(Y'

nr

Е

s

Е
д

о

д

у

.ал

ф

*ф

iJ
lБ

F-

л<
ll iJ
cl

хф
:.iE
Е:х
9ýý
Ё-*

tr
Ф

!ý

с!

у

lr

j
сз

со

ь

с.)

t=

F
t

Ф

+
с.)

ьЕ

со

со

с
cY)

г\о

iхс
lo\

]"

о
lo

ь

\о

Ф

Er

N

бl

оl

ф

;l

\)

ý
F.J

ý

ф
\)

о.

ф
ф

0о

ф

Ф\
с.l
!f,

о\
N

И)

E{:

Е'э
Ф)Ё

lл

ь

\о

Ф)s

о

9Ё
уts_
ЕцЕ
vý!]
ЁБ"
ьч

0о
оо

)

\о
F-

у
а

F

дQ
Ьt-о
Y i\tr

tп

о

ь

+lJ
Ёоt

ho-

ь6

о

о
Ф

Ф
I

о

а
Ф

о,х
Edэ

Ёь
фФ
лЁ
\)Ф
уЁ
;Ф
ао

O)s

(_)

D
ч

c.l

N

оо

ь

ф

N

al
lл

ý
<.
t

tt

п
ь

F

лье
Еtо
aJ -'

п
г-

N

г*

о

ь

_Ф
ь

\о

0о

)

sФ

t-

9

ýо
о

ьф

\о

Ф

l

an

!

Ё

tо\

ь
(.)

)r
.:Ф
У
д\оЬо
(Ё

6)
з

чуо=
I-t

59ý
Е r\ .i

ЕЕt
Е='6
grЕ
la
лчll
чl

Ф

ц[

2Hii
,jEv

бvф

с'

ц

ЕЕts
t!

Ф

cl

у
ф

о

€g

.J*E

lY
с)
t
.t
ьJlц

Е
F
о

(,

Ф

\о

аk

ь

х

Ф

N

о

Ф

N

х

"t)
trо

i;Eto

пЕ
Кб
Ео

ь

ioi

сtt

9

5(B

о

о
о

EtJ

ý
c.l

k

G

ia
хр

с)

Е
(J

чё

ь9

:r

о
(Ё

2
L
Lо
d

Ф

lr

>р

Ф; оF
Ф_Od
о.

Оо
с0

8-9
Jgю

()

а
о
F

ц

о

у

rr.,i о

ц

c.l

ý

Фц

?а

:ý
\)

ь

}с
L
Ф

la.)

со

qо

d

k
v

Ф

-дч
БtsjцЕ
лоj

,Ёýуйi
*Jlхоо

оо.уц

s

gл
.-i
бF

9';

t

(.)

O:l

ч
о

ф

Е"

_о

{

ф

о
!
ч
ý
,ч

cn

i-,}

\

цi

(,)
Ф

Ф

)ý

)ý
ýR

о

ч

ц
)ý

qo

а

Ф

ц

о
}?
!ч

х до

(tl

lr

Ф
Ф

!r

a

9

*Въ
,*:€

?

fol

Фа
о:

Е
о

л

Ф

ох
лсЕ

о
2
о

:;(d

о

z
Ф

E{

ч

F
сс
А

ьtф

lL

сý

ьн

А

(.)

Е
*
о

E{

а
(,)

.9
н
*
о
l-

д

а
о

(ý

о
к д

tr

о

Ф

ti
!rl

;лl

rE

_

ьt- ЁЕ
л9н
д о
F йq
(J
а2*
д о ьaоо
Е
2
а.
о а.
о hlý
у оL Ф Еý
чпý
3- q
о
ь зё
нхч
ёliqr=
F о о
,
.*
Е
о Ё ъч
Ф о
ч а.
цt д х l
9 с)
н=уФ
о €,(n
O.EaX!l
а
о<.lой.*
о

-а,

ь а
о

cl -+ g
ф 03
о
о
gi
со

\It

9Е\

о
о о
t-r
б
д

Ф

Ф

tr

х
Q (gа.

о
ё

Fi

ц

p--.L

9
Е
ri li
2
о ч
tо
g б
ь(6
:r А
о (Ё
ti
св
F д о х
Ф о (ý
9 о
9. о х
Ed
с.)
Ф)
о t*
о t-

t-t

ёl

ffi

а
Y

Е

ю(d оq
cf)

\J

Е
д
о

(€

о
о

Y

р\
о

ь(Ё

Е
ц

о

F\

ьa

о

ь

,Ф

s
а,

F{

tr

а

-]

aJ

Ф

г*l

ý

Ф

а
о

а
в

Y

Ф

Ф-

F

Ф

\)

t-

о
E{

3-

(ý

qJ

Ф

н
)
L|

ьa

о

ri
(ý

i

с')

(в

ca:Ll
! j

м

*

}

пддяЁ

j

а
о
о
о
о

,g,

9

Ё

а
tr

ан

ч

'+

ЕЕ

?

сg

ц

х

:ý

U

л

V

:ý

о

йа
,\ \ч х
ьр о

вý

а.

ч

;л'

F

Б

tr

t-

u
E{

U

Y
Ф

Ф
\J

R
r-

з9

звЕдЕнI вIдомостI про дотримдння лIцЕнзrйних )rмов

у

СФЕРI ВИIЦОi ОСВIТИ

Порiвняльна таблиця вИповИностi ocBiTHboi дiяльностi
Чорноморського нацiонального унiверситету iMeHi Петра Могили вимогам
лiцензiйних.умов. другого (магiстерського) рiвня
за спецlальнlстю \24 Системний аналiз

Вимоги до значення показника
(нормативу) за другим (магiстерським)
piBHeM вищоi освiти
Вiдхилення
фактичного
Фактичне
Значення
значення
значення
показника
показника
показника
(нормативу)
вiд нормативного

Найменування показника (нормативу)

КАДРОВI ВИМОГИ

1.

щодо забезпечення провадження ocBiTH
Науково-педагогiчнi та HayKoBi

працiвники, якi здiйснюють освiтнiй
процес i мають стаж науково-педагогiчноi

роботи понад два роки та piBeHb HayKoBoi
та професiйноi активностi, який
засвiдчуеться виконанням не менше

чотирьох видiв

та

результатiв

1) якi мають науковий сryпiнь

таlабо

вчене звання

2) якi мають науковий сryпiнь доктора
наук таlабо вчене звання професора

4. Кiлькiсть членiв групи

10 осiб

6 осiб
(61 злобува-

60

82

+22

20

45

+25

(30)

13 осiб
(67 злобува-

забезпечення

(максимальна кiлькiсть здобувачiв вищоi
освiти Bcix piBHiB, KypciB та форм навчання
з вiдповiдноi спецiальн. на одного члена)

Голова експерmно[ колцiсii

100

з

перелiчених у пунктi 30 Лiuен9!Ццдд;плgд_
2. Калровий скJIад закJIаду освiти
(кiлькiсть осiб, виходячи iз максимальноi
кiлькостi здобувачiв освiтнього ступеня
магiстра на одного викладача, який мае
квалiфiкацiю вiдповiдно до спецiальностi,
науковий ступiнь або вчене звання)
3. Склад групи забезпечення (мiнiмальний
вiдсоток вiд загальноi кiлькостi членiв

групи забезпечення):

100

чiв)

чiв)

е.В. Малахов
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5.

Наявнiсть трудових
yciMa
(KoHTpaKTiB) з

договорiв
науковопедагогiчними працiвниками таlабо
наказiв про прийняття iх на роботу

+

+

ТЕХНОЛОПЧШ ВИМОГИ

щодо забезпечення провадження ocBiTHb

1.Забезпеченiсть примiщеннями

для
проведення освiтнього процосу (кв. MeTpiB
на одного здобувача освiти з урахуванням
не бiльше трьох змiн навчання, але не
менше 2000 кв. MeTpiB дJuI заклалу освiти)

2,4

2.97

полiгонами, обладнанням, устаткуванням,

+

+

30

30,08

+0,08

16

+11

2.Забезпеченнiоть комп'ютерними
робочими мiсцями, лабораторiями,
необхiдним для виконання

+0.57

ocBiTHix

програм

3.

Забезпеченiсть мультимедiйним
обладнанням (мiнiмальний вiдсоток
кiлькостi

4.

аудиторiй) _

Забезпеченiсть вiтчизняними та
закордонними фаховими перiодичними
виданнями вiдповiдного або спорiдненого

у бiблiотецi закладу освiти, в
числi в електронному вигrrядi

профiлю

тому

(мiнiмальна кiлькiсть

5.

найменувац!)_

Наявнiсть доступу

до баз

даних
перiоличних наукових видань англiйською
мовою вiдповiдного або спорiдненого
(допускаеться спiльне
користування базами кiлькома закJIадами
освiти)
6. Наявнiсть офiцiйного веб-сайry закладу
освiти, на якому розмiщена основна
iнформацiя про його дiяльнiсть
(структура, лiцензii та сертифiкати про
акредитацiю, освiтня / ocBiTHbo-HayKoBa/
видавнича / атестацiйна (наукових кадрiв)
дiяльнiсть, зразки докумонтiв про ocBiry,
умови дJuI доступностi осiб з iнвалiднiстю
та iнших мало мобiльних груп населення

профiлю

+

+

+

+

примiщень, навчальнi та HayKoBi
cTpyкTypнi пiдроздiли та ix склад, перелiк

до

навчальних дисциплiн, правила прийому,
контактна iнформацiя)

Г ол о в а е ксперmн

о i' ко лl i с

ii'

С.В. Малахов
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'7.

Наявнiсть

iнфраструктури:

1) бiблiотеки,

у

соцiально-побутовоi

тому числi читального

+

+

+

+

3) пунктiв харчування

+

+

4) актового чи концертного заIry

+

+

5) спортивного заJry

+

+

+

+

забезпечення:
1) ocBiTHboi програми

+

+

2) навчального плану

+

+

+

+

+

+

+

+

зату
2) медичного пункту

6) стадiону таlабо

спортивних

майданчикiв

Наявнiсть

8.

навчаJIьно-методичного

3) робочих програм з ycix навчilIьних

дисциплiн навчального плану

4)

програм

з ycix видiв

практичноi

пiдготовки
5) методичних матерiа.пiв дJuI проведення
пiдсумковоi атестацiТ здобувачiв вищоi
освiти

Голова експертноi KoMicii:
зав. кафедрою математичного
забезпечення комп'ютерних наук
Одеського нацiон€Lльного унiверситету
iMeHi I.I. Мечникова доктор технiчних

iaxoB евzенiй Валерiйовuч

наук, професор

Член ексцертноi KoMiciI:
зав. кафедрою програмування та

математики Схiдноукраiнського
нацiонального унiверситету iMeHi

Володимира Д€Lля,
доктор технiчних наук, доцент
з висновками ознайомлений:
Ректор Чорноморського нацi
унiверситету iMeHi Петра
доктор технiчних наук,
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рЕзультАти

аналiзу вибiркового оцiнювання експертами якостi
виконання атестацiйних робiт здобувачами другого (магiстерського)
рiвня
вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою Системний аналiз зi
СПеЦiаЛЬНОСТi |24 СПСТеМний аналiз у Чорноморському нацiональному
унiверситетi iMeHi Петра Могили
Прiзвище, iм'я та побатьковi студента

l
2
J

4
5

Чабановський Щанило
миколайович
Слюсаренко Андрiй
Олександрович
Хоменко Олександр
миколайович
Тимченко Iгор
Сергiйович
Солових Марiя
в'ячеславiвна
*

оцiнка

Тема атестацiйноТ роботи*

Аналiз динамiчних даних з використанням технологiт
eye-tracking. Мобiльний застосунок, модуль еуеtracking
,Щослiдження i розробка програмноi системи геlIерацiТ
шляхiв для мобiльних роботiв
3D вiзуалiзацiя просторових об'ектiв на ocHoBi
технологiТ доповненоТ реальностi
Система дiагностики та прогнозування несправностеИ
cepBepiB комп'ютерноТ мережi
Системний аналiз для автоматизацiТ розроОки грбiкiв
руху транспортних засобiв при перевезеннi вантажiв

Пршлimка, Вuпусковi аmесmацiйнi робоmu

експептiв
вlдмlнно
лобре

вiдмiнно
лобре

вiдмiнно

ZO t Вр.

Голова експертноi KoMicii:
зав. кафедрою математичного
забезпечення комп'ютерних наук
Одеського нацiонального унiверситеry
iMeHi I.I. Мечникова доктор технiчних
наук, професор

евеенiй Валерiйовuч

Член експертноi KoMicii:
зав. кафедрою програмування та
математики Схiдноукраiнського
нацiонального унiверситету iMeHi
Володимира,.Щаля,

'uфар В олоdшиuр
Олексiйовuч

доктор технiчних наук, доцент

з висновками ознайомлений:
Ректор Чорноморського нацi

(ал'-

унiверситету iMeHi Петра

доктор технiчних наук, п

,о

Леонid Павловuч

е,В. Малсlхов
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ПОКДЗНИКИ ФОРМУВДННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТIВ, ЯКI
НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ОСВIТНЬО_ПРОФЕСIЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

систЕмний АнАлIз другого (мАгIстЕрського)

pIBHrI

виIцоi

ОСВIТИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ НАЦIОНАЛЬНОМУ УНIВЕРСИТЕТI
IMEHI ПЕТРА МОГИЛИ
Роки
2018_
20t7201-620l4- 2015Nь
Показник
20|9
2018
з/п
1

2.

Лiцензований обсяг
пiдготовки (очна форма)

2015

20|6

20t7

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

н.р.

25

100/30

100/30

100/30

100/30

16

23

45

38

2J

8

4

2

2

2

з9

70

96

97

|.7

1.56

2.5з

4.22

Прийнято на навчання,
всього (осiб)
о

денна форма
в т.ч. за держзамовленням:
. заочна форма
в т.ч. за держзамовленням

. нагороджених медапями,
або тих, що отрим€tли
диплом з вiдзнакою
. таких, якi пройшли
довгострокову пlдготовку l

1

1

l

|профорiснтацiю
|, зарахованих на пшьгових
I

|умовах, з якими укJIаденl
|логовори на пlдготовку
I

I

3.

Подано заяв на одне мlсце
за формами навчання
. денна
. iншi форми навчання

(вказати, за якою формою)
4. Конкурс абiтурiентiв на
мiсця державного замовл.
. очна форма
. iншi форми навчання

(вказати, за якою формою)

Голова експерmно| KoMicii

l7

z
1.06

С.В. Малах ов
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5.

Кiлькiсть випускникiв ВНЗ
I-II piBHiB акредитацii,
прийнятих на скорочений
TepMiH навччlння на
о

денну форr"rу
. iHmi форми (вказати, за
якою формою)
п@бp.-cпeцiальнicпь8,04030302<CucmeмuiмеmoDuпpuйняmmяpiulень>в
zалузi знань 0403 кСuсmемнi наукu i кiбернеmuка>.
2018р.- 2019р. - спецiальнiсmь 124 кСuсmемнuй анutiзу 2сuузь знань 12 кIнформацiйнi mехнолоеitl

Голова експертноi KoMicii:
зав. кафедрою математичного
забезпечення комп'ютерних наук
Одеського нацiонаrrьного унiверситету
iMeHi I.I. Мечникова доктор технiчних

бахов евеенiй Валерiйовuч

наук, гrрофесор

Член експертноi KoMicii:
зав. кафедрою програмування та
математики Схiдноукраiнського
нацiонального унiверситету iMeHi
Володимира ,Щаля,
доктор технiчних наук, доцент

,.?

|-/

r/'_

Лuфар Волоduмuр Олексiйовuч

з висновками ознайомлений:
Ректор Чорноморського нацiо

унiверситету iMeHi Петра
доктор технiчних наук, про

Голо в а експерmно

i'

колtiс

ii

,ý

-

'eoHid Павловuч

С.В. Мqлахов

