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Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо 

потреби у фахівцях заявленої спеціальності на строк 5 років 

 

Актуальність відкриття у Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» підготовки фахівців зі 

спеціальності 113 «Прикладна математика» за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютерне моделювання» підтверджена особливостями 

розвитку Приазовського регіону і міста Маріуполя. 

Україна зможе посісти належне місце в Європі і світі за умови 

опанування інноваційного шляху розвитку, підвалини якого мають бути 

закладені у процесі структурної перебудови економіки. Тільки таким чином 

можна забезпечити істотне підвищення конкурентоспроможності української 

продукції. 

Місто Маріуполь – найкрупніший індустріальний та освітній центр 

південно-східної України. Великими промисловими підприємствами є 

ПАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», Маріупольський морський 

торгівельний порт, ПБП «Азовінтекс», машинобудівельне підприємство ТОВ 

«Магма», Азовський судноремонтний завод, ТОВ «Метінвест-Промсервіс» 

та ін. У місті Маріуполі діє понад 40  великих промислових підприємств, 44 

будівельних, 10 транспортних організацій, 64 загальноосвітні школи, 7 

ліцеїв, 7 державних вищих навчальних заклади.. 

Таким чином, оскільки Приазовський регіон є унікальним місцем 

зосередження в Україні великих металургійних комбінатів, підприємств 

машинобудування, морських портів, підприємств транспорту та будування, 

галузі освіти, підприємств легкої промисловості, це обумовлює необхідність і 

потребу професійної підготовки висококваліфікованих фахівців за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

ДВНЗ «ПДТУ» – один з центрів освіти, науки та культури у Приазов'ї, 

основними завданнями якого є підготовка фахівців для підприємств 

металургії, машинобудування, транспорту, будівельної індустрії, освіти 

Маріуполя, Приазов'я - морських воріт Донбасу і південного сходу України. 

У Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 

технічний університет» багато років здійснюється підготовка фахівців за 

спеціальностями 122 «Комп'ютерних наук та інформаційних технологій», 151 

«Автоматизація та комп’ютерні технології». Тому заявлена спеціальність 

дуже добре інтегрується з існуючими у ПДТУ спеціальностями. 

На сучасному рівні розвитку техніки, економіки неможливо прийняття 

обґрунтованих рішень без застосування математичних методів управління 

металургійними процесами. Розрахунки надійності машин та механізмів, 

вивчення кількісних закономірностей та взаємозв'язків економічних об'єктів і 

процесів, оптимізація роботи транспортних систем засновані на складних 
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математичних методах, які являються об'єктом вивчення фахівців з 

прикладної математики. Кафедра вищої та прикладної математики стане 

науковим та консультаційним центром по використовуванню математичних 

методів дослідників промислових підприємств та установ міста. 

Стійка робота та подальший розвиток кадрового потенціалу 

м. Маріуполя та Донецького регіону вимагає підготовки спеціалістів нового 

типу, що поєднують знання та навички у галузі математики, інформатики, 

інформаційних технологій. 

У промислово розвинутому регіоні Донбасу та в м. Маріуполі високою 

є потреба у фахівцях цієї спеціальності, орієнтованих на галузеві науково-

дослідні заклади, інвестиційні компанії, банки, статуправління, на 

промислові пiдприємства, що займаються розробкою та впровадженням 

математичних методiв, комп'ютерних систем, розробкою iнших програмно-

технiчних засобiв автоматизацiї iнформацiйних, виробничих та проектно-

дослiдницьких процесiв.  

Випускники з цієї спеціальності мають можливість працювати в сфері 

вищої та загальної освіти, науковими співробітниками в багатьох закладах, а 

також програмістами, що розробляють та супроводжують програмне 

забезпечення. Можна знайти себе і в цікавому світі банківської справи, у 

фінансових структурах.  

Підприємства та установи міста зацікавлені у акредитації у ДВНЗ 

«ПДТУ» спеціальності «Прикладна математика» за другим магістерським 

рівнем в обсязі 30 осіб денної форми навчання. 

У науково-навчально-виробничому комплексі «Приазов'я», створеному 

на базі ДВНЗ «ПДТУ», ректорат проводив консультаційні наради з 

представниками промислових підприємств, установ та організацій міста 

(відділами технічного навчання, відділами підготовки кадрів, начальниками 

відділів кадрів) щодо вивчення потреби у відповідних спеціалістах у регіоні і 

в галузях промисловості. Попит на вказану спеціальність передбачається 

стабільним і довгостроковим. 

На кафедрі вищої та прикладної математики, яка є базовою для 

спеціальності, навчальний процес ведуть 1 доктор наук, професор, 7 

кандидатів наук, доцентів, тому є всі підстави для забезпечення підготовки 

фахівців за спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

Університет має ліцензії на підготовку бакалаврів та магістрів за 

спеціальністю «Прикладна математика». В 2012 році відбувся перший випуск 

бакалаврів. З 2014 року на кафедрі проводиться підготовка магістрів. Для 

того, щоб студенти мали можливість одержати повну вищу освіту, доцільно 

акредитувати підготовку фахівців за другим магістерським рівнем за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

Таким чином, перспективна необхідність підприємств регіону у 
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фахівцях в галузі знань 11 «Математика та статистика» за спеціальністю 113 

«Прикладна математика», наявність науково-педагогічних кадрів та 

матеріальної бази, зацікавленість молоді та Центра занятості м. Маріуполя є 

об’єктивними підставами щодо підготовки фахівців за спеціальністю 113 

«Прикладна математика» у Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» в заявленому обсязі – 30 

студентів денної форми навчання. 

 

Загальна характеристика ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» 

 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (далі 

«ПДТУ») створено постановою Кабінетів Міністрів України від 25 листопада 

1993 року № 956 на базі Маріупольського металургійного інституту, який 

був створений у листопаді 1930 року і діяв як вечірній, готував спеціалістів 

без відриву від виробництва з п’яти спеціальностей. 

У 1990 роки Маріупольський металургійний інститут вже являв собою 

великий навчально – науковий центр. Зараз ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» один з провідних центрів південного сходу України з 

підготовки фахівців для різних галузей народного господарства. 

Місце знаходження ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет»: 

87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця Університетська, 7. 

тел.   (0629) 333416 332108 

факс   (0629) 529908 529924 

e-mail www.pstu.edu. 

Приазовський державний технічний університет підготував понад 56 

тисяч висококваліфікованих фахівців для народного господарства України та 

48 зарубіжних країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки і Близького 

Сходу. 

В ДВНЗ «ПДТУ» на 42 кафедрах працює 307 штатних викладачів, з 

них – 47 професорів, докторів наук, що становить 15,3 %, та 171 доцент, 

кандидат наук, що становить 55,7 % від штатного розкладу. В цілому по 

університету кількість викладачів, що мають вчені ступені становить 71%. 

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: 

 Інститут підвищення кваліфікації; 

 Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; 

 Навчально- науковий інститут металів; 

 Науковий інститут ресурсозбереження; 

 Науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту; 

 Сумісний з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 

http://www.pstu.edu/


121 

НАН України Навчально- науково- інноваційний центр «Сучасні 

металургійні технології і матеріали»; 

 Сумісний з Фізико- технологічним інститутом металів та сплавів НАН 

України Навчально- науково- інноваційний центр «Новітні технології 

поверхневої модифікації металів та сплавів»; 

 Навчально- науково- інноваційний комплекс «Нові функціональні 

матеріали і наукоємні технології їх створення і зміцнення; 

 Проблемна науково- дослідна лабораторія з розробки процесів і 

апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відходів 

металургійних заводів; 

 Галузева науково- дослідна лабораторія з наплавлення; 

 Випробувальна лабораторія з технічної діагностики; 

 Науково- навчальний центр «Техноресурс»; 

 Центр комерціалізації і трансферу технологій; 

 Регіональний навчальний центр бізнес- навичок; 

 8 факультетів – соціально- гуманітарний, металургійний, економічний, 

енергетичний, машинобудування та зварювання, інженерної та мовної 

підготовки, факультет транспортних технологій, факультет 

інформаційних технологій; 

 3 коледжі – Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ», 

(наказ від 29.09.2010 року № 153- 05); Маріупольський коледж ДВНЗ 

«ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року № 94- 05, наказ Міністерства освіти 

і науки України № 331 від 16.04.2009 року «Про реорганізацію 

структурних підрозділів ПДТУ»,); Маріупольський механіко- 

металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 року  

№ 176- 05) 

 Професійний ліцей ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет»; 

 підготовче відділення. 

 

Приазовський державний технічний університет готує фахівців за  

освітньо – кваліфікаційними рівнями з 48 спеціальностей, у тому числі за 

освітньо – кваліфікаційним рівнем «бакалавр» -  26 спеціальностей (перший 

бакалаврський рівень), за освітньо – кваліфікаційним рівнем «магістр» - 22 

спеціальності  (другий магістерський рівень). 

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані 

вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, в яких за 

останні п’ять років захистили 22 докторські та 69 кандидатських дисертацій. У 

цілому рівень співробітників, які мають ступінь, вчене звання досягає 71,0 %.  

Станом на 01.10.2017 року контингент студентів Приазовського 

державного технічного університету складає 6447 особи, у тому числі 4468 
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особи за денною формою навчання, 1979 особи по заочній формі навчання. В 

університеті працює близько 1250 викладачів і співробітників. Випускники 

ПДТУ працевлаштовуються на підприємства України на 97 – 98 %. Диплом 

університету визнається за кордоном. 

Університет має 16 навчально- наукових корпусів, загальна площа 

навчальних корпусів 68697,4 кв. м.; бібліотеку з читальними залами і 

книжковим фондом понад  537367  примірників, загальною площею 2041,3 кв. 

м.; 43 комп’ютерних класи, центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у 

загальну університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально- 

спортивний комплекс зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям, 

загальною площею 4941,6 кв. м.; 2 студентських гуртожитки, загальною 

площею 10111,4 кв. м.; студентську їдальню, студентське кафе «Орбіта», 5 

буфетів; санаторій- профілакторій, оздоровчо- спортивний табір «Олімп» на 

узбережжі Азовського моря. 

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють культурно-

просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний театр-студія, 

театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи художньої 

самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках газет 

«Студентська орбіта» та у засобах  масової інформації міста. 

За успіхи і досягнення в освіті та науці ПДТУ нагороджений Почесною 

грамотою Верховної Ради України, відзначений Міністерством науки і освіти 

України, є лауреатом рейтингу «100 кращих підприємств України», 

нагороджений орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою медаллю 

«Сучасна освіта в Україні», почесним знаком «Лаври Слави», нагородою 

«Софія Київська». У 2008 році ПДТУ удостоєний почесного звання «Лідер 

національної освіти» і підтверджує це звання вже в третій раз. Підтверджені 

повноваження на міжнародні сертифікати ІСО-9001 та ІСО-14001. Університет 

удостоєно вищих нагород на виставках «Освіта та кар’єра - 2011» та «Освіта та 

кар’єра - 2012» вищої нагороди – «Гран - при», Золотої медалі в номінації 

«Інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», та Дипломів 

у номінації «Комплексний підхід у освітньої діяльності вищої школи». 

Таким чином, підготовка фахівців за спеціальністю 113 «Прикладна 

математика» здійснюється на факультеті інформаційних технологій на 

кафедрі вищої та прикладної математики, задіяний науково-педагогічний 

персонал кафедри вищої та прикладної математики та використовуються 

лабораторії кафедри вищої та прикладної математики. На кафедрі функціонує 

комп’ютерний клас, обладнаний сучасними комп’ютерами. Також до 

підготовки фахівців за спеціальністю 113 «Прикладна математика» будуть 

залучені викладачі кафедр «Комп'ютерних наук», «Інформатики» та 

«Автоматизації та комп’ютерних технологій». 
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Наявні і потенційні можливості щодо надання освітніх послуг за 

заявленою спеціальністю 113 «Прикладна математика» 

 

Матеріальна база і перспективи її розвитку 

Приазовський державний технічний університет для проведення 

освітньої діяльності та для здійснення навчально – виховного процесу має 

необхідні приміщення. 

На даний час у розпорядженні ПДТУ налічується 16 навчальних 

корпусів, 2 гуртожитки, їдальня, навчальні лабораторії, навчально-

спортивний корпус. Крім того, ПДТУ має у своєму розпорядженні 

профілакторій та спортивно – оздоровчий табір. Університет є власником 

усіх приміщень. 

Загальний стан навчальних корпусів, матеріальна база навчальних 

аудиторій, лабораторій та майстерень відповідає санітарно – технічним 

нормам і забезпечує належні умови для навчального процесу. Площа 

приміщень розташування ректорату, деканатів, функціональних відділів та 

обслуговуючих підрозділів – достатня. 

В університеті є 43 комп’ютерних класи, у яких розташовано понад 

1000 комп’ютерів. Переважна більшість комп’ютерів об’єднана у загально 

університетську комп’ютерну мережу, що дозволяє студентам та викладачам 

ефективно користуватися необхідною інформацією. Університетська 

комп’ютерна мережа має підключення до Інтернету. 

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, 

каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів. Загальний фонд 

бібліотеки становить біля 500 тис. примірників, в тому числі навчальної 

літератури – 209656 примірників, наукової літератури – 263029 примірників, 

загальна кількість електронних підручників: книг-2061; конспектів лекцій-

1683; методичних посібників-1084. 

Бібліотека має 5 читальних залів на 300 посадкових місць. Загальна 

площа бібліотечних приміщень 2072 м
2
, у т. ч. під книгосховищами – 923,8 м

2
, 

під читальними залами – 869 м
2
. 

У ПДТУ є всі умови для роботи, навчання і проживання співробітників 

та студентів, організації та реалізації системи оздоровлення і лікування, 

вирішення інших соціальних питань. 

Університет має студентський оздоровчо-спортивний табір «Олімп», у 

якому відпочивають студенти, викладачі та співробітники. 

Усе це дозволяє говорити про належний стан розвитку соціальної 

інфраструктури ПДТУ та її відповідність вимогам вищої школи України. 

У цілому аналіз матеріально – технічного забезпечення навчально-

виховного процесу дозволяє зробити висновок, що заклад має розвинену 

матеріально-технічну та виробничу бази, сучасне навчально-технічне 
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обладнання і устаткування. Подальший розвиток можливий на основі 

самостійної комерційної діяльності ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет». 

В університеті є потужна навчально-лабораторна база та науково-

педагогічний персонал з підготовки фахівців у галузі прикладної математики. 

Кафедра вищої  та прикладної математики має обладнані спеціалізовані 

аудиторії, комп’ютерний клас, який використовуються у підготовці фахівців 

за спеціальністю. 

На кафедрі вищої та прикладної математики працює 1 доктор фізико-

математичних наук, професор та 7 кандидатів наук, доцентів.  

Зараз на кафедрі оборудується нова спеціалізована аудиторія, в якій 

буде стаціонарно установлений проектор, екран, Web-камера, комп’ютер, Wi-

Fi для організації мережі всередині аудиторії. Устаткування плануємо 

встановити за рахунок коштів, отриманих від комерційної діяльності. На 

даний момент кафедра веде переговори з Щецинським університетом 

(Польща) про укладення договору в рамках Erasmus +. 

Кадровий склад 

Виходячи зі штатного розкладу Приазовського державного технічного 

університету, особових справ керівних, науково – педагогічних кадрів, з 

наказів і документації з питань комплектування працівників, слід відзначити, 

що в цілому в університеті навчально-виховний процес забезпечений 

професорсько-викладацьким складом, що має необхідний професійний та 

науково-методичний рівень. 

В ДВНЗ «ПДТУ» на 42 кафедрах працює 307 штатних викладачів, з 

них – 47 професорів, докторів наук, що становить 15,3 %, та 171 доцент, 

кандидатів наук, що становить 55,7 % від штатного розкладу. В цілому по 

університету кількість викладачів, що мають вчені ступені становить 71%. 

Кафедри і університет в цілому мають перспективний план кадрового 

забезпечення, який є основним документом реалізації кадрової політики. 

Підвищення кваліфікації викладачів забезпечується у відповідності із 

затвердженим планом і розробленим в університеті Положенням „Про 

порядок підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ПДТУ. 

Формами підвищення кваліфікації викладачів є участь у постійно 

діючих загально університетських семінарах та курсах для викладачів з 

напрямків «Комп’ютерні та інформаційні технології», «Основи педагогічної 

майстерності», «Ділова українська мова», «Іноземна мовна підготовка». 

Підготовка спеціалістів за спеціальністю 113 «Прикладна математика» 

в ПДТУ здійснюється на кафедрі вищої та прикладної математики 

факультету інформаційних технологій.  

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 

технічний університет» має у своєму складі висококваліфіковані 
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професорсько-викладацькі кадри, які забезпечать підготовку фахівців за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики – професор, доктор 

фізико-математичних наук Холькін Олександр Михайлович, педагогічний 

стаж 46 років в ДВНЗ «ПДТУ», має понад 120 наукових праць, серед них 2 

монографії, одна з яких опублікована в США, 3 підручника, 6 навчальних 

посібників, три з них з грифом МОН України. Багато наукових праць 

опубліковано в провідних математичних журналах України та за кордоном. 

19 статей опубліковані в журналах, які входять до наукометричних баз 

Scopus та WEB of Sciences. 

У складі кафедри працюють 13 висококваліфікованих викладачів, з них 

1 доктор наук, професор, 7 доцентів, кандидатів наук. Вони мають 

відповідний профіль фахової підготовки та багаторічний стаж викладацької 

діяльності в ДВНЗ «ПДТУ». Доцент Буланчук Г. Г. працює над докторською 

дисертацією, ст. викладач Склярова Т. Г. над кандидатською дисертацією. 

Асистент Остапенко А. О. в 2017 році закінчив аспірантуру. В даний час 

підготував дисертацію до захисту, який планується в 2018-2019 навчальному 

році. 

Близько 98 % лекційних годин планується для науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями та вченими званнями, а кількість 

лекційних годин на одного викладача не перевищує 200 годин на рік. 

Для успішного навчання студентів з професійно-орієнтованих 

дисциплін передбачається не тільки освоєння викладачами кафедри нових 

курсів, а й підвищення їх  кваліфікації та стажування в провідних 

університетах країни. 

Навчально-методичне забезпечення  

Приазовський державний технічний університет є сьогодні регіональним 

центром фундаментальної і прикладної науки у південно-східній Україні. 

Науково - дослідна робота у ПДТУ є складовою частиною навчального процесу, 

наукової творчості студентів та підготовки науково-педагогічних кадрів. ПДТУ 

формує відповідну структуру наукових досліджень і забезпечує випереджаючий 

розвиток пошукових і фундаментальних досліджень з важливіших проблем 

гуманітарних, інженерних наук і технологій та державний пріоритет 

фундаментальних досліджень у галузі національної освіти і культури. 

Університет безпосередньо здійснює інженерно – наукове забезпечення 

розвитку стратегічного промислового комплексу, представленого потужними 

підприємствами металургійної промисловості (металургійні комбінати ім. 

Ілліча, «Азовсталь»); машинобудування (ВАТ «Азовмаш», ТОВ «Магма»); 

транспорту (Маріупольський морський торговельний порт, Азовський 

судноремонтний завод), будівництва (ПБП «Азовінтекс»), ремонту 

металургійного обладнання ТОВ «Метінвест-Промсервіс». 
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Наукова діяльність ПДТУ відбувається відповідно до пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки, сформованими за профілем підготовки 

спеціалістів, а також згідно з актуальністю, новизною, науковою і 

практичною цінністю дослідницьких результатів: 

 розвиток теоретичних і технологічних підстав фізико-хімічних та 

теплофізичних процесів у доменному і сталеплавильному виробництвах; 

 теоретичні і експериментальні дослідження процесів обробки 

металів для створення енергозберігаючих технологій, підвищення якості 

металопродукції, економії матеріалів; 

 підвищення надійності, довговічності і працездатності вузлів і 

деталей машин, обладнання важкої промисловості й залізничного 

транспорту; 

 розробка енерго - і ресурсозберігаючих екологічно чистих 

технологій; 

 нанотехнології, високоефективні інформаційні технології, методи 

управління, комплексна автоматизація і системи зв'язку; 

 проблеми інтелектуальної власності та використання 

інтелектуальних ресурсів, формування економічних і фінансових відносин в 

умовах переходу до ринкових відносин; 

 соціально-політичні процеси в Україні: реальність і перспектива. 

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, 

наукових програм, проектів державного значення, виконаних науковими 

установами і підрозділами ПДТУ, здійснюється, як правило, за конкурсом 

підставі. Наукові дослідження виконують понад 400 наукових співробітників 

та викладачів, серед них 47 докторів і більше 170 кандидатів наук. 

Фінансування прикладних досліджень, розробок, випуск наукової продукції, 

тощо здійснюється на підставі  ринкових відносин, а їх результати 

реалізуються як товар. 

Результати наукової діяльності відображено в 1197 публікаціях, з яких 

482 публікації – наукові статті, з них 452 надруковано в наукових журналах. 

У виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних 

опубліковано 172 статті, серед яких в Scopus - 35, Web of Science - 25 Index 

Copernicus -108, Google Scholar та ін. 43 наукові статті опубліковані в 

зарубіжних виданнях, мають імпакт-фактор. Розробки університету широко 

впроваджуються у промислове виробництво міста, області. Ці розробки було 

нагороджено багатьма медалями та дипломами національних і міжнародних 

форумів. 

В університеті видаються два збірники наукових праць «Вісник 

Приазовського державного технічного університету» та два збірника 

наукових праць: «Захист металургійних машин від поломок» та «Теоретичні 

та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», які увійшли в 
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перелік ВАК України для публікації результатів дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 

Щорік проводяться міжнародні, республіканські, регіональні 

конференції, семінари за актуальними питаннями розвитку науки і техніки. 

Приазовський державний технічний університет підтримує наукові 

зв'язки з університетами та фірмами Польщі, Німеччини, Угорщини, Болгарії, 

Росії, США, Голландії, Китаю, Греції, Туреччини, Єгипту, Іспанії; є 

учасником міжнародних проектів, таких як «Erasmus+» та ін.; бере участь в 

міжнародних конференціях і виставках науково-технічних досягнень. 

В Приазовському державному технічному університеті успішно 

працюють три спеціалізовані ради з захисту кандидатських та докторських 

дисертацій.  

Для організації наукових досліджень в ПДТУ у встановленому порядку 

створюються науково-дослідні інститути, частини і лабораторії, 

конструкторські (технологічні) бюро, інженерні (наукові) центри, дослідні 

виробництва, тощо; організуються наукові і технопарки, об’єднання, 

асоціації, центри нових інформаційних технологій тощо. 

В ПДТУ створюються сприятливі умови для розвитку наукових шкіл. З 

метою одержання результатів науково – дослідних робіт на рівні винаходів і 

відкриттів, нових принципів і методів як основи для створення 

конкурентноздатної науково-технічної продукції, матеріалів, техніки і 

технології. 

Кафедрою та методичною комісією факультету інформаційних 

технологій розроблений навчальний план підготовки спеціалістів за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика» та освітньо-професійна програма 

«Комп’ютерне моделювання», які затверджені Вченою радою ДВНЗ 

«ПДТУ». Номенклатура нормативних навчальних дисциплін в навчальному 

плані повністю відповідає вимогам міністерства. Навчальний план 

передбачає вивчення, крім гуманітарних та соціально-економічних і 

фундаментальних дисциплін, також циклу професійно-орієнтованих 

дисциплін і циклів дисциплін вибору вищого навчального закладу та 

студентів. Навчальний процес підготовки фахівців забезпечений типовими 

програмами за усіма дисциплінами навчального плану, які є підставою для 

розроблення робочих програм на кафедрі.  

На промислових підприємствах та освітніх закладах м. Маріуполя є усі 

умови для проходження виробничої практики. 

Після закінчення теоретичного курсу для магістрів навчальним планом 

передбачено виконання магістерської роботи. 

Контроль науково-методичного рівня навчального процесу буде 

здійснюватися методичною радою університету, керівниками факультету і 

кафедри, викладачами кафедри шляхом взаємовідвідування занять, 
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проведення відкритих лекцій та практичних занять, обговорення результатів 

цих заходів на засіданнях кафедри і методичної комісії спеціальності. 

Контроль якості навчально-виховного процесу буде здійснюватися шляхом 

проведення контрольних робіт з дисциплін та іспитів, ректорських та 

комплексних контрольних робіт з дисциплін, виконання і захисту курсового 

проекту та курсових робіт. 

З метою подальшого удосконалення навчально-методичної, виховної та 

наукової діяльності кафедри окреслені наступні основні шляхи та напрямки її 

розвитку: 

спрямування своєї діяльності на запровадження нових ефективних 

форм організації діяльності в сучасних соціально-економічних умовах; 

- організація видання власних навчальних посібників та підручників зі 

спеціальних дисциплін; 

- видання методичних вказівок до лабораторних практикумів, 

практичних занять та самостійної роботи студентів; 

- посилення партнерських зв’язків кафедри з підприємствами та 

установами з питань формування змісту професійної освіти, проведення 

практики та працевлаштування випускників; 

- пошук та реалізація можливості поширення міжнародних зв’язків 

кафедри з навчальними науковими закладами, сприяння інтеграційних 

процесів у системі освіти кафедри та університету із зарубіжними 

навчальними закладами; 

- підготовка резерву в аспірантуру зі складу талановитої молоді і 

студентів та докторантуру - зі складу викладачів – кандидатів наук; 

- створити всі необхідні умови для безумовного виконання аспірантами, 

які працюють на кафедрі, планів підготовки дисертацій; 

- здійснити дієві заходи щодо написання монографій та підручників. 

 

Підстави для надання ліцензії і гарантії виконання ліцензійних 

умов 

 

Підготовка фахівців за напрямом 113 «Прикладна математика» може 

здійснюватися за держзамовленням, за рахунок фізичних та юридичних осіб. 

Сучасні та перспективні потреби Приазов’я в фахівцях з вищою 

освітою за спеціальністю 113 «Прикладна математика» визначають 

можливість їх підготовки на базі ПДТУ, який має відповідну та достатню 

матеріально-технічну й науково-педагогічну базу. 

Спеціальність добре інтегрується з спеціальностями ПДТУ, існуючи 

кафедри ПДТУ мають всі кадрові, навчально-методичні, матеріально-

технічні та наукові можливості високоякісної підготовки фахівців за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

Університет має ліцензії на підготовку бакалаврів та магістрів за  
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1. Розроблено  

 

Проектною групою кафедри вищої та прикладної математики 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

2. Освітня програма    Комп'ютерне моделювання 

 

3. Розробники:  

 

Керівник проектної групи – Буланчук Г. Г., кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри вищої та прикладної математики ДВНЗ 

«ПДТУ»  (наказ від 29.12.2016р.  № 180-05 про призначення керівника 

проектної групи). 

 

Члени проектної групи: 

1. Холькін О.М., завідувач кафедри вищої та прикладної математики 

ДВНЗ «ПДТУ», професор, доктор фізико-математичних наук;  

2. Десятський С.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

вищої та прикладної математики ДВНЗ «ПДТУ»;  

3. Літвін Н.В., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

вищої та прикладної математики ДВНЗ «ПДТУ»;  

4. Лупаренко О.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої та 

прикладної математики ДВНЗ «ПДТУ». 
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1.  Профіль освітньої програми зі спеціальності 

113 Прикладна математика 
 

1 - Загальна інформація 

Cтупінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

орігіналу 

Ступінь вищої освіти – Магістр 
Кваліфікація освіти – Магістр з прикладної математики 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Комп'ютерне моделювання 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра , додаток до диплому 
Диплом магістра  з відзнакою, додаток до диплому 

Наявність 

акредитації 
Сертифікат про акредитацію спеціальності: 

серія НД-IV, номер № 0571245 від 3 червня 2014 р., термін дії до 

01 липня 2019 р. 

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень: 

 FQ-EHEА – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень та HPK – 7 

рівень / Магістр. 

Передумови Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра 

Термін дії освітньої 

програми 

             

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://pstu.edu/uk/інформація/освітні програми 

 

2 - Мета освітньої програми 

Забезпечити освіту в галузі Математика та статистика за спеціальністю «Прикладна 

математика» із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів до 

професійної, організаційно-керівницької, науково-методичної, викладацької діяльності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань:                      11 Математика та статистика 

Спеціальність:                    113 Прикладна математика  

 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна для магістра  

 

Основний фокус 

освітньої програми  

Загальна освіта в галузі прикладної математики та 

інформаційних технологій . 

Особливості 

програми 
Можливість навчатися в іншому ВНЗ на території України 

або поза її межами без відрахування з основного місця 

навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування 

отриманих кредитів на основі ЄКТС. Передбачається 

періодичне оновлення складу дисциплін за вибором з метою 

врахування тенденцій розвитку в галузі освіти. 

http://pstu.edu/uk/інформація/освітні
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4 - Придатність до працевлаштування 

Придатність до 

працевлаштування 

Функціональним обов’язком магістра з прикладної математики 

є: розробка та супровід програмного забезпечення комп’ютерних 

систем збору, обробки, аналізу даних, процесів оптимізації в 

різних галузях народного господарства, в управлінні та бізнесі, 

підприємницькій діяльності на основі широкого впровадження 

інформаційних технологій, моделювання інформаційного 

забезпечення для різноманітних галузей народного господарства 

та економіки. Крім того магістр повинен уміти здійснювати 

розробку, аналіз та обгрунтування математичних моделей. 

Можливі місця роботи:  

 Наукові установи Національної академії наук, галузевих 

академій України, заклади Міністерства освіти і науки 

України, державні і приватні навчальні заклади; 

 Установи, організації та фірми, які займаються 

управлінською, організаційною та фінансовою діяльністю; 

 Інформаційно-аналітичні центри державних і приватних 

органів різного рівня, органів охорони здоров’я та освіти; 

 Міжнародні фірми та їх представництва; 

 Банки, страхові компанії. Біржі цінних паперів та фінансів; 

 Господарські, виробничі та торгівельні підприємства з 

різними формами власності. 
Випускники можуть працювати за професіями згідно з 

Національним класифікатором професій ДК 003:2010:  

213  Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації)  

2131  Професіонали в галузі обчислювальних систем  

2131.2  Розробники обчислювальних систем  

2132  Професіонали в галузі програмування  

2132.2  Розробники комп'ютерних програм  

2139  Професіонали в інших галузях обчислень 

(комп'ютеризації) . 

 

Подальше 

навчання 
Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) 

рівні. 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання, індивідуально-творчий та праксіологічний 

підходи. 

Лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, 

самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників, 

конспектів, матеріалів електронних навчальних курсів, 

консультації з викладачами. 

Оцінювання Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає 

оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної 

навчальної діяльності. спрямована на опанування навчального 

навантаження з освітньої програми: семестровий поточний 

контроль, напівсеместрова атестація (заліковий модульний), 

підсумковий контроль, комплексний кваліфікаційний екзамен; 

письмові, усні екзамени, тестування, математичні диктанти, 

презентації, заліки, в тому числі з педагогічної практики, курсові 

роботи. 
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6 — Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми прикладної математики у професійній 

діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування 

математичних теорій та методів і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Код Системні компетентності 

ЗК-1 Здатність учитися, здобувати нові знання, уміння, у тому 

числі в галузі, відмінній від професійної. 

ЗК-2 Здатність застосовувати професійні знання й уміння на 

практиці. 

ЗК-3 Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних 

ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу. 

ЗК-4 Здатність критично оцінювати й переосмислювати 

накопичений досвід (власний і чужий), аналізувати свою 

професійну й соціальну діяльність. 

ЗК-5 Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз 

проблем, вибір способу й методів дослідження, а також 

оцінку якості результатів. 

Код Інструментальні компетентності 

ЗК-6 Здатність вирішувати проблеми в професійній діяльності 

на основі аналізу й синтезу. 

ЗК-7 Здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати 

й використовувати інформацію з різних джерел, потрібну 

для розв’язання професійних завдань. 

ЗК-8 Здатність використовувати в професійній діяльності базові 

знання в галузі точних, соціально-гуманітарних та 

економічних наук. 

ЗК-9 Здатність ефективно будувати комунікацію, виходячи з 

цілей і ситуації спілкування. 

ЗК-10 Здатність ефективно використовувати комп’ютерні та 

інформаційні технології в професійній діяльності. 

Код Соціально-особистісні компетентності 

ЗК-11 Здатність до усвідомленого визначення цілей у 

професійному й особистісному розвитку. 

ЗК-12 Здатність до соціальної й професійної взаємодії та 

співпраці. 

ЗК-13 Здатність здійснювати виробничу чи прикладну діяльність 

у міжнародному середовищі. 
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Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Код Фахові компетентності 

 Діяльність із застосування математичних методів  

ФК-1 Здатність використовувати й адаптувати математичні 

теорії, методи та прийоми для доведення математичних 

тверджень і теорем. 

ФК-2 Здатність математично формалізувати постановку 

завдання. 

ФК-3 Здатність обирати та застосовувати математичні методи для 

розв’язання практичних задач дослідження, моделювання, 

аналізу, проектування, керування, прогнозування, 

прийняття рішень. 

ФК-4 Здатність розробляти алгоритми та структури даних, 

програмні засоби та програмну документацію. 

ФК-5 Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та 

ресурси. 

ФК-6 Здатність працювати з комп’ютерною технікою, 

комп’ютерними мережами та Інтернетом, в середовищі 

сучасних операційних систем, з використанням стандартних 

офісних додатків. 

ФК-7 Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне 

забезпечення автоматизованих та інформаційних систем 

різного призначення. 

ФК-8 Здатність до проведення математичного і комп’ютерного 

моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального 

експерименту, розв’язання формалізованих задач за 

допомогою спеціалізованих програмних засобів. 

ФК-9 Здатність створення документів встановленої звітності, 

використання нормативно-правових документів. 

ФК-10 Здатність організовувати роботу колективу виконавців, 

приймати доцільні та економічно обґрунтовані 

організаційні та управлінські рішення, забезпечувати 

безпечні умови праці. 

ФК-11 Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу 

науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного 

досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних 

методів для дослідження різноманітних процесів, явищ та 

систем. 

ФК-12 Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану 

мовою певної предметної галузі, здійснювати пошук та збір 

необхідних вихідних даних. 

ФК-13 Здатність брати участь у складанні наукових звітів із 

виконаних науково-дослідних робіт та у впровадженні 

результатів проведених досліджень і розробок. 

ФК-14 Здатність до ефективної професійної письмової й усної 

комунікації українською мовою та однією з поширених 

європейських мов. 
 

7 — Програмні результати навчання 

Код Результати навчання 

 Когнітивна сфера (знання з предметної області, уміння та навички) 

ПРН-1 Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій  

фундаментальної математики і використовувати їх на практиці. 
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ПРН-2 Знати профілюючі та спеціальні дисципліни, в тому числі: аналіз даних, статистичні 

методи обробки інформації, основи захисту інформації в комп’ютерних мережах, 

технології розробки розподілених баз даних, математичні моделі в екології, біології та 

медицині, економічний ризик та методи його моделювання. 

ПРН-3 Знати принципи і засоби збору, систематизації, узагальнення інформації і проведення 

наукових досліджень за профілем спеціальності; практичні питання редагування і 

підготовки матеріалів до опублікування; складання рефератів, оглядів і рецензій; 

основи права і наукової організації праці. 

ПРН-4 Уміти планувати, організовувати і вести науково-дослідну роботу; розробляти 

математичні моделі в сфері науки, техніки і економіки; ставити і обґрунтовувати цілі 

і задачі досліджень; проводити всі необхідні дослідження і ставити задачі для ЕОМ; 

здійснювати обробку одержаних даних і правильно оформлювати результати 

досліджень 

ПРН-5 Уміти застосовувати раціональні методи пошуку, відбору і використання інформації, 

здійснювати її перевірку і класифікацію джерел; орієнтуватись у спеціальній науковій 

і науково-методичній літературі з спеціальності і суміжних питань. 

ПРН-6 Уміти на основі математичної моделі формулювувати конкретну математичну 

постановку задачі (прогностичну, розрахункову, оптимізаційну), визначати склад 

задачі, що реалізується в кожній підсистемі, режими функціонування системи за 

допомогою графічного, табличного та інших способів уявлення, використовуючи 

матеріали технічного завдання. 

ПРН-7 Уміти будувати ефективні обчислювальні алгоритми для розрахункових задач, 

визначати ефективність програм за допомогою  програмного забезпечення 

комп’ютерів, використовуючи процедури аналізу стійкості до помилок, точності, 

швидкодії, витрат системних ресурсів. 

ПРН-8 Уміти моделювати  інформаційне  забезпечення для різноманітних галузей народного 

господарства та економіки. 

ПРН-9 Уміти узагальнювати досвід побудови адекватних математичних моделей 

природничих та соціально-економічних систем. 

ПРН-10 Уміти здійснювати розробку та супроводження програмного забезпечення 

комп’ютерних систем збору, обробки, аналізу даних, процесів оптимізації в різних 

галузях народного господарства, в управлінні та бізнесі, підприємницькій діяльності 

на основі широкого впровадження сучасних інформаційних технологій. 

ПРН-11 Уміти надавати консультативні послуги підприємствам, організаціям і фірмам; 

робити складні економічні, статистичні, демографічні, фінансові, страхові і ділові 

розрахунки та прогнози, планувати управлінські рішення, виконувати функції 

аналітичної підтримки складних проектів та управлінських рішень, створювати 

відповідні інформаційні бази та банки даних; розробляти виробничо-технологічну 

документацію. 

ПРН-12 Уміти організовувати науково-дослідну, виробничо-технологічну діяльність, 

направлену на розробку, до-слідження, виготовлення і використання інформаційних 

баз та банків даних для аналізу і прогнозування основних напрямків розвитку 

економіки, фондового ринку цінних паперів, страхових стратегій відповідних 

державних та комерційних інститутів; розробляти організаційно-управлінську 

документацію. 

ПРН-13 Уміти оформлювати отримані результати у вигляді звітів та наукових статей. 

ПРН-14 Уміти редагувати реферати і рецензувати тексти; підготовлю-вати рукописи до 

публікації. 

ПРН-15 Уміти проектувати інформаційні потоки для комп’ютерних інформаційних систем, 

визначати доцільність їх розробки за допомогою критеріїв економічної ефективності 

ПРН-16 Уміти планувати роботи по створенню програмних комплексів, оцінювати потрібний 

час та працезатрати, оформлювати технічне завдання та бізнес-план програмістського 

проекту. 
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8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

ПРН-17 Уміти контролювати якість виконання проектних робіт та розроблення 

комп’ютеризованої системи колективом розробників із врахуванням діючих 

державних, міжнародних, професійних та корпоративних стандартів. 

ПРН-18 Уміти розробляти тести (тестові набори, сценарії та коди) для контролю 

комп’ютеризованих систем 

ПРН-19 Уміти дотримуватись принципів безпеки життєдіяльності, охорони праці та норм 

діючого чинного законодавства. 

 Ціннісно-мотиваційна сфера 

ПРН-20 Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку. 

ПРН-21 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у рамках обмеженого 

часу. 

ПРН-22 Бути творчою та креативною особистістю, використовувати системний підхід для 

розв’язування професійних завдань, наполегливо досягати мети та якісно виконувати 

роботу у професійній сфері. 

ПРН-23 Уміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-методичної 

інформації, уникаючи при цьому плагіату. 

ПРН-24 Бути здатним діяти з дотриманням етичних норм, цінувати індивідуальне і культурне 

різноманіття, ініціювати принципи толерантності, діалогу і співробітництва. 

ПРН-25 Конструктивно сприймати критику; бути здатним до самокритики. 

ПРН-26 Уміння використовувати знання хоча б однієї з поширених іноземних мов на рівні, 

що дозволяє отримувати та оцінювати інформацію в галузі професійної діяльності із 

зарубіжних джерел. 

Кадрове забезпечення Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що планується 

працювати на спеціальності 113 Прикладна математика:  

14 осіб;  

з них: 

 докторів наук, професорів:                                         5 / 35,71%; 

 кандидатів наук, доцентів:                                      8 / 57,14 %. 

Кафедру вищої та прикладної математики очолює професор,  доктор 

фізико-математичних наук. 

За останні 5 років підвищення кваліфікації пройшли 100 %викладачів . 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують 

виконання освітньої програми зі спеціальності 113 Прикладна математика:  

Назва або № 

лабораторії, її площа, 

м2 

Марка ПЕОМ та кількість  

Кількість пакетів 

прикладних 

програм 

5.212 – 72 м2 

Intel Core 2 DUO E7400,  

2,8 GHz – 12 шт. 

Intel Core 2 DUO E8400,  

3,0 GHz – 1 шт. 

12 

503 - 93 м2 
Intel Core 2 DUO E7300  

2.66 GHz - 14 шт., 

Asus Р5KPL-AM – 1 шт. 

21 

510 - 72 м2 
Intel Pentium Dual Core 

E2160/RAM DDR2.1 Gb - 

11 шт. 

20 

 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Програмне забезпечення, яке застосовується для виконання освітньої 

програми зі спеціальності 113 Прикладна математика: 

OC Windows 7, Microsoft Office, Open Office, IDE Visual Studio 2017, 

Borland Pascal, Delphi 2010, IDE Eclipse, Java SDK, Математичне 
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моделювання Wolfram Mathematica, MatLab; Система комп'ютерної 

математики SciLab, MatLab, Wolfram Mathematica, Система комп'ютерної 

алгебри, Програмування Maxima, Mathcad Prime 3.0,  Web-сервер apache, 

інфраструктура мов програмування Php, Perl; СКБД MySQL, MS Access, 

MS SQL Server; Cистеми 3D-моделювання і анімації, відеоредактор, 

редагування зображень (Blender, VirtualDub, Gimp, RealFlow, Adobe After 

Effects);  Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка Real Flow 5, 

3dS Max 2009; Програмне забезпечення обчислювальних систем OC 

Windows 7СУБД MySQL VS Officce; програма для моделювання та аналізу 

мереж Петрі CPNTools. 

З усіх компонент освітньої програми зі спеціальності 113 Прикладна 

математика в ДВНЗ «ПДТУ» є в достатній кількості навчально-методичне 

забезпечення: література, навчальні плани, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних занять 

та самостійної роботи студентів. 

9 — Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» та 

вищими навчальними закладами України 
Міжнародна кредитна 

мобільність 
На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» та 

зарубіжними вищими навчальними закладами України 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови 
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2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонентів ОП 

 

Шифр ОП 

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов'язкові компоненти ОП 

Дисципліни соціально-гуманітарні підготовки 

ОСГ 1  Ділова іноземна мова 3,0 Залік 

ОГС 2 Охорона праці в галузі 3,0 Екзамен 

ОСГ 3  Цивільний захист 3,0 Диф. залік 

ОСГ 4  Основи психології та педагогіки 3,0 Залік 

Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

ОФП 1 Варіаційне числення та методи оптимізації 3,0 Екзамен 

ОФП 2  Основи наукових досліджень та патентознавство 3,0 Залік 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

ОПП 1  Комп’ютерні та математичні методи теорії прийняття 

рішень 

5,0 Екзамен 

ОПП 2  Інтелектуальний аналіз даних 4,0 Екзамен 

ОПП 3  Додаткові розділи обчислювальної геометрії 2,5 Залік 

ОПП 4  Науково-дослідницька робота студента 3,0 Залік 

ОПП 5  Підготовка магістерської роботи 20,0  

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 52,5 

Вибіркові компоненти ОП 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Вибірковий блок 1 

ВПП 1.1 Комп’ютерне моделювання систем масового 

обслуговування 

4,0 Екзамен 

ВПП 1.2 Математичні та чисельні методи в гідродинаміці 4,0 Екзамен 

ВПП 1.3 Методи комп’ютерної анімації 4,0 Екзамен 

ВПП 1.4 Корпоративні інформаційні системи 3,5 Залік 

ВПП 1.5 Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації 4,0 Екзамен 

ВПП 1.6 Спеціалізовані пакети обробки мультимедіа 5,0 Залік 

ВПП 1.7 Soft scills для  IT-фахівців 3,0 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент (блок 1): 27,5 

Вибірковий блок 2 

ВПП 2.1 Прикладні задачі функціонального аналізу 4,0 Екзамен 

ВПП 2.2 Математичні методи кодування інформації 4,0 Екзамен 

ВПП 2.3  Методи комп’ютерної анімації 4,0 Екзамен 

ВПП 2.4 Корпоративні інформаційні системи 3,5 Залік 

ВПП 2.5 Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації 4,0 Екзамен 

ВПП 2.6 Спеціалізовані пакети обробки мультимедіа 5,0 Залік 

ВПП 2.7 Soft scills для  IT-фахівців 3,0 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент (блок 2): 27,5  

Практична підготовка 

ПП 1 Дослідницька практика 10,0 Залік 

Загальний обсяг компонент: 90 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП    
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми «Комп'ютерне моделювання» зі 

спеціальності 113 Прикладна математика) проводиться у формі захисту магістерської 

роботи, та завершується видачею йому диплома магістра встановленого зразку із 

присвоєнням кваліфікації: «Магістр з прикладної математики». 

Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складного спеціалізованого завдання 

або практичної проблеми прикладної математики, що характеризується комплексністю 

та/або невизначеністю умов, із застосуванням математичних методів та програмних засобів. 

Магістерська робота перевіряється на плагіат. 

Кваліфікаційна робота розміщується на сайті університету. 

Захист магістерської роботи є публічним і відбувається на засіданні державної 

екзаменаційної комісії, створеної на кафедрі.  

Оголошення про дату, час і місце захисту робіт оприлюднюється на сайті 

університету не пізніше, ніж за два тижні до захисту. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
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З К - 1  +     +   +     +  +     +  +   + 

З К - 2       + +  +  +  + +   +   + +   +  + 

З К - З      +     + +    +       +    + 

ЗК-4     +    +   +     + + +     + +  

ЗК-5       + +  + +  + +      + +     + 

ЗК-6       + + +                  

ЗК-7       +  +  +    +  + +    +  + + + 

ЗК-8        +  +  + +  +   + + +  +   + + 

ЗК-9     +   +    + +      + +       

ЗК-10        +  +    + + + +    + + + +  + 

ЗК-11     +      +       +       +  

ЗК-12 +    +      +       +       +  

ЗК-13 +          +  +     +  +     + + 

ФК-1        +    +   +    +   +    + 

ФК-2            +  +  +   +  +  +    

Ф К - З       +     + + +      + +       

Ф К - 4            +   +       +     + 

Ф К - 5        +  +      +       +     

Ф К - 6           +    + + + +    + + + +  + 

Ф К - 7            +    + +      + +    

Ф К - 8         +  +  +       +        

Ф К - 9        +    +       +       +  

Ф К - 1 0   + +  +           +  +     +  +  

Ф К - 1 1        +   +     + +  +    + +  + + 

Ф К - 1 2        + +          +       + + 

Ф К - 1 3   + + +   +    +                

Ф К - 1 4  +                + +      + +  
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними  

компонентами освітньої програми 
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ПРН-1      + +   + +    +   +    +   +  

ПРН-2        + + +  + +  + +   + +  + +    

ПРН-3       +  +  +    + + +     + + +  + 

ПРН-4     +  +    +       +       + + 

ПРН-5        + +   +   + +   +   + +    

ПРН-6      +   +        +       +  + 

ПРН-7        +   +   + + +  +   + + +  + + 

ПРН-8     + +       +     +  +     +  

ПРН-9         +   + +      + +       

ПРН-10       + +       +   +    +   +  

ПРН-11 +      +  +         +       +  

ПРН-12        +       + +      + +    

ПРН-13       +   +                + 

ПРН-14       +           +       +  

ПРН-15      +  +    +   +    +   +     

ПРН-16        +       +       +    + 

ПРН-17 +      +           +       +  

ПРН-18        +       + +      + +    

ПРН-19  + + +   +                    

ПРН-20        + + +  +  + + + +  +  + + + +   

ПРН-21       +           +       +  

ПРН-22     +  +           +       +  

ПРН-23     +   + +       +       +    

ПРН-24     +  +           +       +  

ПРН-25     +  +                   + 

ПРН-26 +         +      +       +   + 
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Копія навчальногоплану 
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Пояснювальна записка до навчального плану 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 

Галузь знань                                                11 Математика та статистика 

Код та найменування спеціальності              113 Прикладна математика 

Рівень вищої освіти                                      другий магістрерський рівень 

Спеціалізація                                                - 

Освітня програма                                         Комп’ютерне моделювання 

Форма навчання                                           денна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи та строк навчання   90. 

Навчальний план, затверджений Вченою радою 17.05.2017р., протокол №13 
                                              (дата та номер протоколу) 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності)  немає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)  немає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання  наявність осітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК-1, 12, 13; ФК-14 ПРН-11, 17, 26 Ділова іноземна мова 

ФК-10; ФК-13 ПРН-19 Охорона праці в галузі 

ФК-13 ПРН-19 Цивільний захист 

ЗК-3, 4, 9, 11, 12; ФК-10 ПРН-4, 8, 22, 23, 24, 25 Основи психології і 

педагогіки 

ЗК-1, 2; ФК-3 ПРН-1, 6, 15 Варіаційне числення та 

методи 

ЗК-2, 5, 6, 7; ФК-5, 9, 11, 

13 

ПРН-1, 3, 4, 8, 10, 11, 13, 14, 

17, 19, 21, 22, 24, 25 

Основи наукових досліджень 

та патентознавства 

ЗК-5, 6, 8, 9, 10; ФК-1,8 ПРН-2, 5, 7, 10, 12, 15, 16, 18, 

20, 23 

Комп'ютерні та математичні 

методи теорії прийняття 

рішень 

ЗК-1, 2, 4, 6, 7; ФК-5 ПРН-2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, 23 Інтелектуальний аналіз даних 

ЗК-3, 5, 8, 10; ФК-6, 8, 11 ПРН-1, 2, 13, 20 Додаткові розділи 

обчислювальної геометрії 

ЗК-1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13; 

ФК-1, 4, 6, 11, 12 

ПРН-3, 4, 6, 7, 13, 16, 26 Науково-дослідницька 

робота студента 
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5. Кадрові вимоги забеспечення провадження освітньої діяльності 
 

Виходячи зі штатного розкладу ДВНЗ «Приазовського державного 

технічного університету», особових справ керівних, науково – педагогічних 

кадрів, з наказів і документації з питань комплектування працівників, слід 

відзначити, що в цілому в університеті навчально-виховний процес 

забезпечений професорсько – викладацьким складом, який має необхідний 

професійний та науково – методичний рівень.  

В цілому в ПДТУ на 42 кафедрах працює 322 штатних науково-

педагогічних викладачів, з них – 50 професори, доктори наук, що становить 

15,5 %, та  183 доцентів, кандидатів наук, що становить 56,8 % від штатного 

розкладу. В цілому по університету кількість викладачів, що мають вчені 

ступені становить близько 72,36 %.  

Кафедри і університет в цілому мають перспективний план кадрового 

забезпечення, який є основним документом реалізації кадрової політики. 

Підвищення кваліфікації викладачів забезпечується Інститутом 

підвищення кваліфікації і підготовки кадрів у відповідності із затвердженим 

планом і розробленим в університеті Положенням «Про порядок підвищення 

кваліфікації професорсько-викладацького складу ПДТУ. Формами 

підвищення кваліфікації викладачів є участь у постійно діючих загально 

університетських семінарах та курсах для викладачів з напрямків 

«Комп’ютерні та інформаційні технології», «Основи педагогічної 

майстерності», «Ділова українська мова», «Іноземна мовна підготовка», на 

яких навчалось понад 300 викладачів університету. Таким чином, ПДТУ має у 

своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри професорсько-

викладацького складу, які здатні забезпечити підготовку фахівців.  

Розвиток навчально-виховної діяльності буде спрямований на 

впровадження в організацію навчального процесу принципів та положень 

Болонського процесу, що буде сприяти підвищенню рівня 

конкурентоспроможності наших випускників, покращенню можливості їх 

працевлаштування на різноманітних посадах не тільки в Україні, але й за 

кордоном.  

Науково – педагогічний склад проектних групи включає фахівців, які 

мають досвід педагогічної діяльності в вищому закладі, роботи на 

підприємствах, в органах управління, комерційних організаціях.  

Науково – дослідна робота у ПДТУ є складовою частиною навчального 

процесу, наукової творчості студентів та підготовки науково – педагогічних 

кадрів. ПДТУ формує відповідну структуру наукових досліджень і забезпечує 

випереджаючий розвиток пошукових і фундаментальних досліджень з 

найважливіших проблем гуманітарних, інженерних наук і технологій та 



державний пріоритет фундаментальних досліджень у галузі національної 

освіти і культури. 

Для організації наукових досліджень у ПДТУ у встановленому порядку 

створюються науково – дослідні інститути, частини і лабораторії, 

конструкторські (технологічні) бюро, інженерні (наукові) центри, дослідні 

виробництва, тощо; організовуються наукові і технопарки, об’єднання, 

асоціації, центри нових інформаційних технологій тощо. 

Наукові дослідження фінансуються за рахунок: асигнувань з бюджету; 

коштів, одержаних від виконання господарських договорів і контрактів; 

банківських кредитів, позичкового та інших фондів; індивідуальних вкладів; 

пожертвувань та інших законних джерел. 

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, 

наукових програм, проектів державного значення, виконаних науковими 

установами і підрозділами, здійснюється, як правило, на конкурсних засадах. 

Фінансування прикладних досліджень, розробок, випуску наукової продукції 

тощо здійснюється на основі ринкових  відносин, а їх результати реалізуються 

як товар. 

У ПДТУ створюються сприятливі умови для розвитку наукових шкіл. З 

метою одержання результатів науково – дослідних робіт на рівні винаходів і 

відкриттів, нових принципів і методів як основи для створення 

конкурентоспроможної науково – технічної продукції, матеріалів, техніки і 

технології. 

Метою науково-дослідної діяльності є зростання наукового потенціалу 

викладачів, одержання найновіших досягнень із різноманітних галузей наук, 

формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та 

навчальних посібників з їх урахуванням, залучення студентів до творчої 

роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, отримання досвіду 

роботи з обраної спеціальності, органічна єдність змісту освіти і програм 

наукової діяльності, наближення навчального процесу до реальних потреб 

суспільства і держави. 

В тимчасову робочу групу (проектну групу) входить 1 особа, що має 

науковий ступень доктора наук (Холькін О.М.), та 4 особи, що мають ступень 

кандидатів наук (Буланчук Г.Г., Десятський С.П., Літвін Н.В., Лупаренко О.В.) 

за відповідним фахом. 

Керівником проектної групи (гарантом освітньої програми) є 

Буланчук Г.Г. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої та 

прикладної математики. Зараз вона працює над докторською дисертацією. 

Інформацію про якісний склад проектної групи, яка створена у складі 

кафедри вищої та прикладної математики, відповідальної за підготовку 



здобувачів вищої освіти із спеціальності 113 «Прикладна математика», подано 

у відомості про проектну групу. 

Розрахунок кількісті членів групи забезпечення освітньої програми: 

 Количество студентов на всех курсах   (бакалавры +магистры) на 

01.10.2018г.: 

КМ-18 – 12 студентів; 

КМ-17 – 11 студентів; 

КМ-16 – 7 студентів; 

КМ-15 – 12 студентів;  

КМ-18-М -  5 студентів;  

КМ-17-М – 6 студентів  

Всього: 53 студенти 

Для забезпечення освітньої програми згідно з нормами МОНУ група 

повинна складатися з двох членів (53/30=1,8  ), один з яких докт. фіз.- мат. н., 

проф., другий  канд. фіз. - мат. н., доцент.  

Інформацію про якісний склад групи забезпеченя освітньої програми 

«Комп’ютерне моделювання» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» 

подано у відомості про групу забезпечення. 

Всі викладачи, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 

113 «Прикладна математика», згідно з документами про вищу освіту або про 

науковий ступень або про вчене звання відповідають навчальній дисципліні, 

що викладають. 

94,7 % (18/19=0,947) дисциплин, передбачених навчальним планом для 

підготовки фахівців зі спеціальності 113 «Прикладна математика», будуть 

викладати доктори наук, професори та кандидати наук, доценти зі стажем 

науково-педагогічної роботи понад 10 років роботи , що відповідає 

ліцензійним умовам щодо підготовки спеціалістів. 

Навчальним планом передбачено 390 години лекцій. Викладачі, які 

мають науковий ступень будуть читати 382 годин лекцій, тобто 97,9 % 

(390/382=0,979).  

Викладачі, які мають науковий ступень доктора наук або вчене звання 

професора будуть читати 114 годин лекцій. Окрім того, для зарахування з цієї 

позиції допускається врахування лекційних годин кандидатів наук, доцентів за 

умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які включені до 

наукометричних баз, рекомендованих МОН. Кількість лекційних годин, що 

викладаються особами, які підпадають під цій критерій (Буланчук Г.Г., 

Волощук С.О., Воротникова З.Є., Десятський С.П., Литвин Н.В., Лупаренко 

О.В., Міроненко Д.С., П’ятикоп О.Є.), складає 268 годин.  

Загальна кількість годин, що враховуються, складає 114+268=382 

години, що відповідає 97,9 %.  



Навчальним планом лекції з дисциплін професійної та практичної 

підготовки складають 231 годин. При цьому визнаними фахівцями з досвідом 

практичної роботи за фахом буде викладатись 231 година лекцій, тобто 100% 

лекцій. 

Визнаними фахівцями з управлінської роботи, що мають не менше 

десяти років стажу роботи на посадах керівників, є Волошин В. С., Гранкін 

В.П. та Лазаренко Л.М. Завідувачи кафедр Холькін О.М., Федосова І.М., 

доценти Буланчук Г.Г., Реутова І.М., Міроненко Д. С. мають досвід 

управлінської роботи, але їх стаж роботи складає менше 10 років. 

Рівень професійної активності більшості викладачив засвідчується 

виконанням їми за останні п’ять років не менше трьох умов, зазначених у 

пункті 30 приміток до кадрових вимог. 

Інформацію про якісний склад науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують навчальний процес, подано у відомості про якісний склад групи 

забезпечення навчального плану освітньої програми «Комп’ютерне 

моделювання» зі спеціальності 113 «Прикладна математика». 

Лекції на кафедрі читають доктори, професори; кандидати наук, 

доценти, які мають досвід роботи та володіють педагогічною майстерністю. 

На кафедрі працює 13 викладачів: 12 з них працюють в штаті університету, 1 є 

позаштатним викладачем. З них 1 доктор наук, професор, 7 кандидатів наук, 

доцентів, 4 ст. викладача та 1 асистент. Частка науково-педагогічних 

працівників кафедри зі ступенями та званнями (професори та доценти) складає 

61,5%. 

Всі викладачи кафедри мають відповідну базову освіту: 11 викладачів 

кафедри закінчили механіко-математичні факультети провідних унівеситетів 

(Москва, Санкт-Петербург, Київ, Харків, Донецьк, Ростов); два викладача 

закінчили вузи за спеціальністю «Прикладна математика) (ХПІ, ХІРЕ). 

Доцент кафедри Буланчук Г.Г. працює над докторськоюдисертацією, ст. 

викл. Склярова Т.Г. працює над кандидатською дисертацією. Асистент 

Остапенко А. О. в 2017 році закінчив аспірантуру. В даний час підготував 

дисертацію до захисту, який планується в 2018-2019 навчальному році. 

Кафедра «Вища та прикладна математика» активно спілкується з 

провідними вищими навчальними закладами, які випускають спеціалістів з 

прикладної математики та середньої освіти – Київським національним 

університетом ім. Т.Г. Шевченка, НТУ «КПІ» ім. І. Сікорського, Донецьким 

національним університетом, Національним педагогічним університетом ім. 

М.П. Драгоманова, Черкаським національним університетом ім. 

Б. Хмельницького, Вінницьким державним педагогічним університетом ім. 

М. Коцюбинського та іншими. 

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї 



кваліфікації, покращенням якості викладання, займаються науково-

методичною та науковою роботою. Наукові розробки та статті викладачів 

кафедри, у кількості не менш 20 за рік, присвячені  статистичним і 

стахостичним дослідженням випадкових процесів, диференціальним 

рівнянням та функціональному аналізу, застосуванням математичних методів 

в технічних галузях, дослідженням в галузі викладання математики. 

Результати (показники) підвищення кваліфікації співробітників втілюються у 

навчальні курси, а також використовуються при виконанні практичних робіт.  

Інформацію про якісний склад випускової кафедри подано у відомості 

про якісний склад випускової кафедри вищої та прикладної математики. 

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики - Холькін О.М., 

доктор фізико-математичних наук, професор. 

Освіта та кваліфікація 
Повна вища. Кваліфікація «Математик. 

Викладач математики», спеціальність- 

математика. 

Назва вищого навчального 

закладу, який закінчив та рік 

закінчення 

Харківський державний університет, 1970 р. 

Науковий ступінь та 

спеціальність 

Доктор фізико - математичних наук, 

спеціальність 01.01.01 – математичний 

аналіз 

№ диплома, рік захисту 

дисертації, назва установи в 

якій захищена дисертація 

ДД №004011, 2014 р., Фізико – технічний 

інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна 

НАН України, м. Харків 

Вчене звання, № атестата, рік 

присвоєння, назва установи, 

в якій присвоєно звання 

Професор, АП № 000439, 2018 р., МОН 

України 

Членство в академіях наук Не має 

Основне місце роботи, 

посада 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний 

університет», кафедра “Вища та прикладна 

математика”, завідувач кафедри з 2011 р., 

професор кафедри з 2015 р. 

Місця роботи за останні 

п’ять років 

Приазовський державний технічний 

університет,  кафедра “ Вища та прикладна 

математика” 

Дані про наукову діяльність  
123 наукові праці, в т. ч.: 2 монографії, 50 

статтей, 37 тез доповідей, 3 підручника, 6 

навчальних посібників(3 з грифом МОНУ) 



Науково-педагогічний, 

педагогічний стаж  46 років 

 

Холькін Олександр Михайлович – професор, доктор фізико-

математичних наук, педагогічний стаж понад 46 років в ДВНЗ «ПДТУ», має 

понад 120 наукових праць, серед них 2 монографії, одна з яких опублікована в 

США, 3 підручника, 6 навчальних посібників, три з них з грифом МОН 

України, 19 наукових праць опубліковано в журналах, що входять до 

провідних наукометричних баз даних Scopus та Web of Sciences. 

У 2001р. спільно з Ф.С. Рофе-Бекетовим опублікував монографію 

«Спектральный анализ дифференциальных операторов. Связь спектральных 

и осцилляционных свойств». В 2005 р. компанією World Scientific Publishsng 

ця монографія була перекладена в США і включена у всесвітню серію 

наукових монографій з математики.  

Інформацію про завідувача випускової кафедри подано у відомості про 

завідувіча випускової кафедри вищої та прикладної матемаити. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що науково-педагогічний 

склад працівників ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

та кафедри «Вища та прикладна математика» по своєму кваліфікаційному та 

науково-педагогічному рівню відповідає акредитаційним вимогам 

Міністерства освіти і науки України, має досвід та можливість щодо 

підготовки фахівців за другим освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за 

освітньою програмою «Комп’ютерне моделювання» зі спеціальності 113 

«Прикладна математика». 

 



ВІДОМОСТІ  

про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри вищої 

та прикладної математики із спеціальності 113 Прикладна математика  

у галузі 11 «Математика та статистика» 

 
№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

та членів 

проектної 

групи 

Найме-

нування 

посади, 

місце 

роботи,  

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про 

вищу освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і 

семінарах, робота з аспірантами 

та докторантами, керівництво 

науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки** 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)  
1 Буланчук 

Галина 

Григорівна 

(голова) 

Доцент 

кафедри 

вищої  та 

прикладної 

математики 

Київський 

державний 

університет ім. Т.Г.  

Шевченка, 1989 р., 

факультет механіко-

математичний; 

спеціальність – 

механіка;  

кваліфікація – 

механік 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

01.02.05 -механіка 

рідини, газу та плазми, 

дисертація за темою 

«Дослідження відривних 

та струменевих течий за 

допомогою методу 

дискретних вихорів та 

методики чисельної 

візуалізації»; 

 доцент кафедри вищої 

математики. 

 23 роки 1. Буланчук Г. Г. Моделирование 

влияния парковых зон на 

распространении вредных выбросов в 

жилых масивах / Г. Г. Буланчук // 

Збірник наукових праць XIV 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні інформаційні 

технології управління екологічною 

безпекою, природокористуванням, 

заходами в надзвичайних ситуаціях». – 

Київ, 2015. – с. 36-39. 

2. Bulanchuk G., Bulanchuk O., 

Ostapenko A. Stability investigation of the 

two-dimensional nine-vectors model of the 

lattice Boltzmann method for fluid flows 

in a square cavity / G. Bulanchuk, O. 

Bulanchuk, A. Ostapenko // Вісник 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

12СПК № 841811. 

Монографія 

«Вихрові течії 

ідеальної рідини. 

Класичні моделі та 

метод дискретних 

вихорів», 2017р. 

Стаж 23 роки. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.7.  

п.30.10.  

п.30.13.  

 



Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, серія 

“Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. 

Автоматизовані системи управління”, 

випуск 28, Харків, 2015, С.113-125. 

3. Довгий, С. О., Буланчук, Г. Г., 

Буланчук, О. М. Вихрові течії ідеальної 

рідини. Класичні моделі та метод 

дискретних вихорів / С. О. Довгий, Г. Г. 

Буланчук, О. М. Буланчук // 

Монографія, Маріуполь : ПДТУ, 2016. − 

341 с. 

4. Буланчук Г. Г., Буланчук О. Н. 

 Численное моделирование 

распространения вредных выбросов в 

парковых зонах / Г. Г. Буланчук, О. Н. 

Буланчук // V Международная научно-

практическая конференция, Институт 

гидромеханики НАНУ, 2016, Киев, 

Украина, с. 10-11. 

5. Ostapenko А., Bulanchuk G. 

Calculations of the drag coefficient of 

circular, square and rectangular cylinders 

using the lattice Boltzmann method with 

variable lattice speed of sound / А. 

Ostapenko, G. Bulanchuk // J. Africa 

Mathematica, Vol. 7, 2017, Springer - 

Berlin Heidelberg Deutschand, pp. 1-11. 

6. Bulanchuk G., Ostapenko А. Modeling 

of the viscous fluid flow around rotating 

circular cylinders with the lattice 

Boltzmann method at moderate Reynolds 

numbers / G. Bulanchuk, А. Ostapenko // 

Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: 

Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. 

Автоматизовані системи управління. – 

Вип. 36, Харків Україна, 2018, с. 27-38. 

 

http://umm.pstu.edu/browse?value=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9E.&type=author
http://umm.pstu.edu/browse?value=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&type=author
http://umm.pstu.edu/browse?value=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&type=author
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563


2 Холькін 

Олександр 

Михайлович 

 

Завідувач 

кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики, 

професор 

Харківський 

державний 

університет, 1970 р.; 

спеціальність – 

математика; 

кваліфікація – 

математик, викладач 

математики 

Доктор фізико-

математичних наук, 

01.01.01 – математичний 

аналіз, дисертація за 

темою «Питання 

спектрального аналізу 

самоспряжених та 

несамоспряжених 

диференціальних 

операторів»;  

професор кафедри вищої 

та прикладної 

математики.  

46 років 1. Kholkin A.M. On spectrum of 

differential operator with block–triangular 

matrix coefficients / A. M. Kholkin, F. S. 

Rofe-Beketov // Journal Mathematical 

Physics, Analysis, Geometry. – 2014. – V. 

10, No. 1. – P. 44–63. 

2. Kholkin A.M. Green’s function, 

resolvents, Parseval equality of differential 

operators with block–triangular matrix 

coefficients / A.M. Kholkin, F.S. Rofe-

Beketov // Operators and matrices. – 2014. 

–V. 8, No. 3.– P.601–622. 

3. Kholkin A. M. The fundamental 

solutions of differential operator with 

block-triangular operator coefficients / A. 

M. Kholkin // Journal of Advances in 

Mathematics.-2015. - vol. 10, № 6, pp. 

3556-3561. 

4. Kholkin A. M. Resolvent for Non-Self-

Adjoint Differential Operator with Biock-

Triangular Operator Potential / A. M. 

Kholkin // Hindawi Publishing 

Corporation Abstract and Applied 

Analysis, vol 2016, Egypt, pp. 1-6. 

5. Kholkin A. M. The Series Expansion of 

the Greens Function of a Differential 

Operator with Biock-triangular Operator 

Potential / A. M. Kholkin // British Journal 

of Matematics & Computer Science, 19(5), 

2016, UK, рр. 1-12. 

6. Kholkin A. M. Asymptotics of the 

fundamental system solutions of 

differential equation with block-triangular 

operator potential / A. M. Kholkin // Far 

East Journal of Mathematical Sciences 

(FJMS), 2017. – vol. 102, no. 10. – pp. 

2359-2366. 

7. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. 

Parseval Equality for Non-Self-Adjoint 

Differential Operator with Block-

Triangular Potential / A. M. Kholkin, F. S. 

Захист докторської 

дисертації, 

03.12.2014р., 

диплом доктора 

фізико-

математичних наук 

ДД № 004011 від 

26.02.2015р.; 

Атестат професора  

АП №000439 від 

5.07.2018 р.; 

Науково-методична 

стажировка в 

Щецінському 

 університеті 

(Польща), 2017р. 

Стаж більше 20 

років. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.8.  

п.30.9.  

п.30.10.  

п.30.11. 

п.30.13.  

 



Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of 

Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          

pp. 1-12. 

8. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. 

Estimations of the support of solutions for 

some classes of evolutionary systems / A. 

M. Kholkin, T. A. Sanikidze // 

International Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 2018. – vol. 118, no. 2. – pp. 

407-411. 

3 Десятський 

Сергій 

Петрович 

Доцент 

кафедри 

вищої  та 

прикладної 

математики  

Донецький 

державний 

університет, 1980 р.;  

спеціальність – 

математика; 

кваліфікація –

викладач 

математики 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

01.01.01 – математичний 

аналіз, 1987 р., 

дисертація за темою 

«Варіація конформних 

відображень канонічних 

областей та дослідження 

екстремальних функцій»; 

доцент кафедри вищої 

математики. 

39 р. 1.Десятский С. П. О применении цепей 

Маркова с непрерывным временем для 

моделирования нерегулярных потоков 

событий / С. П. Десятский // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2014» - Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ». - с. 

156-157. 

2. Десятский С. П. Об экстремальных 

задачах на специальных классах 

однолистных аналитических функций / 

С. П. Десятский // Збірник центру 

наукових публікацій «Велес» за 

матеріалами ІІ міжнародної науково-

практичної конференції: «Весняні 

наукові читання», 1 частина. - м. Київ: 

збірник статей. – К.: Центр наукових 

публікацій, Україна, 2016, с. 16-19. 

3. Десятський С. П. Про варіацію 

квазіконформних автоморфізів 

комплексної площини / С. П. 

Десятський // Збірник наукових праць 

за матеріалами дистанційної 

всеукраїнської наукової конференції 

«Математика у технічному 

університеті XXI сторіччя», 15-16 

травня, 2017р., Донбаська державна 

машинобудівна академія, м. 

Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 

Україна, 2017. – с. 217-219. 
4. Десятский С. П. Об обобщении 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

12СПК № 841821 

Стаж більше 20  

років. 

п.30.2.  

п.30.4.  

п.30.9.  

 п.30.14. 



понятия среднего / С. П. Десятский // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2017», 18-19 мая, 2017 г., ГВУЗ 

«ПГТУ», Мариуполь, Украина, с. 245-

246. 

5. Десятский С. П., Омельченко Л. С., 

Лактионова О. Е. Динамика и тренды 

развития аутсорсинговых финансовых 

услуг на глобальном и 

наднациональных рынках / С. П. 

Десятский, Л. С. Омельченко, О. Е. 

Лактионова // Фінанси та банківська 

справа : проблеми економіки. - № 3, 

2017, Украина, с. 262-268. 

4 Літвін 

Наталя 

Василівна 

Доцент 
кафедри 
вищої та 
прикладної 
математики 

Харківський 

інститут 

радіоелектроніки, 

1975 р., 

факультет 

обчислювальної 

техніки;  

спеціальність –  

прикладна 

математика; 

кваліфікація –  

інженер-математик. 

Кандидат фізико-

математичних наук,  

01.01.05 – теорія 

ймовірностей та 

математична статистика, 

дисертація за темою 

«Процеси марківського 

відновлення у 

багатокомпонент них 

системах 

обслуговування »; 

доцент кафедри вищої 

математики.  

 42 рік 1. Литвин Н. В. Исследование системы 

массового обслуживания методом 

монотонных траекторий / Н. В. Литвин 

// Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2015» - Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ», с. 

258-259. 

2. Літвін Н. В. Напівмарковський 

прилад для багатоканальної системи 

обслуговування / Н. В. Літвін // 

Сборник статей научно-

информационного центра «Знание» по 

материалам XII международной 

заочной научно-практической 

конференции: «Развитие науки в XXI 

веке» 1 часть, Харьков, Украина, 2016, 

С. 44-51. 

3. Литвин Н. В. Фазове укрупнення та 

оптимізація системи масового 

обслуговування с захистом / Н. В. 

Литвин // Збірник наукових праць за 

матеріалами дистанційної 

всеукраїнської наукової конференції 

«Математика у технічному університеті 

XXI сторіччя», 15-16 травня, 2017р., 

Донбаська державна машинобудівна 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

12СПК № 841817 

Стаж більше 20 

років. 

п.30.3.  

п.30.13.  

 



академія, м. Краматорськ. – 

Краматорськ : ДДМА, Україна, 2017. – 

с. 240-242. 

4. Литвин Н. В. Диференціальні 

рівняння. Методи інтегрування. 

Практичний курс: навчальний посібник 

/ Н. В. Литвин // Полиграфический 

центр ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, 

Украина, 2017. - 126 с. 

5. Літвін Н. В. Оптимізація системи 

масового обслуговування с захистом /         

Н. В. Літвін // Сборник статей научно-

информационного центра «Знание» по 

материалам XXIV международной 

научно-практической конференции: 

«Развитие науки в XXI веке» 1 часть, 15 

апреля 2017, г. Харьков. – Х. : научно-

информационный центр «Знание», 2017, 

С. 88-92. 

5 Лупаренко 

Олена 

Валентинів

на. 

В.о. 

доцента 

кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики 

Донецький 

державний 

університет, 1997 р., 

математичний 

факультет; 

спеціальність –  

математика; 

кваліфікація –  

математик, викладач 

математики 

Кандидат технічних 

наук, 01.02.04 - механіка 

деформованого твердого 

тіла, 2006 р.; дисертація 

за темою «Дослідження 

динамічних ефектів у 

структурно-

неоднорідних 

анізотропних тілах 

прямокутного 

перетину»; 

доцент кафедри вищої 

математики. 

 

19 років 1. Лупаренко Е. В. Эффективный метод 

решения задачи об установившихся 

колебаниях симметричных прямо-

угольных областей общего вида / Е. В. 

Лупаренко // Вісник Приазовського 

державного технічного університету: 

Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. 

– Вип. 29. – С. 145-152. 

2. Лупаренко Е. В. Дискретная 

математика. Множества. Отношения. 

Функции: учебное пособие / Е. В. 

Лупаренко // Полиграфический центр 

ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, 

Украина, 146с. 

3. Лупаренко Е. В. О влиянии 

параметров анизотропии на частотный 

спектр и волновое поле однородной 

прямоугольной области / Е. В. 

Лупаренко // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: 

теория и практика. Сборник научных 

трудов по материалам международной 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

 12СПК № 841818. 

Навчальний 

посібник 

«Дискретна 

математика. 

Множини. 

Відношини. Функції 

(з грифом ПДТУ), 

2017р. 

Стаж 19 років. 

п.30.2. 

п.30.3.  

п.30.9.  

п.30.13.  

 



 

 
  



*Холькін О. М. має не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних  баз Scopus 

або Web of Science, та не є перекладами з інших мов, що згідно з Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 14.01.2016 № 13, та Змінами до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України 06.02.2017 № 174, підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою. 

 
Примітки **:                                Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів проектної групиі                                      Додаток 1 

 
Буланчук Галина Григоровна , 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Galina Bulanchuk, Artem Ostapenko Calculations of the drag coefficient of circular, square and rectangular cylinders using the lattice 

Boltzmann method with variable lattice speed of sound-J. Africa Mathematica – 2017,V.7:    Springer - Berlin Heidelberg Deutschand, pp. 1-

11.,Print ISSN 1012-9405,Online ISSN   2190-7668 

 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Г.Г. Буланчук, О.Н.Буланчук, С.А.Довгий  Моделирование влияния двух пластин на изменение их суммарного сопротивления 

//Вісник Харківського національного університету, Серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані 

системи управління”, №775, 2007, с.50-61. 

2. Г.Г. Буланчук, О. Н. Буланчук, С. А. Довгий Метод дискретных вихревых рамок со вставкой промежуточных точек на вихревой 

пелене//Вісник Харківського національного університету, Серія “Математичне моделювання. Інформаційні технології. 

Автоматизовані системи управління”, №863,  выпуск 12, 2009, с.36-46. 

3. О.Н. Буланчук, Г.Г. Буланчук   Программа построения линий тока по дискретному полю скоростей //Вісник Харківського 

національного університету. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління: Зб. 

наук. праць.– Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013.– №1063 – Вип.22 – С.45-50. 

4. G. Bulanchuk, O. Bulanchuk, A. Ostapenko Stability investigation of the two-dimensional nine-vectors model  of the lattice Boltzmann 

method for fluid flows in a square cavity // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  2015.- Т.28 с. 113-

125. 

5. А.А. Остапенко, О.Н. Буланчук, Г.Г. Буланчук   Исследование влияния переменной скорости звука в ячейке при моделировании 

течения в плоском канале и обтеканиии кругового цилиндра потоком вязкой жидкости при расчете методом решеточных 

уравнений Больцмана  // Вісник Черкаського університету,серія “Комп’ютерне моделювання у фізиці”, випуск №1,2016, С.50-64. 

6. Bulanchuk G., Ostapenko А. Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method at 

moderate Reynolds numbers / G. Bulanchuk, А. Ostapenko // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 

Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – Вип. 36, Харків Україна, 

2018, с. 27-38. 

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Моногроафія: 

1. С. О. Довгий, Г. Г. Буланчук, О. М. Буланчук.  Вихрові течії ідеальної рідини. Класичні моделі та метод дискретних вихорів  : 

монографія . − К.: Інститут обдарованої  дитини НАПН України, 2016.– 341 с. (50%). 



 

п.30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-

методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Член  експертної комісії акредитаційної експертизи освітньої діяльності Економіко-технологічного коледжу Приватного вищого 

навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» з підготовки фахівців спеціальності  5.05010201 Обслуговування 

комп’ютерних систем і мереж, освітнього рівня «молодший спеціаліст»  галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, 2017р. 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника:  

Завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” (2010-2011 р.). 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Буланчук Г. Г. Елементи лінійної та векторної алгебри.  Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Вища 

математика»для студентів напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», 6.050402 

«Ливарне виробництво» денної та заочної форм навчання -Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2014. − 37 с.– [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

2. Буланчук Г. Г. Елементи аналітичної геометрії. Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Вища математика» для 

студентів напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», 6.050402 «Ливарне 

виробництво»  денної та заочної форм навчання - Мариуполь:ДВНЗ “ПГТУ”, 2014. – 24 с.– [Електронний ресурс].–Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

3. Буланчук Г. Г.,Буланчук О.М.   Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу «Рівняння 

математичної фізики» для студентів напрямку підготовки 6.040301 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання-

Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2016. − 83с. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

4. Буланчук Г. Г.  Конспект лекций по дисциплине «Аналитические и численные методы в гидромеханике» для студентов 

специальности 113 «Прикладная математика» дневной формы обучения Мариуполь: ДВНЗ “ПГТУ”, 2017. – 65 с. – [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12718 

 

Холькін Олександр  

Михайлович, 

завідувач  кафедри вищої та 

прикладної математики, 

професор  

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Parseval Equality for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Block-Triangular Potential / A. M. 

Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          pp. 1-12 

2. Kholkin A. M. Asymptotics of the fundamental system solutions of differential equation with block-triangular operator potential / A. M. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12718


Kholkin // Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 2017. – vol. 102, no. 10. – pp. 2359-2366. 

3. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. Comparison of Solution of the Nonlinear Transfer Equation / A. M. Kholkin, T. A. Sanikidze // Journal of 

Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2017. – vol. 13, no. 4. – pp. 344-352. 

4. Kholkin A. M. Resolvent for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Biock-Triangular Operator Potential / A. M. Kholkin // Abstract 

and Applied Analysis. – 2016. – P. 1-6. 

5. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Green’s function, resolvent, Parseval  equality of differential operator with block-triangular matrix 

coefficients / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Operators and Matrices. – 2014. - vol. 8, No. 3. - P. 601-622. 

6. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. On Spectrum of Differential Operator with Block-Triangular Matrix Coefficients / A. M. Kholkin, F. 

S. Rofe-Beketov // Journal Mathematical Physics, Analysis, Geometry.-2014.- 10.-No. 1.- P. 44-63. 

7. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Sturm Type Theorems for Differential Equations of Arbitrary Order with Operator-Valued 

Coefficients / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics.- 2013.- V. 3, No. 2.- P. 3-44. 

8. Kholkin A. M. A generalization of the theorems of alternation and non-oscillation for differentional-operator equations of arbitrary even 

order / A. M. Kholkin // Jornal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 196, No. 5. – P. 44-63. 

9. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Parseval Equality for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Block-Triangular Potential / A. M. 

Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          pp. 1-12. 

10. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. Estimations of the support of solutions for some classes of evolutionary systems / A. M. Kholkin, T. A. 

Sanikidze // International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2018. – vol. 118, no. 2. – pp. 407-411. 

 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1.  Kholkin A. M. The fundamental solutions of differential operator with block-triangular operator coefficients / A. M. Kholkin // Journal of 

Advances in Mathematics.-2015. - vol. 10, № 6. – P. 3556-3561. 

2. Kholkin A. M. Construction of the fundamental system of solutions for an operator differential equation with a rapidly increasing at 

infinity block triangular potential. / A. M. Kholkin // Mathematica Aeterna. – 2015. - vol. 5, No. 5. –P. 769-775. 

3. Kholkin A. M. Green’s function for non-self-adjoint differential operator with block – triangular operator coefficients / A. M. Kholkin // 

Journal of Basic and Applied Research international, 16(2), 2016.- P. 116-121. 

4. Kholkin A. M. Construction of the fundamental system of solutions for an operator differential equation with a rapidly increasing at 

infinity block triangular potential / A. M. Kholkin // Mathematica Aeterna, vol. 5, no. 5, 2016.- P. 769-775. 

5. Kholkin A. M. The Series Expansion of the Greens Function of a Differential Operator with Biock-triangular Operator Potential / A. M. 

Kholkin // British Journal of Matematics & Computer Science, 19(5), 2016.- P. 1-12. 

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Підручники: 

1. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть І. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии / А. М. 

Холькин // Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 185с. 

2. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть ІІ. Дифференциальное и интегральное исчисление / А. М. Холькин // 

Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 452с. 

3. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть ІІІ Дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные интегралы / А. М. 



Холькин // Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 334с. 

Навчальні посібники з грифом МОН: 

1. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина I. «Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії» / О. М. Холькін // 

Маріуполь: ПДТУ, 2011.- 176с. 

2. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина II. «диференціальне і інтегральне числення» / О. М. Холькін // Маріуполь: ПДТУ, 

2011.- 414с. 

3. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина III. «Диференціальні рівняння. Ряди. Кратні інтеграли» / О. М. Холькін 

Маріуполь: ПДТУ, 2011.- 322с. 

 

п.30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

1. Керівник наукових тем: «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах кредитно - модульної технічних ДВНЗ» (2015 - 2016 

рр.), номер державної реєстрації роботи: 0115U004938, «Розв’язання задач виробництва з використанням методів прикладної 

математики. Методика викладання математики у вищій школі». (2016-2017 рр.) номер державної реєстрації роботи: 0116U008777, 

«Застосування комп’ютерного моделювання для задач виробництва та економіки. Методичні аспекти навчання математики в технічному 

університеті» (2017-2018 рр.), номер державної реєстрації роботи: 0117U007328. 

2. Член редакційної колегії наукового видання International Journal of Mathematics and Systems Science (USA)/ 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 

наук у 2015 і 2016 році (відділення «Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»). 

 

п.30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої 

освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника:  

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики. 

 

п.30.11. Участь участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

1. Захист докторської дисертації, Могілевський В.І., Інстутут математики НАНУ, 2016р. 

2. Захист докторської дисертації, Фардігола Л.В.,ФТІНТ НАНУ, 2016р. 

3. Захист докторської дисертації, Ігнатович С.Ю., ФТІНТ НАНУ, 2018р. 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Холькин А. М. Ряды статистика [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению темы «Ряды» для 



студентов всех направлений и всех форм обучения / сост. А.М. Холькин.- Мариуполь: ПГТУ, 2015.- 76 с. 

2. Сударев В. П., Холькин А. М. Математическая статистика [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельного 

изучения темы «Математическая статистика» в рамках курсов «Высшая математика» и «Математика для экономистов: теория 

вероятностей и математическая статистика» для студентов всех направлений всех форм обучения / сост.: В. П. Сударев, А. М. 

Холькин. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7903. 

3. Холькин А. М., Саникидзе Т. А. Математический анализ [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельному 

изучению курса «Математический анализ» для студентов специальности «Прикладная математика» всех форм обучения / сост.: 

А. М. Холькин, Т. А. Саникидзе – Мариуполь : ПГТУ, 2017. − 54с. 

4. Холькін О. М., Санікідзе Т. А. Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Функціональний аналіз» для студентів 

спеціальності «Прикладна математика» / уклад. О.М. Холькін, Т.А. Саникідзе - Маріуполь: ПДТУ, 2018.- 69с. 

 

Десятський Сергій 

Петрович, 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Парунакян В.Э. Исследование динамики процесса переработки вагонопотока грузовой станции металлургического комбината / 

В.Э. Парунакян, С.П. Десятский, В.А. Бойко. // Захист металургійних машин від поломок: зб. наукових праць / ПДТУ. - 

Маріуполь, 2011. - Вип. 13. - С. 71-84. 

2. Десятский С.П. Исследование и выбор модели управления функционированием технологической линии по приему массового 

сырья в условиях динамики входящего поездопотока / С.П. Десятский, Е.И. Сизова // Захист металургійних машин від поломок: 

зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип.16. – С. 40-48. 

3. Десятський С.П. Об экстремальных задачах на специальных классах однолистных аналитических функций / //  Збірник центру 

наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», 1 

частина. - м. Київ: збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С. 16-19. 

4. Десятський С.П. Про варіацію квазіконформних автоморфізмів комплексної площини. / С.П. Десятский  // Збірник наукових праць 

за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», 15 – 16 

травня, 2017 р., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 2017. –  с 217-219. 

5. Лактионова О.Е. Трансформация организации и управления финансами малого и среднего бизнеса  // Трансформация организации 

и управления финансами малого и среднего бизнеса  / О.Е. Лактионова, Э.Ю. Терещенко, С.П. Десятский. // Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. – 2017. – Т. 10, № 7. – С. 767 – 789. 

 

п.30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня. 

Консультування здобувачів ученої степені к.т.н. Бойко В.А. (захист у 2013 році) та Сізової К.І. (захист у 2015 році) 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 

наук у 2015 і 2016 році (відділення «Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»). 

 

п.30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою,…: 

Керівництво постійно діючим математичним студентським гуртком. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7903


Літвін Наталя Василівна, 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 
Літвін Н.В. Диференціальні рівняння. Методи інтегрування. Практичний курс. / Н. В. Літвін // Маріуполь: ПДТУ, 2017.- 125с. 
 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Н.В. Литвин. Дифференциальные уравнения: методические указания по самостоятельному изучению курса «Дифференциальные 

уравнения» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения – Мариуполь: ПГТУ, 

2015. – 47 с. 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2861  
2. Н. В. Литвин. Дифференциальные уравнения: конспект лекций по дисциплине «Дифференциальные уравнения» для студентов 

специальности 6.040301 «Прикладная математика» – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 96 с.:  
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2314  

3. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению курса «Теория 

массового обслуживания» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. Н.В. 

Литвин. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 48 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7835 

4. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Н.В. Литвин. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 47 с. – 
Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/985. 
 

Лупаренко Олена 

Валентинівна, 

в. о. доцента кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Лупаренко Е.В. Асимптотический метод исследования волновых полей в анизотропных прямоугольных областях / Е.В. Лупаренко 

// Актуальные направления научных исследований XXI века: Сб. науч. трудов. – Воронеж: ФГБО ВПО «ВГЛТА», 2014 г. – №5, 

ч.1. – С. 117-120. 

2. Лупаренко Е.В. Эффективный метод решения задачи об установившихся колебаниях симметричных прямоугольных областей 

общего вида / Е.В. Лупаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наук. пр. – 

Маріуполь: ПДТУ, 2014. – Вип. 29. – С.145-152. 

3. Лупаренко Е.В. О влиянии параметров анизотропии на частотный спектр и волновое поле однородной прямоугольной области // 

Актуальные направления научных исследований XXI века: Сб. науч. трудов. – Воронеж: ФГБО ВПО «ВГЛТА», 2015 г. – №5, ч.1. 

– С. 138-142. 

4. Лупаренко Е.В. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния однородной анизотропной 

прямоугольной детали / Е.В. Лупаренко // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного 

университета. Серия: «Информационные технологии в строительных, социальных и экономических системах». - Воронеж: 2016. – 

Вип. №2 (8). – С. 138 - 143.  

5. Лупаренко Е.В. Влияние геометрических характеристик неоднородной прямоугольной анизотропной детали на явление краевого 

резонанса // Актуальные направления научных исследований XXI века: Сб. науч. трудов. – Воронеж: ФГБО ВПО «ВГЛТА», 2017 

г. – №8, ч.1. – С. 264-268. 

6. Лупаренко Е. В. Решение краевой задачи об установившихся колебаниях однородной анизотропной прямоугольной области / Е. 

В. Лупаренко // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. Сборник научных трудов по 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2861
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2314
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7835
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/985


материалам международной заочной научно-практической конференции, ВГЛТУ. - № 10 (36), 2018, Воронеж, Россия, c. 338-

341. 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

 Навчальні посібники з грифом МОН: 

1. Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Елементи лінійної та векторної алгебри: навчальний посібник для студентів 

технічних ВНЗ / К.В. Власенко, І.М. Реутова, О.В. Лупаренко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 138 с. (З грифом МОН 

України (лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)). 

2. Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Аналітична геометрія на площині та у просторі: навчальний посібник для 

студентів технічних ВНЗ / К.В. Власенко, І.М. Реутова, О.В. Лупаренко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 129 с. (З грифом 

МОН України (лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)). 

3. Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї 

змінної: навчальний посібник для студентів технічних ВНЗ / К.В. Власенко, І.М. Реутова, О.В. Лупаренко – Донецьк: Вид-во 

«Ноулідж», 2013. – 177 с. (З грифом МОН України (лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)). 

Навчальний посібник, що рекомендований Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ»: 

1. Лупаренко Е.В. Дискретная математика. Множества. Отношения. Функции: учебное пособие / Е. В. Лупаренко. – Мариуполь: 

Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 146 с.: ил. 31. (Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» в якості навчального 

посібника для студентів ВНЗ протокол №16 від 30.06.2016). 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 

наук. 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Дискретная математика [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению курса «Дискретная 

математика» для студентов направления подготовки 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. Е. В. 

Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 56 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1414 

2. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению курса 

«Математическая логика и теория алгоритмов» для студентов направления подготовки 6.040301 «Прикладная математика» 

дневной формы обучения / сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 65 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7659 

3. Лупаренко Е.В. Методы оптимизации и исследование операций. Часть I Линейное программирование [Электронный ресурс]: 

конспект лекций по дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» для студентов специальностей 113 

«Прикладная математика», 122 «Компьютерные науки и информационные технологии» дневной и заочной форм обучения / Е. В. 

Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2017. – 214 c. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12739 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1414


4. Математические методы исследования операций [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой работы 

по дисциплине «Математические методы исследования операций» для студентов специальности 113 «Прикладная математика» 

дневной формы обучения / сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – 75 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14415. 

 

 

 

 

  



 

ВІДОМОСТІ 

про якісний склад групи забезпечення освітньої програми «Комп'ютерне моделювання»  

зі спеціальності 113 «Прикладна математика» у сфері вищої освіти 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові  

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

або категорія, педагогічне 

звання 

Найменування навчальних 

дисциплін, які закріплені за 

викладачем, та кількість лекційних 

годин з кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)  

1 Холькін  

Олександр  

Михайлович 

(голова) 

Завідувач 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики, 

професор 

Харківський державний 

університет, 1970 р.; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

Доктор фізико-

математичних наук, 

01.01.01 – математичний 

аналіз, дисертація за темою 

«Питання спектрального 

аналізу самоспряжених та 

несамоспряжених 

диференціальних 

операторів»;  

професор кафедри вищої та 

прикладної математики.  

Математичний аналіз (128) для 

першого бакалаврського рівня за 

спеціальністю 113; 

функціональний аналіз (24) для 

першого бакалаврського рівня за 

спеціальністю 113; 

комп’ютерні та математичні 

методи теорії прийняття рішень 

(прикладні задачі функціональ-

ного аналізу) (36) для другого 

магістерського  рівня за 

спеціальністю 113;  

варіаційне числення та методи 

оптимізації (18) другого 

магістерського  рівня за 

спеціальністю 113. 

Захист докторської 

дисертації, 03.12.2014 р., 

диплом доктора фізико-

математичних наук ДД № 

004011 від 26.02.2015р.; 

Атестат професора  

АП №000439 від 

5.07.2018 р.; 

Науково-методична 

стажировка в 

Щецінському 

 університеті (Польща), 

2017р. 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.8.  

п.30.9.  

п.30.10.  

п.30.11. 

п.30.13.  

 

2 Десятський 

Сергій 

Петрович 

Доцент 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики 

Донецький державний 

університет, 1980 р., 

математичний факультет; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  викладач 

математики 

Кандидат фізико-

математичних наук, , 

01.01.01 – математичний 

аналіз;  дисертація за темою 

«Варіація конформних 

відображень канонічних 

облас-тей та дослідження 

екстремаль- 

Методи обчислень (50) для 

першого бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

методи обчислень в математичній 

фізиці (34) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

теорія функцій комплексної  

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 2015, 

підвищення кваліфікації, 

тема за напрямком 

«Прикладна математика»,  

12СПК № 841821 

Стаж більше 

20  років. 

п.30.2.  

п.30.4.  

п.30.9.  

п.30.14. 



 

 
 



* Холькін О. М. має не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus 

або Web of Science, та не є перекладами з інших мов, що згідно з Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 14.01.2016 № 13, та Змінами до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України 06.02.2017 № 174, підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою. 
 

Примітки **:                         Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення освітньої програми         Додаток 2 

 
Холькін Олександр  

Михайлович, 

завідувач  кафедри вищої та 

прикладної математики, 

професор  

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Parseval Equality for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Block-Triangular Potential / A. M. 

Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          pp. 1-12 

2. Kholkin A. M. Asymptotics of the fundamental system solutions of differential equation with block-triangular operator potential / A. M. 

Kholkin // Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 2017. – vol. 102, no. 10. – pp. 2359-2366. 

3. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. Comparison of Solution of the Nonlinear Transfer Equation / A. M. Kholkin, T. A. Sanikidze // Journal of 

Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2017. – vol. 13, no. 4. – pp. 344-352. 

4. Kholkin A. M. Resolvent for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Biock-Triangular Operator Potential / A. M. Kholkin // Abstract and 

Applied Analysis. – 2016. – P. 1-6. 

5. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Green’s function, resolvent, Parseval  equality of differential operator with block-triangular matrix 

coefficients / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Operators and Matrices. – 2014. - vol. 8, No. 3. - P. 601-622. 

6. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. On Spectrum of Differential Operator with Block-Triangular Matrix Coefficients / A. M. Kholkin, F. S. 

Rofe-Beketov // Journal Mathematical Physics, Analysis, Geometry.-2014.- 10.-No. 1.- P. 44-63. 

7. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Sturm Type Theorems for Differential Equations of Arbitrary Order with Operator-Valued Coefficients / A. 

M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics.- 2013.- V. 3, No. 2.- P. 3-44. 

8. Kholkin A. M. A generalization of the theorems of alternation and non-oscillation for differentional-operator equations of arbitrary even order / 

A. M. Kholkin // Jornal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 196, No. 5. – P. 44-63. 

9. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Parseval Equality for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Block-Triangular Potential / A. M. 

Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          pp. 1-12. 

10. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. Estimations of the support of solutions for some classes of evolutionary systems / A. M. Kholkin, T. A. 

Sanikidze // International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2018. – vol. 118, no. 2. – pp. 407-411. 

 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1.  Kholkin A. M. The fundamental solutions of differential operator with block-triangular operator coefficients / A. M. Kholkin // Journal of 

Advances in Mathematics.-2015. - vol. 10, № 6. – P. 3556-3561. 

2. Kholkin A. M. Construction of the fundamental system of solutions for an operator differential equation with a rapidly increasing at infinity 

block triangular potential. / A. M. Kholkin // Mathematica Aeterna. – 2015. - vol. 5, No. 5. –P. 769-775. 

3. Kholkin A. M. Green’s function for non-self-adjoint differential operator with block – triangular operator coefficients / A. M. Kholkin // Journal 

of Basic and Applied Research international, 16(2), 2016.- P. 116-121. 

4. Kholkin A. M. Construction of the fundamental system of solutions for an operator differential equation with a rapidly increasing at infinity 

block triangular potential / A. M. Kholkin // Mathematica Aeterna, vol. 5, no. 5, 2016.- P. 769-775. 



5. Kholkin A. M. The Series Expansion of the Greens Function of a Differential Operator with Biock-triangular Operator Potential / A. M. 

Kholkin // British Journal of Matematics & Computer Science, 19(5), 2016.- P. 1-12. 
 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Підручники: 

1. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть І. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии / А. М. Холькин // 

Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 185с. 

2. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть ІІ. Дифференциальное и интегральное исчисление / А. М. Холькин // 

Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 452с. 

3. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть ІІІ Дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные интегралы / А. М. Холькин 

// Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 334с. 

Навчальні посібники з грифом МОН: 

4. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина I. «Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії» / О. М. Холькін // Маріуполь: 

ПДТУ, 2011.- 176с. 

5. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина II. «диференціальне і інтегральне числення» / О. М. Холькін // Маріуполь: ПДТУ, 

2011.- 414с. 

6. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина III. «Диференціальні рівняння. Ряди. Кратні інтеграли» / О. М. Холькін Маріуполь: 

ПДТУ, 2011.- 322с. 

п.30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового 

видання: 

1. Керівник наукових тем: «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах кредитно - модульної технічних ДВНЗ» (2015 - 2016 рр.), 

номер державної реєстрації роботи: 0115U004938, «Розв’язання задач виробництва з використанням методів прикладної математики. 

Методика викладання математики у вищій школі». (2016-2017 рр.) номер державної реєстрації роботи: 0116U008777, «Застосування 

комп’ютерного моделювання для задач виробництва та економіки. Методичні аспекти навчання математики в технічному університеті» (2017-

2018 рр.), номер державної реєстрації роботи: 0117U007328. 

2. Член редакційної колегії наукового видання International Journal of Mathematics and Systems Science (USA)/ 
 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 

II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук у 

2015 і 2016 році (відділення «Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»). 
 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:  

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики. 
 

п.30.11. Участь участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад): 



1. Захист докторської дисертації, Могілевський В.І., Інстутут математики НАНУ, 2016р. 

2. Захист докторської дисертації, Фардігола Л.В.,ФТІНТ НАНУ, 2016р. 

3. Захист докторської дисертації, Ігнатович С.Ю., ФТІНТ НАНУ, 2018р. 
 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Холькин А. М. Ряды статистика [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению темы «Ряды» для 

студентов всех направлений и всех форм обучения / сост. А.М. Холькин.- Мариуполь: ПГТУ, 2015.- 76 с. 

2. Сударев В. П., Холькин А. М. Математическая статистика [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельного 

изучения темы «Математическая статистика» в рамках курсов «Высшая математика» и «Математика для экономистов: теория 

вероятностей и математическая статистика» для студентов всех направлений всех форм обучения / сост.: В. П. Сударев, А. М. Холькин. 

– Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7903. 

3. Холькин А. М., Саникидзе Т. А. Математический анализ [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельному изучению 

курса «Математический анализ» для студентов специальности «Прикладная математика» всех форм обучения / сост.: А. М. Холькин, 

Т. А. Саникидзе – Мариуполь : ПГТУ, 2017. − 54с. 

4. Холькін О. М., Санікідзе Т. А. Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Функціональний аналіз» для студентів спеціальності 

«Прикладна математика» / уклад. О.М. Холькін, Т.А. Саникідзе - Маріуполь: ПДТУ, 2018.- 69с. 

Десятський Сергій 

Петрович, 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Парунакян В.Э. Исследование динамики процесса переработки вагонопотока грузовой станции металлургического комбината / В.Э. 

Парунакян, С.П. Десятский, В.А. Бойко. // Захист металургійних машин від поломок: зб. наукових праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2011. - 

Вип. 13. - С. 71-84. 

2. Десятский С.П. Исследование и выбор модели управления функционированием технологической линии по приему массового сырья в  

условиях динамики входящего поездопотока / С.П. Десятский, Е.И. Сизова // Захист металургійних машин від поломок: зб. наукових 

праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип.16. – С. 40-48. 

3. Десятський С.П. Об экстремальных задачах на специальных классах однолистных аналитических функций / //  Збірник центру наукових 

публікацій «Велес» за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові читання», 1 частина. - м. Київ: 

збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С. 16-19. 

4. Десятський С.П. Про варіацію квазіконформних автоморфізмів комплексної площини. / С.П. Десятский  // Збірник наукових праць за 

матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI сторіччя», 15 – 16 травня, 

2017 р., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 2017. –  с 217-219. 

5. Лактионова О.Е. Трансформация организации и управления финансами малого и среднего бизнеса  // Трансформация организации и 

управления финансами малого и среднего бизнеса  / О.Е. Лактионова, Э.Ю. Терещенко, С.П. Десятский. // Финансовая аналитика: 

проблемы и решения. – 2017. – Т. 10, № 7. – С. 767 – 789. 
 

п.30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня. 

Консультування здобувачів ученої степені к.т.н. Бойко В.А. (захист у 2013 році) та Сізової К.І. (захист у 2015 році) 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, 

II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук 

України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук у 

2015 і 2016 році (відділення «Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»). 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7903


 

п.30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою,…: 

Керівництво постійно діючим математичним студентським гуртком. 

 

 

 



ВІДОМОСТІ 

про якісний склад групи забезпечення навчального плану зі спеціальності 113 «Прикладна математика»  
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові  

викладача 

Найменування 

посади 

 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту* 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 

вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, або 

категорія, педагогічне звання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

які закріплені за 

викладачем, та кількість 

лекційних годин з 

кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І  Нормативні дисципліни  

1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)  

1 Лазаренко 
Лариса 
Миколаївна 

Завідувач 

кафедри 

іноземних мов, 

доцент 

Горьківський педагогічний 
інститут іноземних мов, 1977р.; 
спеіальність     «Англійська та 
німецька мова»; кваліфікація  –  
«Вчитель англійської та 
німецької мови» 

Кандидат педагогічних наук, 
13.00.01– «Загальна педагогіка 
та історія педагогіки,  тема 
дисертації «Підготовка 
спеціалістів технічних вузів до 
професійного спілкування»; 
доцент кафедри іноземних мов 

Ділова іноземна мова  

(0) 

 

 

 
 

ІПК, ПДТУ 
«Лінгвістика тексту та 
перекладу» 12 СПК № 
826108 від 15.07.15р. 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.8.  

п.30.10.  

 

2 Волошин  
В'ячеслав 
Степанович 

Ректор ПДТУ,  

професор. 

Ждановський металургійний 
інститут, 1975 р., Автоматизація 
металургійного виробництва, 
інженер з автоматизації 
металургійного виробництвва 

Доктор технічних наук зі 
спеціальності  05.00.00- 
охорона праці  і 
навколишнього середовища; 
дисертація за темою 
«Методичні принципи аналізу 
забезпечення безпечних умов 
праці металургії»,  1991р. ; 
професор по кафедрі охорона 
праці  і навколишнього 
середовища. 

Охорона праці в галузі 

(16) 

Міністерство освіти і 

науки України 

посвідчення № 17 від 

11.10.2017 р. м. Харків. 

Відомість про повторну 

перевірку знань з 

охорони праці та 

пожежної безпеки 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.2 

п.30.3 

п.30.4 

п.30.8 

п.30.10 

п.30.11 

п.30.12 

п.30.13 

п.30.17 

 

3 Тимофєєв 

Микола 

Сергійович 

Викладач циклу 

«Цивільний 

захист» кафедри 

охорони праці та 

навколишнього 

середовища 

Ждановський металургійний 

інститут, 1973р., спец. – 

інженер-металург 

 Цивільний захист (8) 

 

 

 

 

Маріупольські міські 

курси 

І кат. УМПЦ ЦЗ и БЖД 

Донецької області 

№1497 від 08.11.2013р. 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.13..  

 



4 Федосова 

Ірина 

Василівна 

Завідувач  

кафедри 

комп’ютерних 

наук, професор 

Полтавський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Г. Короленка, 1986 р., фізика 

та математика, вчитель 

математики та фізики середньої 

школи; 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 

Павла Тичини, 2013 р., 

педагогіка вищої школи, 

викладач університетів та вищих 

навчальних закладів, магістр 

 

Доктор педагогічних наук, 

13.00.01 «Загальна педагогіка та 

історія педагогіки»,тема 

дисертації  «Розвиток вищої 

інженерно-технічної освіти в 

Україні (кінець XIX – 30-ті рр. 

XX ст.)»; професор кафедри 

комп’ютерних наук. 

Основи психології і 

педагогіки (10) 

 

 

 

Захист докторської 

дисертації.  

Диплом доктора наук  

ДД № 003945 від 

22.12.2014 р. 

Диплом професора  

12 ПР №011343 від 

25.02.2016 р. 

Свідотство про 

підвищення кваліфікації 

СПК 35830447/1543-18    

від 30.06.2018р., реєстр. 

номер №1543/18ц 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.1..  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.9.  

п.30.10.  

п.30.13.  

 

1.2. Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

1 Холькін  

Олександр  

Михайлович 

 

Завідувач 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики, 

професор 

Харківський державний 

університет, 1970 р.; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

Доктор фізико-математичних 

наук, 01.01.01 – математичний 

аналіз, дисертація за темою 

«Питання спектрального 

аналізу самоспряжених та 

несамоспряжених 

диференціальних операторів»;  

професор кафедри вищої та 

прикладної математики.  

Варіаційне числення та 

методи оптимізації (18) 

 

 

 

Захист докторської 

дисертації, 03.12.2014 р., 

диплом доктора фізико-

математичних наук ДД 

№ 004011 від 

26.02.2015р.; 

Атестат професора  

АП №000439 від 

5.07.2018 р.; 

Науково-методична 

стажировка в 

Щецінському 

 університеті (Польща), 

2017р. 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.8.  

п.30.9.  

п.30.10.  

п.30.11. 

п.30.13.  

 

2 Гранкін 

Віктор 

Павлович 

Професор  

кафедри 

інформатики 

Томський державний 

університет, 1975р., 

радіофізичний факультет, 

спеціальність  квантова 

електроніка. 

Доктор фізико-математичних 

наук, 01.04.07 – фізика 

твердого тіла, дисертація за 

темою: «Неравновісні процеси 

та ілюмінесценція твердих тіл 

при електронній акомодації 

енергії взаємодій атомних 

часток низькотемпературної 

плазми з по верхньою»; 

професор кафедри 

інформатики. 

 

 

Основи наукових 

досліджень та 

патентознавство  (17) 

 

 

 

 

 

 

 

Стажування на кафедрі 

інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

Державного 

університету 

телекомунікацій (м. 

Київ), наказ №436 від 

01.11.2016р. 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.8.  

 



1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Холькін  

Олександр  

Михайлович 

 

Завідувач 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики, 

професор 

Харківський державний 

університет, 1970 р.; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

Доктор фізико-математичних 

наук, 01.01.01 – математичний 

аналіз, дисертація за темою 

«Питання спектрального 

аналізу самоспряжених та 

несамоспряжених 

диференціальних операторів»;  

професор кафедри вищої та 

прикладної математики.  

Компютерні та 

математичні методи 

теорії прийняття 

рішень (36) 

 

 

 

Захист докторської 

дисертації, 

03.12.2014р., диплом 

доктора фізико-

математичних наук ДД 

№ 004011 від 

26.02.2015р.; 

Атестат професора  

АП №000439 від 

5.07.2018 р.; 

Науково-методична 

стажировка в 

Щецінському універси-

теті (Польща), 2017р. 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.8.  

п.30.9.  

п.30.10.  

п.30.11. 

п.30.13. 

2 

 

Воротнікова 

Злата 

Євгенівна 

В.о. доцента 

кафедри 

автоматизації і 

комп‘ютерних 

технологій 

Харківський політехнічний 

інститут, 1997, 

Прикладна математика, 

інженер-математик 

Кандидат технічних наук 

(2003), спеціальність 05.13.06 

«АСУ и прогресивні 

інформаційні технології», 

дисертація за темою «Моделі 

та інформаційні технологічні 

побудові діагностичних 

систем з великим об’ємом 

залежних вхідних даних» 

Інтелектуальний аналіз 

даних (36) 

 

 

 

 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 2014 р. 

за темою 

«Автоматизація та КІТ» 

12 СПК № 837188 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 2015р. 
12СПВ №138739  від 

05.05.2015 р. 

Стаж 17 

років. 

п.30.2. 

п.30.13. 

п.30.14. 

 

3 

 

Десятський 

Сергій 

Петрович 

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики 

Донецький державний 

університет, 1980 р., 

математичний факультет; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  викладач 

математики 

Кандидат фізико-математичних 

наук, , 01.01.01 – математичний 

аналіз;  дисертація за темою 

«Варіація конформних 

відображень канонічних облас-

тей та дослідження екстремаль-

них функцій»; доцент кафедри 

вищої математики; 

Додаткові розділи 

обчислювальної 

геометрії (18) 

 

 

 

 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК 

№ 841821 

Стаж більше 

20  років. 

п.30.2.  

п.30.4.  

п.30.9.  

п.30.14. 

4 Буланчук  

Галина 

Григоровна  

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики  

Київський державний 

університет ім. Т. Г.  

Шевченка, 1989 р., факультет 

механіко-математичний; 

спеціальність – механіка;  

кваліфікація – механік 

Кандидат фізико-математичних 

наук, 01.02.05 -механіка 

рідини, газу та плазми; 

дисертація за темою 

«Дослідження відривних та 

струменевих течий за 

допомогою методу дискретних 

вихорів та методики чисельної 

Науково-

дослідницька робота 

студентів 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК 

№ 841811. 

 

Стаж 23 

роки. 

30.5.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.7.  

п.30.10.  

п.30.13.  



візуалізації»; доцент кафедри 

вищої математики. 

Монографія «Вихрові 

течії ідеальної рідини. 

Класичні моделі та 

метод дискретних 

вихорів», 2017р. 

 

ІІ  Вибіркові дисципліни  

Блок 1 

1 Літвін  

Наталя 

Василівна 

Доцент кафедри 
вищої та 
прикладної 
математики 

Харківський інститут 

радіоелектроніки, 1975 р., 

факультет обчислювальної 

техніки;  спеціальність –  

прикладна математика; 

кваліфікація –  інженер-

математик. 

Кандидат фізико-математичних 

наук,  01.01.05 – теорія 

ймовірностей та математична 

статистика; дисертація за 

темою «Процеси марківського 

віднов-лення у 

багатокомпонент них системах 

обслуговування » ; доцент 

кафедри вищої математики 

Комп’ютерне 

моделювання систем 

масового 

обслуговування (36) 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика», 12СПК 

№ 841817 

Стаж більше 

20 років. 

п.30.3.  

п.30.13.  

 

2 Буланчук  

Галина 

Григоровна  

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики  

Київський державний 

університет ім. Т.Г.  Шевченка, 

1989 р., факультет механіко-

математичний; спеціальність – 

механіка;  кваліфікація – 

механік 

Кандидат фізико-математичних 

наук, 01.02.05 -механіка 

рідини, газу та плазми; 

дисертація за темою 

«Дослідження відривних та 

струменевих течий за 

допомогою методу дискретних 

вихорів та методики чисельної 

візуалізації»; доцент кафедри 

вищої математики. 

Математичні та 

чисельні методи в 

гідродинаміці (36) 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК 

№ 841811. 

Монографія «Вихрові 

течії ідеальної рідини. 

Класичні моделі та 

метод дискретних 

вихорів», 2017р. 

Стаж 23 

роки. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.7.  

п.30.10.  

п.30.13.  

 

3 Лупаренко 

Олена 

Валентинівн

а 

В. о. доцента 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики 

Донецький державний 

університет, 1997 р., 

математичний факультет; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

Кандидат технічних наук, 

01.02.04 - механіка 

деформованого твердого тіла, 

2006 р.; дисертація за темою 

«Дослідження динамічних 

ефектів у структурно-

неоднорідних анізотропних 

тілах прямокутного перетину»; 

доцент кафедри вищої 

математики 

 

Методи комп’ютерної 

анімації (36) 

 

 

 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК 

№ 841818. 

Навчальний посібник 

«Дискретна математика. 

Множини. Відношини. 

Функції (з грифом 

ПДТУ), 2017р. 

Стаж 19 

років. 

п.30.2. 

п.30.3.  

п.30.9.  

п.30.13.  

  



4 Міроненко 

Дмитро 

Сергійович 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук 

Приазовський державний 

технічний університет, 2002 р., 

інформатика, магістр з 

інформатики та прикладної 

математики 

Кандидат технічних наук, 

05.13.06 «Інформаційні 

технології», «Автоматизована 

система обліку і планування 

обробки металу різанням (на 

прикладі Маріупольського 

заводу важкого 

машинобудування)» 

Корпоративні 

інформаційні системи 

(34) 

Диплом кандидата наук  

ДК № 008353 від 

26.09.2012 р. 

Свідотство про 

підвищення кваліфікації 

ІП 24815706/000211-17 

від 18.10.2017р. реєстр. 

№ 204. 

Стаж більше 

10 років. 

п.30.2.  

п.30.10.  

п.30.14.  

5 Лупаренко 

Олена 

Валентинівн

а 

В. о. доцента 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики 

Донецький державний 

університет, 1997 р., 

математичний факультет; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

Кандидат технічних наук, 

01.02.04 - механіка 

деформованого твердого тіла, 

2006 р; дисертація за темою 

«Дослідження динамічних 

ефектів у структурно-

неоднорідних анізотропних 

тілах прямокутного перетину»; 

доцент кафедри вищої 

математики. 

Сучасні алгоритми, 

методи та системи 

захисту інформації 

(36) 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК № 

841818. 

Навчальний посібник 

«Дискретна математика. 

Множини. Відношини. 

Функції (з грифом 

ПДТУ), 2017р. 

Стаж 19 

років. 

п.30.2. 

п.30.3.  

п.30.9.  

п.30.13.  

 

6 Пятикоп 

Олена 

Євгенівна 

 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук 

Приазовський державний 

технічний університет, 2001 р., 

інформатика, 

спеціаліст з інформатики та 

прикладної математики 

Кандидат технічних наук, 

05.13.06 «Інформаційні 

технології», «Обробка 

зображення тексту з 

перешкодами на основі нечітких 

когнітивних моделей зорового 

сприйняття», доцент кафедри 

комп’ютерних наук 

Спеціалізовані пакети 

обробки мультімедіа 

(36) 

 

 

 

 

Одержання звання 

доцента кафедри 

комп’ютерних наук, 

атестат доцента 12ДЦ  

№ 038182 від 03.04.2014 р. 

Стаж 18 

років  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.9. 

п.30.13.  
 

7 Верескун 

Михайло 

Вікторович 

Декан 

факультету 

інформаційних 

технологій 

Приазовський державний 

технічний університет, 1998р., 

менеджмент у виробничій 

сфері, спеціаліст з 

менеджменту 

Доктор економічних наук, 

08.00.04 Економіка і 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності, 

тема докторської дисертації 

«Управління конкуренто-

спроможністю промислових 

підприємств» ), доцент 

кафедри економіки 

підприємств. 

Soft Scills для IT 

фахівців  (17) 

Захист докторської 

дисертації у 2013 році. 

Диплом доктора наук 

ДД № 002820 від 17 

січня 2014 року. 

Стаж більше 

10 років. 

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.10.  

п.30.11. 

п.30.13.  

 

Блок 2 

1 Холькін  

Олександр  

Завідувач 

кафедри вищої та 

Харківський державний 

університет, 1970 р.; 

Доктор фізико-математичних 

наук, 01.01.01 – математичний 

Прикладні задачі 

функціонального аналізу 

Захист докторської 

дисертації, 03.12.2014 р., 

Стаж більше 

20 років. 



Михайлович 

 

прикладної 

математики, 

професор 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

аналіз, дисертація за темою 

«Питання спектрального аналізу 

самоспряжених та 

несамоспряжених 

диференціальних операторів»;  

професор кафедри вищої та 

прикладної математики.  

(36) 

 

 

 

диплом доктора фізико-

математичних наук ДД № 

004011 від 26.02.2015р.; 

Атестат професора  

АП №000439 від 

5.07.2018 р.; 

Науково-методична 

стажировка в 

Щецінському універси-

теті (Польща), 2017р. 

п.30.1.  

п.30.2.  

п.30.3.  

п.30.8.  

п.30.9.  

п.30.10.  

п.30.11. 

п.30.13.  

 

2 Десятський 

Сергій 

Петрович 

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики 

Донецький державний 

університет, 1980 р., 

математичний факультет; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  викладач 

математики 

Кандидат фізико-математичних 

наук, , 01.01.01 – математичний 

аналіз;  дисертація за темою 

«Варіація конформних 

відображень канонічних 

областей та дослідження 

екстремальних функцій»; 

доцент кафедри вищої 

математики. 

 

Математичні методи 

кодування інформації 

(36) 

 

 

 

 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК 

№ 841821 

Стаж більше 

20  років. 

п.30.2.  

п.30.4.  

п.30.9.  

п.30.14. 

3 Лупаренко 

Олена 

Валентинівн

а 

В. о. доцента 

кафедри вищої 

та прикладної 

математики 

Донецький державний 

університет, 1997 р., 

математичний факультет; 

спеціальність –  математика; 

кваліфікація –  математик, 

викладач математики 

Кандидат технічних наук, 

01.02.04 - механіка 

деформованого твердого тіла, 

2006 р; дисертація за темою 

«Дослідження динамічних 

ефектів у структурно-

неоднорідних анізотропних 

тілах прямокутного перетину»; 

доцент кафедри вищої 

математики. 

 

Методи комп’ютерної 

анімації (36) 

 

 

 

 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема за 

напрямком «Прикладна 

математика»,  12СПК 

№ 841818. 

Навчальний посібник 

«Дискретна математика. 

Множини. Відношини. 

Функції (з грифом 

ПДТУ), 2017р. 

Стаж 19 

років. 

п.30.2. 

п.30.3.  

п.30.9.  

п.30.13.  

  

4 Міроненко 

Дмитро 

Сергійович 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук 

Приазовський державний 

технічний університет, 2002 р., 

інформатика, магістр з 

інформатики та прикладної 

математики 

Кандидат технічних наук, 

05.13.06 «Інформаційні 

технології», «Автоматизована 

система обліку і планування 

обробки металу різанням (на 

прикладі Маріупольського 

заводу важкого 

машинобудування)» 

 

Корпоративні 

інформаційні системи 

(34) 

Диплом кандидата наук  

ДК № 008353 від 

26.09.2012 р. 

Свідотство про 

підвищення кваліфікації 

ІП 24815706/000211-17 

від 18.10.2017р. реєстр. 

№ 204. 

Стаж більше 

10 років. 

п.30.2.  

п.30.10.  

п.30.14.  



 

 
 



* Холькін О. М. має не менш як 10 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов, що згідно з Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 14.01.2016 № 13, та Змінами до Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України 06.02.2017 № 174, підтверджує 

достатньо високий рівень володіння іноземною мовою. 

 

Примітки **:                         Інформація про показники, що визначають кваліфікацію членів групи забезпечення                                  Додаток 3 

Холькін Олександр  

Михайлович, 

Завідувач  кафедри вищої та 

прикладної математики, 

професор  

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Parseval Equality for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Block-Triangular 

Potential / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          pp. 1-12 

2. Kholkin A. M. Asymptotics of the fundamental system solutions of differential equation with block-triangular operator 

potential / A. M. Kholkin // Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS), 2017. – vol. 102, no. 10. – pp. 2359-2366. 

3. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. Comparison of Solution of the Nonlinear Transfer Equation / A. M. Kholkin, T. A. Sanikidze 

// Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2017. – vol. 13, no. 4. – pp. 344-352. 

4. Kholkin A. M. Resolvent for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Biock-Triangular Operator Potential / A. M. 

Kholkin // Abstract and Applied Analysis. – 2016. – P. 1-6. 

5. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Green’s function, resolvent, Parseval  equality of differential operator with block-

triangular matrix coefficients / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Operators and Matrices. – 2014. - vol. 8, No. 3. - P. 601-

622. 

6. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. On Spectrum of Differential Operator with Block-Triangular Matrix Coefficients / A. M. 

Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Journal Mathematical Physics, Analysis, Geometry.-2014.- 10.-No. 1.- P. 44-63. 

7. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Sturm Type Theorems for Differential Equations of Arbitrary Order with Operator-

Valued Coefficients / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics.- 2013.- V. 3, No. 2.- P. 3-44. 

8. Kholkin A. M. A generalization of the theorems of alternation and non-oscillation for differentional-operator equations of 

arbitrary even order / A. M. Kholkin // Jornal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 196, No. 5. – P. 44-63. 

9. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. Parseval Equality for Non-Self-Adjoint Differential Operator with Block-Triangular 

Potential / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-Beketov // Azerbaijan Journal of Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          pp. 1-12. 

10. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. Estimations of the support of solutions for some classes of evolutionary systems / A. M. 

Kholkin, T. A. Sanikidze // International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2018. – vol. 118, no. 2. – pp. 407-411. 

 

 

 



п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України : 

1.  Kholkin A. M. The fundamental solutions of differential operator with block-triangular operator coefficients / A. M. Kholkin 

// Journal of Advances in Mathematics.-2015. - vol. 10, № 6. – P. 3556-3561. 

2. Kholkin A. M. Construction of the fundamental system of solutions for an operator differential equation with a rapidly 

increasing at infinity block triangular potential. / A. M. Kholkin // Mathematica Aeterna. – 2015. - vol. 5, No. 5. –P. 769-775. 

3. Kholkin A. M. Green’s function for non-self-adjoint differential operator with block – triangular operator coefficients / A. M. 

Kholkin // Journal of Basic and Applied Research international, 16(2), 2016.- P. 116-121. 

4. Kholkin A. M. Construction of the fundamental system of solutions for an operator differential equation with a rapidly 

increasing at infinity block triangular potential / A. M. Kholkin // Mathematica Aeterna, vol. 5, no. 5, 2016.- P. 769-775. 

5. Kholkin A. M. The Series Expansion of the Greens Function of a Differential Operator with Biock-triangular Operator 

Potential / A. M. Kholkin // British Journal of Matematics & Computer Science, 19(5), 2016.- P. 1-12. 

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Підручники: 

1. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть І. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии / А. М. 

Холькин // Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 185с. 

2. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть ІІ. Дифференциальное и интегральное исчисление / А. М. Холькин 

// Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 452с. 

3. Холькин А. М. Высшая математика. В трех частях. Часть ІІІ Дифференциальные уравнения. Ряды. Кратные интегралы / А. 

М. Холькин // Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, Украина, 334с. 

Навчальні посібники з грифом МОН: 

4. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина I. «Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії» / О. М. Холькін // 

Маріуполь: ПДТУ, 2011.- 176с. 

5. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина II. «диференціальне і інтегральне числення» / О. М. Холькін // Маріуполь: 

ПДТУ, 2011.- 414с. 

6. Холькін О. М. Курс вищої математики. Частина III. «Диференціальні рівняння. Ряди. Кратні інтеграли» / О. М. Холькін 

Маріуполь: ПДТУ, 2011.- 322с. 
 

п.30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового видання: 

1. Керівник наукових тем: «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах кредитно - модульної технічних ДВНЗ» 

(2015 - 2016 рр.), номер державної реєстрації роботи: 0115U004938, «Розв’язання задач виробництва з використанням 

методів прикладної математики. Методика викладання математики у вищій школі». (2016-2017 рр.) номер державної 

реєстрації роботи: 0116U008777, «Застосування комп’ютерного моделювання для задач виробництва та економіки. 



Методичні аспекти навчання математики в технічному університеті» (2017-2018 рр.), номер державної реєстрації роботи: 

0117U007328. 

2. Член редакційної колегії наукового видання International Journal of Mathematics and Systems Science (USA)/ 
 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала 

академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії 

наук у 2015 і 2016 році (відділення «Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»). 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:  

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики. 

 

 

п.30.11. Участь участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше 

трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

1. Захист докторської дисертації, Могілевський В.І., Інстутут математики НАНУ, 2016р. 

2. Захист докторської дисертації, Фардігола Л.В.,ФТІНТ НАНУ, 2016р. 

3. Захист докторської дисертації, Ігнатович С.Ю., ФТІНТ НАНУ, 2018р. 

 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Холькин А. М. Ряды статистика [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному изучению темы «Ряды» для 

студентов всех направлений и всех форм обучения / сост. А.М. Холькин.- Мариуполь: ПГТУ, 2015.- 76 с. 

2. Сударев В. П., Холькин А. М. Математическая статистика [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельного 

изучения темы «Математическая статистика» в рамках курсов «Высшая математика» и «Математика для экономистов: теория 

вероятностей и математическая статистика» для студентов всех направлений всех форм обучения / сост.: В. П. Сударев, А. М. 

Холькин. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 44 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7903. 

3. Холькин А. М., Саникидзе Т. А. Математический анализ [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельному 

изучению курса «Математический анализ» для студентов специальности «Прикладная математика» всех форм обучения / сост.: 

А. М. Холькин, Т. А. Саникидзе – Мариуполь : ПГТУ, 2017. − 54с. 

4. Холькін О. М., Санікідзе Т. А. Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Функціональний аналіз» для студентів 

спеціальності «Прикладна математика» / уклад. О.М. Холькін, Т.А. Саникідзе - Маріуполь: ПДТУ, 2018.- 69с. 

Буланчук Галина Григоровна , 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Galina Bulanchuk, Artem Ostapenko Calculations of the drag coefficient of circular, square and rectangular cylinders using the 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7903


lattice Boltzmann method with variable lattice speed of sound-J. Africa Mathematica – 2017,V.7:    Springer - Berlin Heidelberg 

Deutschand, pp. 1-11.,Print ISSN 1012-9405,Online ISSN   2190-7668 

 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України : 

1. Г.Г. Буланчук, О.Н.Буланчук, С.А.Довгий  Моделирование влияния двух пластин на изменение их суммарного 

сопротивления //Вісник Харківського національного університету, Серія “Математичне моделювання. Інформаційні 

технології. Автоматизовані системи управління”, №775, 2007, с.50-61. 

2. Г.Г. Буланчук, О. Н. Буланчук, С. А. Довгий Метод дискретных вихревых рамок со вставкой промежуточных точек на 

вихревой пелене//Вісник Харківського національного університету, Серія “Математичне моделювання. Інформаційні 

технології. Автоматизовані системи управління”, №863,  выпуск 12, 2009, с.36-46. 

3. О.Н. Буланчук, Г.Г. Буланчук   Программа построения линий тока по дискретному полю скоростей //Вісник Харківського 

національного університету. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи 

управління: Зб. наук. праць.– Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013.– №1063 – Вип.22 – С.45-50. 

4. G. Bulanchuk, O. Bulanchuk, A. Ostapenko Stability investigation of the two-dimensional nine-vectors model  of the lattice 

Boltzmann method for fluid flows in a square cavity // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,  

2015.- Т.28 с. 113-125. 

5. А.А. Остапенко, О.Н. Буланчук, Г.Г. Буланчук   Исследование влияния переменной скорости звука в ячейке при 

моделировании течения в плоском канале и обтеканиии кругового цилиндра потоком вязкой жидкости при расчете методом 

решеточных уравнений Больцмана  // Вісник Черкаського університету,серія “Комп’ютерне моделювання у фізиці”, випуск 

№1,2016, С.50-64. 

6. Bulanchuk G., Ostapenko А. Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method 

at moderate Reynolds numbers / G. Bulanchuk, А. Ostapenko // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. 

Каразіна. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – Вип. 36, 

Харків Україна, 2018, с. 27-38. 

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Моногроафія: 

1. С. О. Довгий, Г. Г. Буланчук, О. М. Буланчук.  Вихрові течії ідеальної рідини. Класичні моделі та метод дискретних 

вихорів : монографія . − К.: Інститут обдарованої  дитини НАПН України, 2016.– 341 с. (50%). 

 
п.30.7. Робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-
методичної ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої освіти МОН: 

Член  експертної комісії акредитаційної експертизи освітньої діяльності Економіко-технологічного коледжу Приватного 

вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» з підготовки фахівців спеціальності  5.05010201 

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, освітнього рівня «молодший спеціаліст»  галузі знань 0501 Інформатика та 

обчислювальна техніка, 2017р. 



30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника:  

Завідувач кафедри вищої математики ДВНЗ “Приазовський державний технічний університет” (2010-2011 р.). 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Буланчук Г. Г. Елементи лінійної та векторної алгебри.  Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Вища 

математика»для студентів напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», 6.050402 

«Ливарне виробництво» денної та заочної форм навчання -Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2014. − 37 с.– [Електронний ресурс].– 

Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

2. Буланчук Г. Г. Елементи аналітичної геометрії. Методичні вказівки з самостійного вивчення курсу «Вища математика» для 

студентів напрямів підготовки 6.050401 «Металургія», 6.050403 «Інженерне матеріалознавство», 6.050402 «Ливарне 

виробництво»  денної та заочної форм навчання - Мариуполь:ДВНЗ “ПГТУ”, 2014. – 24 с.– [Електронний ресурс].–Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

3. Буланчук Г. Г.,Буланчук О.М.   Рівняння математичної фізики. Методичні вказівки щодо самостійного вивчення курсу 

«Рівняння математичної фізики» для студентів напрямку підготовки 6.040301 «Прикладна математика» денної та заочної 

форм навчання-Маріуполь: ДВНЗ “ПДТУ”, 2016. − 83с. – [Електронний ресурс].– Режим 

доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102 

4. Буланчук Г. Г.  Конспект лекций по дисциплине «Аналитические и численные методы в гидромеханике» для студентов 

специальности 113 «Прикладная математика» дневной формы обучения Мариуполь: ДВНЗ “ПГТУ”, 2017. – 65 с. – 

[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12718 

 

Десятський Сергій 

Петрович, 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України : 

1. Парунакян В.Э. Исследование динамики процесса переработки вагонопотока грузовой станции металлургического 

комбината / В.Э. Парунакян, С.П. Десятский, В.А. Бойко. // Захист металургійних машин від поломок: зб. наукових праць / 

ПДТУ. - Маріуполь, 2011. - Вип. 13. - С. 71-84. 

2. Десятский С.П. Исследование и выбор модели управления функционированием технологической линии по приему 

массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока / С.П. Десятский, Е.И. Сизова // Захист металургійних 

машин від поломок: зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2014. – Вип.16. – С. 40-48. 

3. Десятський С.П. Об экстремальных задачах на специальных классах однолистных аналитических функций / //  Збірник 

центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Весняні наукові 

читання», 1 частина. - м. Київ: збірник статей. – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – С. 16-19. 

4. Десятський С.П. Про варіацію квазіконформних автоморфізмів комплексної площини. / С.П. Десятский  // Збірник наукових 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1102
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12718


праць за матеріалами дистанційної всеукраїнської наукової конференції «Математика у технічному університеті XXI 

сторіччя», 15 – 16 травня, 2017 р., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 

2017. –  с 217-219. 

5. Лактионова О.Е. Трансформация организации и управления финансами малого и среднего бизнеса  // Трансформация 

организации и управления финансами малого и среднего бизнеса  / О.Е. Лактионова, Э.Ю. Терещенко, С.П. Десятский. // 

Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2017. – Т. 10, № 7. – С. 767 – 789. 

 

п.30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня. 

Консультування здобувачів ученої степені к.т.н. Бойко В.А. (захист у 2013 році) та Сізової К.І. (захист у 2015 році) 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 

академії наук у 2015 і 2016 році (відділення «Математика», «Прикладна математика», «Математичне моделювання»). 

 

п.30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком/проблемною групою,…: 

Керівництво постійно діючим математичним студентським гуртком. 

Літвін Наталя Василівна, 

доцент кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 
Літвін Н.В. Диференціальні рівняння. Методи інтегрування. Практичний курс. / Н. В. Літвін // Маріуполь: ПДТУ, 2017.- 125с. 
 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Н.В. Литвин. Дифференциальные уравнения: методические указания по самостоятельному изучению курса «Дифференциальные 

уравнения» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения – Мариуполь: ПГТУ, 

2015. – 47 с. 
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2861  
2. Н. В. Литвин. Дифференциальные уравнения: конспект лекций по дисциплине «Дифференциальные уравнения» для студентов 

специальности 6.040301 «Прикладная математика» – Мариуполь: ПГТУ, 2011. – 96 с.:  
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2314  

3. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению курса «Теория 

массового обслуживания» для студентов специальности 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. Н.В. 

Литвин. – Мариуполь: ПГТУ, 2015. – 48 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7835 

4. Теория массового обслуживания [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Н.В. Литвин. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 47 с. – 
Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/985. 
 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2861
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/2314
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7835
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/985


Лупаренко Олена 

Валентинівна, 

в. о. доцента кафедри вищої та 

прикладної математики 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України : 

1. Лупаренко Е.В. Асимптотический метод исследования волновых полей в анизотропных прямоугольных областях / 

Е.В. Лупаренко // Актуальные направления научных исследований XXI века: Сб. науч. трудов. – Воронеж: ФГБО ВПО 

«ВГЛТА», 2014 г. – №5, ч.1. – С. 117-120. 

2. Лупаренко Е.В. Эффективный метод решения задачи об установившихся колебаниях симметричных прямоугольных 

областей общего вида / Е.В. Лупаренко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні 

науки: Зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2014. – Вип. 29. – С.145-152. 

3. Лупаренко Е.В. О влиянии параметров анизотропии на частотный спектр и волновое поле однородной прямоугольной 

области // Актуальные направления научных исследований XXI века: Сб. науч. трудов. – Воронеж: ФГБО ВПО 

«ВГЛТА», 2015 г. – №5, ч.1. – С. 138-142. 

4. Лупаренко Е.В. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния однородной анизотропной 

прямоугольной детали / Е.В. Лупаренко // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-

строительного университета. Серия: «Информационные технологии в строительных, социальных и экономических 

системах». - Воронеж: 2016. – Вип. №2 (8). – С. 138 - 143.  

5. Лупаренко Е.В. Влияние геометрических характеристик неоднородной прямоугольной анизотропной детали на 

явление краевого резонанса // Актуальные направления научных исследований XXI века: Сб. науч. трудов. – Воронеж: 

ФГБО ВПО «ВГЛТА», 2017 г. – №8, ч.1. – С. 264-268. 

6. Лупаренко Е. В. Решение краевой задачи об установившихся колебаниях однородной анизотропной прямоугольной 

области / Е. В. Лупаренко // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. Сборник 

научных трудов по материалам международной заочной научно-практической конференции, ВГЛТУ. - № 10 (36), 

2018, Воронеж, Россия, c. 338-341. 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

 Навчальні посібники з грифом МОН: 

1. Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Елементи лінійної та векторної алгебри: навчальний посібник для 

студентів технічних ВНЗ / К.В. Власенко, І.М. Реутова, О.В. Лупаренко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 138 с. 

(З грифом МОН України (лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)). 

2. Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Аналітична геометрія на площині та у просторі: навчальний 

посібник для студентів технічних ВНЗ / К.В. Власенко, І.М. Реутова, О.В. Лупаренко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 

2013. – 129 с. (З грифом МОН України (лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)). 

3. Лупаренко О.В. Робочий зошит з вищої математики. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення 

функції однієї змінної: навчальний посібник для студентів технічних ВНЗ / К.В. Власенко, І.М. Реутова, О.В. 



Лупаренко – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 177 с. (З грифом МОН України (лист № 1/11-19129 від 12.12.2012)). 

Навчальний посібник, що рекомендований Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ»: 

1. Лупаренко Е.В. Дискретная математика. Множества. Отношения. Функции: учебное пособие / Е. В. Лупаренко. – 

Мариуполь: Полиграфический центр ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 146 с.: ил. 31. (Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» в 

якості навчального посібника для студентів ВНЗ протокол №16 від 30.06.2016). 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 

академії наук. 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Дискретная математика [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению курса «Дискретная 

математика» для студентов направления подготовки 6.040301 «Прикладная математика» дневной формы обучения / сост. Е. 

В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2014. – 56 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1414 

2. Математическая логика и теория алгоритмов [Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельному изучению 

курса «Математическая логика и теория алгоритмов» для студентов направления подготовки 6.040301 «Прикладная 

математика» дневной формы обучения / сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь : ПГТУ, 2015. – 65 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/7659 

3. Лупаренко Е.В. Методы оптимизации и исследование операций. Часть I Линейное программирование [Электронный 

ресурс]: конспект лекций по дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» для студентов специальностей 

113 «Прикладная математика», 122 «Компьютерные науки и информационные технологии» дневной и заочной форм 

обучения / Е. В. Лупаренко. – Мариуполь: ПГТУ, 2017. – 214 c. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12739 

4. Математические методы исследования операций [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Математические методы исследования операций» для студентов специальности 113 «Прикладная 

математика» дневной формы обучения / сост. Е. В. Лупаренко. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – 75 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14415. 

 

Верескун Михайло Вікторович, 

декан факультету 

інформаційних технологій 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Верескун М.В. Методичне забезпечення системи інформаційної безпеки промислових підприємств // Економіка і організація 

управління: збірник наукових праць. – Вінниця: ДонНУ, 2014. - №1(17)-2(18). – С. 54-60. 

2. Верескун М.В. Розвиток інформаційних технологій, як фактор трансформації методології управління підприємствами / М.В. Верескун, 

О.Ю. Гусева, Д.А. Ляшов // Ефективна економіка. – 2015. - № 12. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1414
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14415


http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4618  

3.Верескун М.В. Ефективність управління конкурентоспроможністю великих корпоративних структур // М.В. Верескун, С.В. 

Захаров // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наукових праць. – Маріуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – Вип. 32. – С. 91-98. – Індексується НБД Index Copernicus.  

4. Верескун М.В. Організаційна діагностика, як фактор розвитку промислових підприємств / М.В. Верескун, С.В. Захаров // 

Ефективна економіка. – 2017. - № 7. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5682 

5.Верескун М.В. Конвергентний підхід до управління інтегрованими промисловими підприємствами // В.М. Колосок, С.В. Захаров 

// Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки: зб. наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 342 - 347. -Індексується НБД Index Copernicus.   

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Верескун М.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств: монограф. / М.В. Верескун. - Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет», 2012. – 247 с. 

 

п.30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

1. Член редакційної колегії наукового видання «Вістник Приазовського державного технічного університету. Серія: економічні 

науки». 

2. Член редакційної колегії наукового видання «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності». 

 

п.30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника:  

Декан факультету інформаційних технологій 

 

п.30.11. Участь участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради (не 

менше трьох разових спеціалізованих вчених рад): 

Член спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОНУ, м. Маріуполь. 

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 у Державному університеті телекомунікацій МОНУ, м. Київ. 

Захист кандидатської дисертації, Борисова Л.Є., Державний університет телекомунікацій МОНУ, м. Київ 
Захист докторської дисертації, Ковшова І.О., Державний університет телекомунікацій МОНУ, м. Київ.  
 

Волошин  В'ячеслав 

Степанович 

ректор ПДТУ, професор. 

п.30.2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторських 

свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень 

1. Волошин В. С. Исследование полидисперсного течения в форсунке для подачи пылеугольного топлива в доменную печь / В. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4618
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5682


С. Волошин // Металл и литье Украины – Киев: Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, 2013. 

- № 10. – С. 15-19. 

2. Волошин В. С. Высокотемпературный массообмен и кинетика химических реакций углеродных частиц с газами / В. С. 

Волошин, Р. Д. Куземко // Металл и литье Украины – Киев: Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН 

Украины, 2013. - № 1. – С. 14-26. 

3. Волошин В. С. Влияние концентрации угольного порошка на аэродинамическое сопротивление в топливной форсунке / В. С. 

Волошин, Р. Д. Куземко // Металл и литье Украины – Киев: Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН 

Украины, 2013. - № 12(247). – С. 142. 

4. Волошин В. С. Многовекторность и индивидуализация подготовки специалистов по заказам предприятий / В. С. Волошин, А. 

П. Чейлях, К. В. Войцеховский, Я. А. Чейлях // «Ольвийский форум – 2013: стратегии стран Причерноморского региона в 

геополитическом пространстве». – Чернигов: Сб. научн. трудов ЧГУ им. П. Могилы. 2013. Т.7. – С. 292-296. 

5. Волошин В. С. Морская гелиобиоэлектростанция / В. С. Волошин, Г. Б. Рязанцев, В. Г. Мнацаканян // Всеукраинский 

научно-технический журнал «Энергосбережение», 2013 - № 9 – С. 10-14. 

6. Волошин В. С. Мониторинг техногенного загрязнения воздушной среды города Мариуполя / В. С. Волошин, Т. Г. Данилова, 

Н. Ю. Елистратова // Экология и промышленность. – Харьков: УкрНТЦ Энергосталь. 2014. –Вып. 4. – С. 94-98. 

7. Волошин В. С. Влияние различных физических воздействий на газодисперсное течение в топливной форсунке доменной 

печи / В. С. Волошин, Ю. А. Зинченко, Н. В. Косолап, Р. Д. Куземко // Вісник Приазовського державного технічного 

університету. Серія: Технічні науки: Зб. наукових праць – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – Вып. 28. – 202 с. 

8. Волошин В. С. Экологическая безопасность глобального информационного пространства / В. С. Волошин, И. В. Федосова // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наукових праць – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2014. – Вып. 29. – С. 188-195. 

9. Волошин В. С. Отходы в строительной индустрии Древнего Рима / В. С. Волошин, В.В. Харабет, В. А. Бурко // Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наукових праць – Маріуполь: ДВНЗ 

«ПДТУ», 2015. – Вып. 30., Т.2 – С. 223-226. 

10. Волошин В. С. Экологические аспекты в перспективе развития специальной экономической деятельности в Северном 

Приазовье / В. С. Волошин, Н. Ю. Елистратова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: 

Технічні науки: Зб. наукових праць – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вып. 32. – С. 143-148. 

11. Волошин В. С. Уточнение экологической парадигмы в моделях устойчивого развития территорий / В. С. Волошин, Н. Ю. 

Елистратова // Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Сб. науч. работ УкрНДИЕП, – 

Харьков, «Райдер», 2016. – Вып. 37. – С. 58-64. 

12. Волошин В. С. эколого-экономические предпосылки для создания специальной экономической зоны в Мариуполе / В. С. 

Волошин, Н. Ю. Елистратова // Экология и промышленность. – Харьков: УкрНТЦ Энергосталь. 2016. –Вып. № 1. – С. 14-19. 

13. Волошин В. С. Опыт обращения с отходами в пищевых технологиях / В. С. Волошин // Вісник Приазовського державного 

технічного університету. Серія: Технічні науки: Зб. наукових праць – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вып. № 34., С. 239. 
 

 

п.30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом 

виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства з фіксованим власним внеском); 

 



1. Волошин В. С. Основи термодинаміки і кінетики сучасних сталеплавильних процесів / В. С. Волошин, П. С. Харлашин, М. Я. 

Меджибожський // Підручник для вузів. – Маріуполь, 2013. – ДВНЗ «ПДТУ», 200 с. (33 %) 

2. Волошин В. С. Учебное пособие «Теория графов в инженерных расчетах» / В. С. Волошин, П. С. Харлашин, М. Я. 

Меджибожський // Підручник для вузів. – Маріуполь, 2016. – ДВНЗ «ПДТУ», 150 с. 
 

п.30.4. Наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

підготовлено 2 кандидата технических наук. 

 

п.30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання; 

Науковий керівник держбюджетних тем: 

Держбюджет за 2012-2013 «Інженерінг навколишнього середовища та умов праці на виробництві» № держ. реєстр 

0112U005782 

Держбюджет за 2013-2014 «Дослідження впливу промисловості на довкілля та моніторинг умов праці на виробництві» № 

держ. реєстр 0113U006275 

Держбюджет за 2014-2015 «Розробка і впровадження методів і підвищення безпеки в системі «Промисловість – довкілля – 

населення»» № держ. реєстр 0114U004886 

Держбюджет за 2015-2016 «Дослідження і розробка заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов проживання в 

регіоні північного Приазов’я» № держ. реєстр 0115U004922 

Держбюджет за 2016-2017 «Питання оцінки стану навколишнього середовища і умов праці на виробництві та їх менеджмент» 

№ держ. реєстр 0116U008744. 

 

п.30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/ 

відділення (наукової установи)/ інституту/ філії/ кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/ лабораторії/ іншого навчально-наукового 

(інноваційного) структурного підрозділу/ вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/ відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника; 

З 2003 року ректор ДВНЗ «ПДТУ». 

 

п.30.11. Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; член спеціалізованої 

вченої ради Д 15.052.02 у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

п.30.12. Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення 
1. ПУ № 90169 (Україна) «Горн агломераційної машини» / В. С. Волошин та ін.: Заявник та патентовласник Державний вищий 

навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».: - № u201315597; заявл. 31.12.2013; опубл. 

12.05.2014, Бюл. «Промислова власність» № 9 

2. ПУ № 107434 (Україна) «Горн агломераційної машини» / В. С. Волошин та ін.: Заявник та патентовласник Державний вищий 

навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет».: - № а201315596; заявл. 31.12.2013; опубл. 25.12.2014, 



Бюл. «Промислова власність» № 24 

3. ПУ № 103135 (Україна) «Спосіб модифікування сплавів на основі алюмінію за допомогою дисперсних порошків» / В. С. 

Волошин та ін.: Заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 

університет».: - № u201503774; заявл. 21.04.2015; опубл. 12.12.2015, Бюл. «Промислова власність» № 23. 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

1. Волошин В.С. Сборник заданий и методических указаний для практических занятий по «Экологии» / В. С. Волошин, В. Л. Монин, 

В. В. Кухарь, И. И. Бухаров. – Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ». 

 

п.30.17. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. 

Стаж роботи 42 роки 

 

 

Воротнікова Злата 

Євгенівна, 

в. о. доцента кафедри 

автоматизації і комп‘ютерних 

технологій 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Воротникова З.Е. Система операционного контроля качества чугуна в процессе плавки / З.Е. Воротникова, М.А. 

Новосельцев // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 

2013. – Вип. 26. – С. 221–227; 

2. Воротникова З.Е. Моделирование временных рядов технологических параметров / З.Е. Воротникова // Вісник 

Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2013. – Вип. 27. – С. 197–

204; 

3. Воротникова З.Е. Формирование и использование архивной базы данных в системе «советчик оператора доменной печи» / 

Е.И. Кобыш, А.И. Симкин // Металл и литье Украины. – 2016. – №6. – С. 14-23; 

4. Воротникова З.Е. Моделирование нестационарных временных рядов технологических параметров с помощью метода 

«Гусеница» / З.Е. Воротникова // Наукові праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна техніка та автоматизація / ДонНТУ. – 

Донецьк, 2014. – №1(26). – С. 168–175. 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Методы оптимизации в автоматизированных системах управления технологическими процессами [Электронный ресурс] : 

курс лекций по дисциплине «Методы оптимизации в АСУТП» для студентов специальностей: 8.05020201 

«Автоматизированное управление технологическими процессами» и 8.05020202 «Компьютерно-интегрированные 

процессы и производства» / сост. З.Е. Воротникова. – Мариуполь, 2015. – 265 с. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/6604; 

2. Воротникова З.Е. Численные методы [Электронный ресурс]: конспект лекций по дисциплине «Численные методы» для 
студентов специальности 6.050202 – «Автоматизация и компьютерные технологии» / З.Е. Воротникова. – Мариуполь : 

ПГТУ, 2017. – 130 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11960. 

3. Воротникова З.Е. Численные методы [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Численные методы для студентов направления подготовки 6.050202 «Автоматизация и компьютерно-интегрированные 

технологии» дневной и заочной формы обучения / З.Е. Воротникова. – Мариуполь, 2017. – 108 с. – Режим доступа: 



http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11956. 

 

п.30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною 

групою,…: 

1. Робота на тему «Розпізнавання цифр на базі нечіткого нейронного класифікатора», виконавці: студенти 4 курсу факультету 

інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ» Немич В.М., Литвиненко С.Е. - III місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із напрямків "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація",  "Інформатика та кібернетика", "Інформаційні 

технології" (2017 р.). 

2. Робота на тему «Програма-звукоаналізатор», виконавці: студенти 4 курсу факультету інформаційних технологій ДВНЗ «ПДТУ» 

Канівець В.Р., Клюєв Д.С. - II місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із напрямку "Інформатика, 

обчислювальна техніка та автоматизація" (2017 р.). 

 

Гранкін Віктор Павлович, 

професор  кафедри 

інформатики 

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

a. Grankin V.P., Grankin D.V., Martysh M.A. Detection of UV Light Based on Chemically Stimulated Luminescence of Crystal 

Phosphors // Optics and Spectroscopy. – 2016. – V.120, N6. – P.909-914. 

b. Grankin D.V., Bazhin A.I., Grankin V.P. Electron Excitation of a Surface by Atoms from Hydrogen Plasma in the Presence of 

Ultraviolet Radiation // Bul. Rus. Acad. Sci. Physics. – 2016. – V. 80, N 2. – P. 166-170. 

3. Grankin V.P., Grankin D.V. Electronic Excitation of the Surface of UV-irradiated Solids in Heterogeneous Recombination of 

Hydrogen Atoms // Rus. J. of Physical Chemistry. – 2016. – V.90, N6. – P.1280-1285. 

4. Grankin D.V., Grankin V.P., Styrov V.V., Sushchikh M. Nonequilibrium electronic phenomena and the chemical energy 

accommodation during heterogeneous recombination of atomic hydrogen on the manganese doped willemite // Chemical Physics 

Letters. – 2016. – V. 647. – P. 145-149. 

5. Grankin D.V., Styrov V.V., Simchenko S.V., Grankin V.P., Gural’nik O.A. Oxidation of Hydrogen on Palladium: Chemicurrents in 

the Schottky Nanodiode // Rus. J. of Physical Chemistry. – 2017. – V. 91, N 2. – P. 295-300. 

 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України : 

1. Гранкін В.П. Визначення механізмів взаємодії вільних радикалів із поверхнею кристалофосфору Zn2SiO4-Mn, що 

призводять до радикалорекомбінаційної хемілюмінесценції / В.П.Гранкін, С.О.Волощук, Д.В. Гранкін, А.І. Бажин // Вісник 

Донецького ун-ту, Сер. А: Природничі науки. – 2012. – Вып.2. – С.95-98. 

2. Спосіб визначення концентрацій атомів водню у газах: патент Україні на винахід / Гранкін В.П., Волощук С.О., Гранкін Д.В. 

– №101029; заявл. 29.06.2011; опубл. 25.02.2013, бюл. №4. – 5 с. 

3. Grankin V.P., Grankin D.V. Nonadiabatic Chemoelectron Energy Conversion in Heterostructures for Hydrogen Power Engineering // 

Technical Physics Letters. – 2015. – V. 41, N12. – P. 1173-1176. 

4. Спосіб збудження дозиметричного сигналу хемостимульованої люмінесценції: патент України на корисну модель / Гранкін 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/11956


В.П., Гранкін Д.В., Мартиш М.А., Волощук С.О., Терзі К.В. – №113053; заявл. 22.06.2016; опубл. 10.01.2017, бюл. №1. – 4 с. 

5. Гранкін Д.В., Бажин А.І., Гранкін В.П. Генерація високоенергетичних електронів у металі під впливом теплових атомів 

водню і дейтерію із плазми // Журнал фізики та інженерії поверхні. – 2017. – Т. 2, № 2-3. – С. 115-118. 

 

п.30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного 

рецензованого наукового видання: 

Керівництво виконанням держбюджетної теми «Розробка нових принципів прямого перетворення хімічної енергії в 

електричну на основі нанорозмірних гетероструктур та нанодіодів Шотткі», № держреєстрації 0115U000167, термін виконання 

2015-2017 р.р. 

Член редакційної колегії журналу «Вісник Приазовського державного технічного університету». 

 
Лазаренко Лариса 
Миколаївна, 

завідувач кафедри іноземних 

мов, доцент 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Влияние интерактивных методов на изучение иностранных языков / Л. Н. Лазаренко, І. В. Барабаш // Язык и культура: научное 

издание. – К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т III (183). – С. 388-394 

2. Репрезентация концептов «отвага», «смелость» в русской и английской художественной речи А. С. Пушкина и Дж. Г. Байрона / 

Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // Наука и мир: Международный научный журнал, 2015. – №11(27). -  Том 2. – С. 30-34. 

3. Экспликация эмоций «радость» посредством паралингвизмов (на материале романа «Дочь снегов» Дж.Лондона) / Л. Н. Лазаренко 

// Мовні і концептуальні картини світу: Зб.наук.пр. - Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. ВПЦ 

«Київський університет», 2014. – Вип. 47. – Частина 1. – С. 599-605. 

4. Русский канон и его родственники в других языках (в поисках первокорня) / Л. Н. Лазаренко, У. А. Карпенко // Русский язык в 

поликультурном мире: Сборник научных работ. – Киев : Освита Украины, 2013. – С. 40-43. 

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

 Навчальні посібники з грифом МОН: 

1. Английский язык: учебное пособие для студентов направления подготовки «Экономика предприятий» / Т. І. Васильєва., 

Л. Н. Лазаренко – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 221 с. 

2.   The Explosion: навчальний посібник / Н. А. Міхно,  Л. М. Лазаренко, Г. В. Висоцька. -  Маріуполь:  ДВНЗ «ПДТУ», 2014. – 135 с.  

3. Железнодорожные перевозки. Английский язык для профессионального общения = Railway Transportation. English for specific 

purposes. Учебное пособие по английскому языку / Н. А. Міхно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2015. – 114 с.  

4. Пособие по фонетике английского языка. Учебное пособие / Н. А. Міхно, Л. Н. Лазаренко. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 

108 с.  

 

п. 30.8. Виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або іноземного рецензованого 

наукового видання: 

Керівник наукової теми «Оптимізація самостійної роботи студенті в умовах кредитно - модульної технічних ДВНЗ» (2015 - 2016 

р., номер державної реєстрації роботи: 0115U004938). 

 

 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867


30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:  

Завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

 

 

Міроненко Дмитро Сергійович, 

доцент кафедри комп’ютерних 

наук 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Міроненко Д.С. Функціональна модель системи просування affiliate program в партнерських мережах// Вісник Приазовського 

державного технічного університету. Сер.: технічні науки: зб.наук.пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – Вип. 34. – С. 176 – 

182. 

2. Міроненко Д.С. Алгоритми формування рекомендацій вибору успішних партнерських програм // Вісник Херсонського 

національного технічного університета. – Херсон: ХНТУ, 2017. – Вип.3 (62). – С. 328 – 333. РИНЦ, Google Scholar 

3. Мироненко Д.С. Автоматизированная система тестирования знаний студентов с многоуровневой архитектурой DataSnap 

//Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 

2015. – Вип.11 (136). – С. 215-220. Index Copernicus, Google Scholar 

4.  Міроненко Д.С. Використання ситуаційного планування виробництва на цеховому рівні машинобудівного підприємства // 

Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. 

Том 4, випуск 2.  – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 76-81. 

5. Мироненко Д.С. Классификация и анализ современных систем дистанционного обучения / Алешин С.В., Мироненко Д.С., 

Федосова И.В. // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: Харківський університет Повітряних 

сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип.2 (43). –С. 199-203.  

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення 

(наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника: 

Заступник декана з 2012-2016 рр. 

 

п.30.14. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою,…: 

3 місце студента групи КН-12 Ольхового Д. С. на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з темою 

«Рекомендаційна система вибору Affiliate program в партнерських мережах». 

 

 

Пятикоп Олена 

Євгенівна, 

доцент кафедри комп’ютерних 

наук 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України : 

1. Пятикоп Е. Е. Использование нечетких множеств при определении класса автомобиля/ Е. Е. Пятикоп, О. И. Пронина// Вісник 

Національного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. 

: НТУ «ХПІ». – 2017. – №28 (1250). – С. 41-48. 

2. Пятикоп Е. Е. Сравнение методов выделения контура для изображения капли металла/ Пятикоп Е. Е., Левицкая Т. А., Тельных Т. 



В. // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: «Технічні науки». – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 

103-109. 

3. Пятикоп Е. Е Математический аппарат для обработки контура лежащей капли / Пятикоп Е. Е., Левицкая Т. А., Тельных Т. В 

// Наукові праці Донецького національного технічного університету серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна 

техніка». – 2016. – №2 (23). – С. 86-90. 

4. П’ятикоп О. Є. Порівняльний аналіз напрямів підготовки іт-фахівців на прикладі двнз «Приазовський державний технічний 

університет»/ И. В. Федосова, О. Є. П’ятикоп// Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 24. - С. 42-52.  

5. Пятикоп Е. Е Использование сингулярного разложения матриц в коллаборативной фильтрации// Проблеми інформатизації 

та управління: збірник наукових праць. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 4 (44). – С. 76-81. 

 

п.30.3 Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

Технологія створення програмних продуктів: навчальний посібник - Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2016. – 232 с. 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 

академії наук. 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 

1. Пятикоп Е. Е. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни «Інтерактивні системи мультимедіа» для 

студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні системи та 

технології» всіх форм навчання / Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 36 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10437 

2. Пятикоп Е. Е. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Розробка програмних продуктів для мобільних 

пристроїв» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізації «Інформаційні 

системи та технології»/ Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 49 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10446  

3. Компьютерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Обработка изображений [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика» для студентов дневной формы обучения направления 

подготовки 6.050101 «Компьютерные науки» специальности 122 «Компьютерные науки и информационные технологии» / 

сост. Е. Е. Пятикоп. – Мариуполь : ПГТУ, 2016. – 185 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10545 
  

Тимофєєв Микола Сергійович, 

викладач  кафедри охорони 

праці та навколишнього 

середовища 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

 

1. Гражданская защита [Электронный ресурс] : курс лекций по дисциплине «Гражданская защита» для студентов всех 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10437
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10446
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10545


специальностей всех форм обучения / сост. Н. С. Тимофеев, Ю. П. Нижельская – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2016. – 68 с. – 

Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10020.  

2. Сборник заданий по дисциплине «Гражданская защита» [Электронный ресурс] : для студентов всех специальностей всех 

форм обучения / сост. Н. С. Тимофеев, Ю. П. Нижельская – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2018. – 157 с.  

3. Гражданская защита : методические указания по выполнению раздела «Гражданская защита» дипломного проекта для 

студентов всех специальностей всех форм обучения [Электронный ресурс] / сост. Н. С. Тимофеев, В. Л. Черепня, Ю. П. 

Нижельская – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2014. – 41 с. – Режим доступа: http://umm.pstu.edu/. 

4. Расчет параметров защитных сооружений : методические указания по выполнению практической работы № 8 по предмету 

«Гражданская защита» дипломного проекта для студентов всех специальностей всех форм обучения [Электронный ресурс] / 

сост. Н. С. Тимофеев, Ю. П. Нижельская – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2017. – 15 с.  

5. Оценка радиационной обстановки на объекте при аварии на атомной электростанции (АЭС) [Электронный ресурс] : 

методические указания и задание на выполнение практической работы по предмету «Гражданская защита» / сост. Н. С. 

Тимофеев. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2012. – 19 с. – Режим доступа:  

http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=12822. 

6. Оценка инженерной обстановки на объекте при чрезвычайных ситуациях : методические указания и задание на выполнение 

практической работы по предмету «Гражданская защита» [Электронный ресурс] / сост. Н. С. Тимофеев. – Мариуполь : 

ГВУЗ «ПГТУ», 2012. –11 с. – Режим доступа: 

http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=12821.  

7. Оценка устойчивости работы объекта к воздействию радиоактивного заражения при аварии на АЭС : методические 

указания и задание на выполнение практической работы по предмету «Гражданская защита» [Электронный ресурс] / сост. 

Н. С. Тимофеев. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2012. – 11 с. – Режим доступа: 

http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=13107.  

8. Тимофеев Н. С. Оценка устойчивости промышленного объекта к воздействию воздушной ударной волны (ВУВ) : 

методические указания по выполнению практической работы по предмету «Гражданская защита» [Электронный ресурс] /  

Н. С. Тимофеев. – Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2012. –11 с. – Режим доступа: 

http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=12824.  
 

Федосова Ірина 

Василівна, 

Завідувач кафедри 

комп’ютерних наук, професор 

п.30.1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: 

1. Ways and possibilities of creating medical information systems based on OLAP-technology/ S. V. Kostishyn, S. V. Tymchyk.  M. V. 

Bachynskyi, I. V. Fedosova; A. Kazbekova, W. Surtel. // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY, 2017. – R. 93 NR 5/2017. – 

P.110 - 113 Scopus 

 

п.30.2. Наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань 

України : 

1. Федосова И.В. Экологическая безопасность глобального информационного пространства / И.В. Федосова, В.С. Волошин // 

Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ 

«Приазов. держ. техн. ун-т», 2015. – Вип. 29. – С. 243-250. 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10020
http://umm.pstu.edu/
http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=12822
http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=12821
http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=13107
http://mo.pstu.edu/index.php?option=com_remository&Itemid=34&func=startdown&id=12824


2. Федосова И.В. Особенности построения эмпирического описания контура капли в автоматизации расчетов поверхностных 

свойств расплавов / Левицкая Т.А., Федосова И.В. //Наукові праці Донецького національного технічного університету. 

Серія: «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». – Красноармійськ: ДонНУ, 2015.  – Вип. 1(20). – С. 119-124. 

3. Федосова І.В. Становлення промислової освіти як фундаменту професійно-технічної школи Катеринославщини наприкінці 

XIX - початку XX ст.// Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Харків: ТОВ «Видавництво НТМТ», 

2016. – № 5 (79). – С. 170-180   

4. Федосова І.В. Вплив імперського уряду Росії на початкову професійну освіту Донбасу// Вісник Черкаського університету. Серія: 

Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 

122-127. 

5. І. В. Федосова Порівняльний аналіз напрямів підготовки іт-фахівців на прикладі двнз «Приазовський державний технічний 

університет»/ І. В. Федосова, О. Є. П’ятикоп// Інформаційні технології в освіті. - 2015. - № 24. - С. 42-52.  

 

п.30.3. Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії: 

1. Федосова І.В. Формування навчальної мотивації студентів вищого технічного навчального закладу: моногр. – Маріуполь: 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2014. – 107 с. 

2. Азархов А. Ю., Федосова И. В. Информатизация процессов реабилитационно-восстановительного лечения постинсультных 

больных. – Винница: ВНТУ, 2016. – 336 с. 

 

п.30.9. Керівництво школярем, який зайняв призове місце III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II—  III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: 

Робота у складі журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої 

академії наук. 

 

 

30.10. Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та його заступника: Заступник декану (з 2005 по 2014), вчений секретар університету з 2014. 

 

 

п.30.13. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Ділові комунікації [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділові 

комунікації» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» всіх форм навчання / уклад. І. 

В. Федосова. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 12 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10048 

2. Ділові комунікації [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Ділові комунікації» для 

студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» всіх форм навчання / уклад. І. В. Федосова. – 



Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 14 с. – Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10049 

3. Спеціальні питання інформаційних технологій [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійного вивчення 

дисципліни «Спеціальні питання інформаційних технологій» для студентів спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології» всіх форм навчання / уклад. І. В. Федосова. – Маріуполь : ПДТУ, 2016. – 31 с. – Режим доступу: 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10447 
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ВІДОМОСТІ 

про якісний склад випускової кафедри вищої та прикладної математики  

зі спеціальність 113 Прикладна математика 

 освітньо-професійної програми «Комп'ютерне моделюввання» 
 

№ Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – місце 

основної роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 

шифр і найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Найменування всіх 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Інформація про наукову діяльність 

(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 

конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Холькін  

Олександр  

Михайлович 

 

Завідувач кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики, 

професор 

Харківський 

державний 

університет, 1970 

р.; спеціальність –  

математика; 

кваліфікація –  

математик, 

викладач 

математики 

Доктор фізико-

математичних наук, 

01.01.01 – 

математичний аналіз ; 

дисертація за темою 

«Питання 

спектрального аналізу 

самоспряжених та не 

самоспряжених 

диференціальних 

операторів»;  

професор кафедри 

вищої та прикладної 

математики. 

 

Математичний аналіз 

(128) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

функціональний 

аналіз (24) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

комп’ютерні та 

математичні методи 

теорії прийняття 

рішень (прикладні 

задачі функціональ-

ного аналізу) (36) 

для другого 

магістерського  рівня 

за спеціальністю 113;  

варіаційне числення 

та методи 

оптимізації (18) 

другого 

магістерського  рівня 

1. Kholkin A.M. On spectrum of 

differential operator with block–triangular 

matrix coefficients / A. M. Kholkin, F. S. 

Rofe-Beketov // Journal Mathematical 

Physics, Analysis, Geometry. – 2014. – V. 

10, No. 1. – P. 44–63. 

2. Kholkin A.M. Green’s function, 

resolvents, Parseval equality of differential 

operators with block–triangular matrix 

coefficients / A.M. Kholkin, F.S. Rofe-

Beketov // Operators and matrices. – 2014. 

–V. 8, No. 3.– P.601–622. 

3. Kholkin A. M. The fundamental 

solutions of differential operator with 

block-triangular operator coefficients / A. 

M. Kholkin // Journal of Advances in 

Mathematics.-2015. - vol. 10, № 6, pp. 

3556-3561. 

4. Kholkin A. M. Resolvent for Non-Self-

Adjoint Differential Operator with Biock-

Triangular Operator Potential / A. M. 

Kholkin // Hindawi Publishing Corporation 

Abstract and Applied Analysis, vol 2016, 

Захист докторської 

дисертації, 

03.12.2014р., 

диплом доктора 

фізико-

математичних наук 

ДД № 004011 від 

26.02.2015р.; 

Присудження 

наукового звання 

професора, атестат 

АП № 000439. 

2018 р.;  

Науково-методична 

стажировка в 

Щецінському 

 університеті 

(Польща), 2017р. 



за спеціальністю 113. 

 

 

 

 

 

Egypt, pp. 1-6. 

5. Kholkin A. M. The Series Expansion of 

the Greens Function of a Differential 

Operator with Biock-triangular Operator 

Potential / A. M. Kholkin // British Journal 

of Matematics & Computer Science, 19(5), 

2016, UK, рр. 1-12. 

6. Kholkin A. M. Asymptotics of the 

fundamental system solutions of differential 

equation with block-triangular operator 

potential / A. M. Kholkin // Far East Journal 

of Mathematical Sciences (FJMS), 2017. – 

vol. 102, no. 10. – pp. 2359-2366. 

7. Kholkin A. M., Rofe-Beketov F. S. 

Parseval Equality for Non-Self-Adjoint 

Differential Operator with Block-Triangular 

Potential / A. M. Kholkin, F. S. Rofe-

Beketov // Azerbaijan Journal of 

Mathematics, 2018. – vol. 8, no. 1. –          

pp. 1-12. 

8. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. 

Estimations of the support of solutions for 

some classes of evolutionary systems / A. 

M. Kholkin, T. A. Sanikidze // International 

Journal of Pure and Applied Mathematics, 

2018. – vol. 118, no. 2. – pp. 407-411. 

2 Буланчук  

Галина 

Григоровна 

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики 

Київський 

державний 

університет ім. Т.Г.  

Шевченка, 1989 р., 

факультет 

механіко-

математичний; 

спеціальність – 

механіка;  

кваліфікація – 

механік 

Кандидат фізико-

математичних наук, 

01.02.05 -механіка 

рідини, газу та плазми; 

дисертація за темою 

«Дослідження 

відривних та 

струменевих течий за 

допомогою методу 

дискретних вихорів та 

методики чисельної 

візуалізації»; 

 доцент кафедри вищої 

математики. 

Вища математика 

(96) ) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 122, 

163; 

 рівняння 

математичної фізики 

(48) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

інтегральні рівняння 

(16) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

аналітичні та 

1. Буланчук Г. Г. Моделирование 

влияния парковых зон на 

распространении вредных выбросов в 

жилых масивах / Г. Г. Буланчук // 

Збірник наукових праць XIV 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні інформаційні 

технології управління екологічною 

безпекою, природокористуванням, 

заходами в надзвичайних ситуаціях». – 

Київ, 2015. – с. 36-39. 

2. Bulanchuk G., Bulanchuk O., Ostapenko 

A. Stability investigation of the two-

dimensional nine-vectors model of the 

lattice Boltzmann method for fluid flows in 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 

за напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

12СПК № 841811. 

Монографія 

«Вихрові течії 

ідеальної рідини. 

Класичні моделі та 

метод дискретних 

вихорів», 2017р. 



чисельні методи в 

гідродинаміці (36) 

для другого 

магістерського  рівня 

за спеціальністю 113. 

 

 

 

 

a square cavity / G. Bulanchuk, O. 

Bulanchuk, A. Ostapenko // Вісник 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна, серія 

“Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. Автоматизовані 

системи управління”, випуск 28, Харків, 

2015, С.113-125. 

3. Довгий, С. О., Буланчук, Г. Г., 

Буланчук, О. М. Вихрові течії ідеальної 

рідини. Класичні моделі та метод 

дискретних вихорів / С. О. Довгий, Г. Г. 

Буланчук, О. М. Буланчук // Монографія, 

Маріуполь : ПДТУ, 2016. − 341 с. 

4. Буланчук Г. Г., Буланчук О. Н. 

 Численное моделирование 

распространения вредных выбросов в 

парковых зонах / Г. Г. Буланчук, О. Н. 

Буланчук // V Международная научно-

практическая конференция, Институт 

гидромеханики НАНУ, 2016, Киев, 

Украина, с. 10-11. 

5. Ostapenko А., Bulanchuk G. 

Calculations of the drag coefficient of 

circular, square and rectangular cylinders 

using the lattice Boltzmann method with 

variable lattice speed of sound / А. 

Ostapenko, G. Bulanchuk // J. Africa 

Mathematica, Vol. 7, 2017, Springer - 

Berlin Heidelberg Deutschand, pp. 1-11. 

6. Bulanchuk G., Ostapenko А. Modeling 

of the viscous fluid flow around rotating 

circular cylinders with the lattice 

Boltzmann method at moderate Reynolds 

numbers / G. Bulanchuk, А. Ostapenko // 

Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: 

Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. Автоматизовані 

системи управління. – Вип. 36, Харків 

Україна, 2018, с. 27-38. 

http://umm.pstu.edu/browse?value=%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9E.&type=author
http://umm.pstu.edu/browse?value=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&type=author
http://umm.pstu.edu/browse?value=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&type=author
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10563


3 Воротнікова 

Злата 

Євгенівна 

В. о. доцента 

кафедри 

автоматизації і 

комп‘ютерних 

технологій 

Харківський 

політехнічний 

інститут, 1997, 

Прикладна 

математика, 

інженер-математик 

Кандидат технічних 

наук (2003), 

спеціальність 05.13.06 

«АСУ и прогресивні 

інформаційні техноло-

гії»; 

 дисертація за темою 

«Моделі та 

інформаційні 

технологічні побудові 

діагностичних систем 

з великим об’ємом 

залежних вхідних 

даних» 

Математичне 

моделювання (32) 

для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

методи штучного 

інтелекту (30) для 

першого 

бакалаврського рівня  

за спеціальністю 113; 

інтелектуальний 

аналіз даних (36) для 

другого 

магістерського  рівня 

за спеціальністю 113. 

 

 

 

 

1. Воротникова З. Е. Система 

операционного контроля качества 

чугуна в процессе плавки / З. Е. 

Воротникова, М. А. Новосельцев // 

Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2013. - Вип. 

26. - С. 221-227. 

2. Воротникова З. Е. Моделирование 

временных рядов технологических 

параметров / З. Е. Воротникова // 

Вісник Приазовського державного 

технічного університету : зб. наукових 

праць / ПДТУ. - Маріуполь, 2013. - Вип. 

27. - С. 197-204. 

3. Воротникова З. Е. Формирование и 

использование архивной базы данных в 

системе «советчик оператора доменной 

печи» / З. Е. Воротникова // Наукові 

праці ДонНТУ. Серія: обчислювальна 

техніка та автоматизація / ДНТУ. - 

Донецьк, 2014. - Вип. №1(26). - С. 14-

23. 

4. Воротникова З. Е. Моделирование 

нестационарных временных рядов 

технологических параметров с 

помощью метода «Гусеница» / З. Е. 

Воротникова // Вісник Приазовського 

державного технічного університету : 

зб. наукових праць / ПДТУ. - 

Маріуполь, 2015. - Вип. 30. - С. 168-175. 

Інститут підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2014 р. 
за темою 
«Автоматизація та 
КІТ»  
12 СПК № 837188 
Інститут 
підвищення 
кваліфікації 
ПДТУ, 2015р. 
12СПВ №138739  
від 05.05.2015 р. 

4 Десятський 

Сергій 

Петрович 

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики 

Донецький 

державний 

університет, 1980 

р., математичний 

факультет; 

спеціальність –  

математика; 

кваліфікація –  

викладач 

математики 

Кандидат фізико-

математичних наук, , 

01.01.01 – 

математичний аналіз;  

дисертація за темою 

«Варіація конформних 

відображень 

канонічних областей 

та дослідження 

екстремальних 

Методи обчислень 

(50) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

методи обчислень в 

математичній фізиці 

(34) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

теорія функцій 

1.Десятский С. П. О применении цепей 

Маркова с непрерывным временем для 

моделирования нерегулярных потоков 

событий / С. П. Десятский // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2014» - Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ». - с. 

156-157. 

2. Десятский С. П. Об экстремальных 

задачах на специальных классах 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 

за напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

12СПК № 841821 



функцій»; 

доцент кафедри вищої 

математики. 

комплексної змінної 

(32) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальностями 

113; 

аналіз даних (32) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

методи штучного 

інтелекту (30) для 

першого 

бакалаврського рівня  

за спеціальністю 113; 

додаткові розділи 

обчислювальної 

геометрії (18) для 

другого магістерсь-

кого  рівня за 

спеціальністю 113; 

(математичні методи 

кодування інформаці 

(36) для другого 

магістерського рівня 

за спеціальністю 

113). 

 

 

 

 

однолистных аналитических функций / 

С. П. Десятский // Збірник центру 

наукових публікацій «Велес» за 

матеріалами ІІ міжнародної науково-

практичної конференції: «Весняні 

наукові читання», 1 частина. - м. Київ: 

збірник статей. – К.: Центр наукових 

публікацій, Україна, 2016, с. 16-19. 

3. Десятський С. П. Про варіацію 

квазіконформних автоморфізів 

комплексної площини / С. П. 

Десятський // Збірник наукових праць 

за матеріалами дистанційної 

всеукраїнської наукової конференції 

«Математика у технічному університеті 

XXI сторіччя», 15-16 травня, 2017р., 

Донбаська державна машинобудівна 

академія, м. Краматорськ. – 

Краматорськ : ДДМА, Україна, 2017. – 

с. 217-219. 

4. Десятский С. П. Об обобщении 

понятия среднего / С. П. Десятский // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2017», 18-19 мая, 2017 г., ГВУЗ 

«ПГТУ», Мариуполь, Украина, с. 245-

246. 

5. Десятский С. П., Омельченко Л. С., 

Лактионова О. Е. Динамика и тренды 

развития аутсорсинговых финансовых 

услуг на глобальном и 

наднациональных рынках / С. П. 

Десятский, Л. С. Омельченко, О. Е. 

Лактионова // Фінанси та банківська 

справа : проблеми економіки. - № 3, 

2017, Украина, с. 262-268. 

5 Літвін  

Наталя 

Василівна 

Доцент кафедри 
вищої та 
прикладної 
математики 

Харківський 

інститут 

радіоелектроніки, 

1975 р., 

факультет 

Кандидат фізико-

математичних наук,  

01.01.05 – теорія 

ймовірностей та 

математична 

Вища математика 

(78) – загальний курс 

за спеціальністю 275; 

теорія ймовірностей 

та математична 

1. Литвин Н. В. Исследование системы 

массового обслуживания методом 

монотонных траекторий / Н. В. Литвин // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 



обчислювальної 

техніки;  

спеціальність –  

прикладна 

математика; 

кваліфікація –  

інженер-математик. 

статистика; 

дисертація за темою 

«Процеси 

марківського 

відновлення у 

багатокомпонент- них 

системах 

обслуговування » ;  

доцент кафедри вищої 

математики. 

статистика (22) – 

загальний курс за 

спеціальністю 275; 

комп’ютерне 

моделювання систем 

масового 

обслуговування (36)  

для другого 

магістерського  рівня 

за спеціальністю 113. 

 

 

 

 

2015» - Мариуполь, ГВУЗ «ПГТУ», с. 

258-259. 

2. Літвін Н. В. Напівмарковський прилад 

для багатоканальної системи 

обслуговування / Н. В. Літвін // Сборник 

статей научно-информационного центра 

«Знание» по материалам XII 

международной заочной научно-

практической конференции: «Развитие 

науки в XXI веке» 1 часть, Харьков, 

Украина, 2016, С. 44-51. 

3. Литвин Н. В. Фазове укрупнення та 

оптимізація системи масового 

обслуговування с захистом / Н. В. 

Литвин // Збірник наукових праць за 

матеріалами дистанційної всеукраїнської 

наукової конференції «Математика у 

технічному університеті XXI сторіччя», 

15-16 травня, 2017р., Донбаська 

державна машинобудівна академія, м. 

Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 

Україна, 2017. – с. 240-242. 

4. Литвин Н. В. Диференціальні 

рівняння. Методи інтегрування. 

Практичний курс: навчальний посібник / 

Н. В. Литвин // Полиграфический центр 

ГВУЗ «ПГТУ», Мариуполь, Украина, 

2017. - 126 с. 

5. Літвін Н. В. Оптимізація системи 

масового обслуговування с захистом /         

Н. В. Літвін // Сборник статей научно-

информационного центра «Знание» по 

материалам XXIV международной 

научно-практической конференции: 

«Развитие науки в XXI веке» 1 часть, 15 

апреля 2017, г. Харьков. – Х. : научно-

информационный центр «Знание», 2017, 

С. 88-92. 

за напрямком 

«Прикладна 

математика», 

12СПК № 841817 

6 Лупаренко 

Олена 

Валентинівна. 

В. о. доцента 

кафедри вищої та 

прикладної 

Донецький 

державний 

університет, 1997 

Кандидат технічних 

наук, 01.02.04 - 

механіка 

Дискретна 

математика (70) для 

першого 

1. Лупаренко Е. В. Эффективный метод 

решения задачи об установившихся 

колебаниях симметричных 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 



математики р., математичний 

факультет; 

спеціальність –  

математика; 

кваліфікація –  

математик, 

викладач 

математики 

деформованого 

твердого тіла, 2006 р.; 

дисертація за темою 

«Дослідження 

динамічних ефектів у 

структурно-

неоднорідних 

анізотропних тілах 

прямокутного 

перетину»; 

доцент кафедри вищої 

та прикладної 

математики. 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

математичні методи 

дослідження 

операцій (64)  для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

методи комп’ютер-

ної анімації (36) для 

другого магістерсь-

кого  рівня за 

спеціальністю 113; 

сучасні алгоритми, 

методи та системи 

захисту інформації 

(36) для другого 

магістерського  рівня 

за спеціальністю 113. 

 

прямоугольных областей общего вида / 

Е. В. Лупаренко // Вісник 

Приазовського державного технічного 

університету: Зб. наук. пр. – Маріуполь: 

ПДТУ, 2014. – Вип. 29. – С. 145-152. 

2. Лупаренко Е. В. Дискретная 

математика. Множества. Отношения. 

Функции: учебное пособие / Е. В. 

Лупаренко // Полиграфический центр 

ГВУЗ «ПГТУ», 2016, Мариуполь, 

Украина, 146с. 

3. Лупаренко Е. В. О влиянии 

параметров анизотропии на частотный 

спектр и волновое поле однородной 

прямоугольной области / Е. В. 

Лупаренко // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: 

теория и практика. Сборник научных 

трудов по материалам международной 

заочной научно-практической 

конференции, ВГЛТА. - № 5 часть 1 

(16-1), 2016, Воронеж, Россия, c. 138-

143. 

4. Лупаренко О. В. Характерні 

особливості спектру резонансних 

частот неоднорідних прямокутних 

областей з негладкою границею / О. В. 

Лупаренко // Сборник статей научно-

информационного центра «Знание» по 

материалам XXI международной 

заочной научно-практической 

конференции: «Развитие науки в XXI 

веке» 1 часть, Харьков, Украина, 2017, 

С. 62-69. 

5. Лупаренко Е. В. Математическое 

моделирование напряженно-

деформированного состояния 

однородной анизотропной 

прямоугольной детали / Е. В. 

Лупаренко // Научный вестник 

Воронежского государственного 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 

за напрямком 

«Прикладна 

математика»,  

12СПК № 841818. 

Навчальний 

посібник 

«Дискретна 

математика. 

Множини. 

Відношини. 

Функції (з грифом 

ПДТУ), 2017р. 



архитектурно-строительного 

университета. Серия: информационные 

технологии в строительных, 

социальных и экономических системах. 

– Вып. 2, Воронеж, Росссия, 2017, с. 

138-143. 

6. Лупаренко Е. В. Решение краевой 

задачи об установившихся колебаниях 

однородной анизотропной 

прямоугольной области / Е. В. 

Лупаренко // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: 

теория и практика. Сборник научных 

трудов по материалам международной 

заочной научно-практической 

конференции, ВГЛТУ. - № 10 (36), 

2018, Воронеж, Россия, c. 338-341. 

7 Калініна 
(Реутова) 
Ірина  
Миколаївна 

Доцент кафедри 
вищої та 
прикладної 
математики 

Донецький 
державний 
університет, 1995 
р., математичний 
факультет; 
спеціальність –  
математика; 
кваліфікація –  
математик, 
викладач 
математики 

Кандидат 
педагогічних наук,  
13.00.02  - теорія і 
методика викладання 
(математика); 
дисертація за темою 
«Наступність у 
навчанні геометрії в 
системі неперервної 
освіти «Технічний 
ліцей – технічний 
ВНЗ»; 
доцент кафедри вищої 
та прикладної 
математики.   

Теорія ймовірностей, 

математична 

статистика та 

випадкові процеси 

(64) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

теорія ймовірностей, 

ймовірностні 

процеси, 

математична 

статистика (32) –

загальний курс  за 

спеціальностями 122, 

163; 

методи 

комп’ютерної 

імітації (18) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

стахостичне 

моделювання та 

імітація (18)  

1. Реутова І. М. Інтенсифікація 

 навчальної діяльності студентів під час 

практичних занять з  теорії  

ймовірностей  та  математичної  

статистики  засобами  інформа-ційно-

комунікаційних технологій / І. М. 

Реутова // Дидактика   математики:  

проблеми і дослідження: Міжнародний 

збірник наукових робіт.- Донецьк: 

ДонНУ, 2014.- Вип.41. - С.44-50. 

2. Реутова И. Н. Средства управления 

эвристической деятельностью студентов 

при изучении высшей математики /       

И. Н. Реутова // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория 

и практика. Сборник научных трудов по 

материалам международной заочной 

научно-практической конференции 

2014г. – г. Воронеж, ВГЛТА. – № 5 часть 

1 (10-1), с. 295-298. 

3. Реутова І. М. Формування поняття 

границі функції в курсі вищої 

математики за допомогою динамічних 

моделей / І. М. Реутова // Сучасна освіта 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2018, 

ІПК18-267 від 

01.02.2018р. 



методика викладання 

математики та 

інформатики (32) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113. 
 
 
 
 

та інтеграційні процеси: збірник 

наукових праць міжнародної науково-

методичної конференції. – Краматорськ : 

ДГМА, Україна, 2017. –  с. 175-177. 

4. Реутова І. М., Власенко К. В., Сітак І. 

В., Перевірка результативності 

формування дій під час навчання 

диференціальних рівнянь майбутніх 

бакалаврів з інформаційних технологій / 

І. М. Реутова, К. В. Власенко, І. В. Сітак 

// Матеріали міжнародної науково-

методичної конференції «Проблеми 

математичної освіти», м. Черкаси, 

Україна, 26-28 жовтня 2017р. – Черкаси, 

2017. – с. 215-216. 

8 Графов Віктор 

В'ячеславович 

Старший викладач 

кафедри вищої та 

прикладної 

математики 

МДУ ім. М.В. 

Ломоносова, 

механіко-

математичний 

факультет, 1983р.; 

спеціальність – 

математик; 

кваліфікація –

математик 

– Математика для 

економістів (68) – 

загальний курс за 

спеціальностями 051, 

071, 072, 075; 

основи нелійнейного 

аналізу (36) ) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

теорія систем та 

системний аналіз 

(36) для першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113. 

 

 

 

 

 

1. Графов В. В., Сопильняк А. С. 

Визуализация сечения Пуанкаре в 

нелинейных динамических системах / В. 

В. Графов, А. С. Сопильняк // 

Актуальные направления научных 

исследований XXI века: 62атері и 

практика: Сб. науч. Трудов по 

62атеріалам международной заочной 

научно-практ. Конференции 2014 г., №4, 

Ч.1 (9-1) /Воронежская гос. 

Лесотехническая 62атеріал (ВГЛТА). – 

Воронеж, 2014. – с. 156-159. 

2. Графов В. В. , Сопильняк А. С. 

Визуализация фазового пространства 

динамических систем с непрерывным 

временем / В. В. Графов, А. С. 

Сопильняк // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: 62атері 

и практика: сб. науч. Трудов по 

62атеріалам международной заочной 

научно-практической конференции. – 

Воронеж, 2015. - № 5, ч. 1 (16-1).- с. 102-

106. 

3. Графов В. В. О визуализации фазового 

пространства динамической системы в 

курсе преподавания дисциплины 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 

за напрямком 

«Прикладна 

математика», 

12СПК № 841815 



«Основы нелинейного анализа» / В. В. 

Графов // Збірник наукових праць за 

матеріалами дистанційної всеукраїнської 

наукової конференції «Математика у 

технічному університеті XXI сторіччя», 

15-16 травня, 2017р., Донбаська 

державна машинобудівна академія, м. 

Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 

Україна, 2017. –  с. 215-216. 

9 Носовська 

Світлана 

Євгенівна 

Старший викладач 

кафедри вищої та 

прикладної 

математики 

Донецький 

державний 

університет, 1995 

р., математичний 

факультет; 

спеціальність –  

математика; 

кваліфікація –  

математик, 

викладач  

– Вища математика 

(80) – загальний курс 

за спеціаностями 

141, 144, 151; 

економіко-

математичне 

моделювання: 

оптимізаційні 

методи та моделі, 

економетрика  (48) – 

загальний курс за 

спеціальностями 051, 

071, 072, 075. 

 

 

 

 

1. Носовская С. Е., Носовская О. Б. 

Повышение качества математической 

подготовки студентов технического 

профиля интеграцией технологий 

дистанционного и очного обучения /    С. 

Е. Носовская, О. Б. Носовская // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2014» - Мариуполь, ГВУЗ «ПТГУ», с. 

160-161. 

2. Носовская С. Е., Носовская О. Б. 

Эффективность использования системы 

проффесионально-ориентированных 

задач в курсе высшей математики / С. Е. 

Носовская, О. Б. Носовская // 

Международная научно-техническая 

конференция «Университетская наука - 

2015» - Мариуполь, ГВУЗ «ПТГУ»,         

с. 261. 

3. Носовская С. Е. Использование 

элементов дистанционного обучения для 

организации самостоятельной работы 

студентов по высшей математике /  С. Е. 

Носовская // Збірник статей учасників 

дванадцятої всеукраїнської практично-

пізнавальної інтернет-конференції 

«Наукова думка сучасності і 

майбутнього», (26 травня - 7 червня 

2017р.). – Видавництво НМ. – Дніпро, 

2017. – 54 с. 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 

за напрямком 

«Прикладна 

математика», 

12СПК № 841819 

10 Литвин Ганна 

Михайлівна 

Старший викладач 

кафедри вищої та 

Донецький 

державний 

– Вища математика 

(96) – загальний курс 

1. Литвин А. М. Построение дисперсных 

соотношений для нормальных упругих 

Інститут 

інформаційних 



прикладної 

математики 

університет, 1997 

р., математичний 

факультет; 

спеціальність –  

математика; 

кваліфікація –  

математик, 

викладач 

математики 

за спеціальностями 

13, 132, 136; 

 вища математика 

(32) – загальний курс  

за спеціальностями 

141, 144, 151. 

 

 

 

волн в ортотропных волноводах 

треугольного сечения / А. М. Литвин // 

Збірник наукових праць за матеріалами 

дистанційної всеукраїнської наукової 

конференції «Математика у технічному 

університеті XXI сторіччя», 15-16 

травня, 2017р., Донбаська державна 

машинобудівна академія, м. 

Краматорськ. – Краматорськ : ДДМА, 

Україна, 2017. – с. 238-239. 

2. Литвин Г. М. Нормальні хвилі в 

анізотропних призматичних хвилеводах 

многокутного перерізу / Г. М. Литвин // 

Сборник статей научно-

информационного центра «Знание» по 

материалам XXIII международной 

научно-практической конференции: 

«Развитие науки в XXI веке» 1 часть, г. 

Харьков. – Х. : научно-информационный 

центр «Знание», 2017, С. 115-117. 

3. Литвин А. М. Нормальные волны в 

анизотропных призматических 

волноводах треугольного сечения / А. М. 

Литвин // Актуальные направления 

научных исследований XXI века: теория 

и практика. Сборник научных трудов по 

материалам международной заочной 

научно-практической конференции, 

ВГЛТУ. - № 7 часть 1 (33-1), 2017, 

Воронеж, Россия, c. 69-73. 

технологій 

(створення 

дистанційних 

курсів), 2010р.; 

ЦПК ПВ МДУ 

СПК 1 ПК 

2693428/000231-18, 

від 23.06.2018р., 

рег. номер 18-231 

11 Склярова 

Тереза 

Германівна 

Старший викладач 

кафедри вищої та 

прикладної 

математики 

С.-Петербургський 

державний 

університет, 

1993р.; 

спеціальність – 

математик, 

викладач 

– Вища математика 

(96) – загальний курс 

за спеціальностями 

131, 133, 192, 015; 

програмне 

забезпечення 

обчислювальних 

систем (32) ) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113; 

1. Склярова Т. Г. Формирование 

мотивации обучения учащихся классов 

информационно-технологического 

профиля через интегрированные 

лабораторные работы по математике /    

Т. Г. Склярова // Актуальные 

направления научных исследований XXI 

века: теория и практика. Сборник 

научных трудов по материалам 

международной заочной научно-

практической конференции 2014г. – г. 

Інститут 

підвищення 

кваліфікації ПДТУ, 

2015, підвищення 

кваліфікації, тема 

за напрямком 

«Прикладна 

математика», 

12СПК № 841822 



системи 

комп’ютерної 

алгебри  (16) для 

першого 

бакалаврського рівня 

за спеціальністю 113. 

 

 

 

 

 

Воронеж, ВГЛТА. – № 5 часть 1 (10-1), 

с. 291-294. 

2. Склярова Т. Г. Систематизация и 

структурирование ученого материала  

как средство развития современного 

мышления / Т. .Г. Склярова // 

Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и 

практика. Сборник научных трудов по 

материалам международной заочной 

научно-практической конференции 2015 

г. – г. Воронеж, ВГЛТА. – № 9 часть 1 

(20-1), с. 332-335. 

3. Склярова Т. Г. Алгебра. Множини. 

Модуль числа і його властивості. 10-й 

клас / Т. Г. Склярова // Сучасний урок/ 

упоряд. Ж. Сташко, О. Гринько. – Київ,  

«Видавнича група «Шкільний світ»», 

Украина, 2017. – с. 45-50. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

4. Склярова Т. Г. Компетентностный 

подход к обучению студентов высшей 

математике / Т. Г. Склярова // 

Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и 

практика. Сборник научных трудов по 

материалам международной заочной 

научно-практической конференции, 

ВГЛТУ. - № 7 часть 1 (33-1), 2017, 

Воронеж, Россия, c. 291-295. 

12  Остапенко 

Артем 

Олексійович 

В.о. асистента 

кафедри вищої та 

прикладної 

математики 

ДВНЗ 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет», 

2014р., факультет 

інформаційних 

технологій; 

спеціальність  

математик-

програміст 

– – 1. Остапенко А.А. Моделирование 

течений вязкой жидкости методом 

решеток Больцмана / А.А. Остапенко // 

Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и 

практика. Сборник научных трудов по 

материалам международной заочной 

научно-практической конференции 

2014г. – г. Воронеж, ВГЛТА. – № 5 часть 

1 (10-1), с. 238-240. 

2. Буланчук Г.Г., Буланчук О.Н., 

- 



Остапенко А.А. Использование метода 

решеточных уравнений Больцмана для 

решения двумерных задач 

гидродинамики / Г.Г. Буланчук, О.Н. 

Буланчук, А.А. Остапенко // Труды XVII 

международного симпозиума «Методы 

дискретных особенностей задач 

математической физики»: Сборник 

трудов. – Харьков – Сумы, 2015. – с. 

196-200. 

3. Bulanchuk G., Bulanchuk O., Ostapenko 

A. Stability investigation of the two-

dimensional nine-vectors model of the 

lattice Boltzmann method for fluid flows in 

a square cavity / G. Bulanchuk, O. 

Bulanchuk, A. Ostapenko // Вісник 

Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: 

Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. Автоматизовані 

системи управління. Випуск 28, 2016, 

Харків, Украина, с.113-126. 

4. Остапенко А. А., Буланчук О. Н., 

Буланчук Г. Г. Исследование влияния 

переменной скорости звука в ячейке при 

моделировании течения в плоском 

канале и обтекания кругового цилиндра 

потоком вязкой жидкости при расчете 

методом решеточных уравнений 

Больцмана / А. А. Остапенко, О. Н. 

Буланчук, Г. Г. Буланчук // Вісник 

Черкаського університету. Серія: фізико-

математичні науки. – Вип. 1, Черкаси, 

Україна, 2017, с. 50-64. 

5. Остапенко А. А., Буланчук Г. Г. 

Моделирование обтекания 

вращающегося кругового цилиндра 

методом решеточных уравнений 

Больцмана / А. А. Остапенко, Г. Г. 

Буланчук // Труды международного 

симпозиума «Методы дискретных 



особенностей в задачах математической 

физики», 2017, Харьков, Украина, с. 169-

172. 

6. Ostapenko А., Bulanchuk G. 

Calculations of the drag coefficient of 

circular, square and rectangular cylinders 

using the lattice Boltzmann method with 

variable lattice speed of sound / А. 

Ostapenko, G. Bulanchuk // J. Africa 

Mathematica, Vol. 7, 2017, Springer - 

Berlin Heidelberg Deutschand, pp. 1-11. 

7. Остапенко А. А. Моделирование 

обтекания тел потоком вязкой жидкости 

методом решеточных уравнений 

Больцмана / А. А. Остапенко // 

Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и 

практика. Сборник научных трудов по 

материалам международной заочной 

научно-практической конференции, 

ВГЛТУ. - № 7 часть 1 (33-1), 2017, 

Воронеж, Россия, c. 177-181. 

8. Bulanchuk G., Ostapenko А. Modeling 

of the viscous fluid flow around rotating 

circular cylinders with the lattice 

Boltzmann method at moderate Reynolds 

numbers / G. Bulanchuk, А. Ostapenko // 

Вісник Харківського національного 

університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: 

Математичне моделювання. 

Інформаційні технології. Автоматизовані 

системи управління. – Вип. 36, Харків 

Україна, 2018, с. 27-38. 

 

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 

1 СанікідзеТаріел 

Автанділович 

Доцент кафедри 

вищої та 

прикладної 

математики 

(Маріупольський  

Ростовський 

державний 

університет, 

1982р., механіко-

математичний  

Кандидат фізико-

математичних наук, 

01.01.02 – 

диференційні 

рівняння, дисертація . 

Диференійні 

рівняння (48) для 

першого 

бакалаврського рівня  

за спеціальністю 113; 

1. Sanikidze T. About one integral equation 

/ T. Sanikidze // East European Scientific 

Journal. Vol. 1 5(21), 2017, pp. 63-66. 

2. Kholkin A. M., Sanikidze T. A. 

Comparison of Solution of the Nonlinear  

Захист 

кандидатської 

дисертації, 2014р. 





 

 



ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

6. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності  

 

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 

корпусів (див. таблицю «Інформація про загальну площу приміщень, що 

використовуються у навчальному процесі»), 2 гуртожитки, навчальні 

лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та спортивно -

 оздоровчий табір. 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та 

контрольних заходів (кв.метрів на одну особу для фактичного контингенту 

студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами): 

Згідно з ліцензійним обсягом Згідно з фактичною кількістю 

студентів 

          66619,4/14511,8 = 4,59 м
2
                   66619,4/10013,2 = 6.65 м

2
 

Це відповідає вимогам МОН України, згідно з якими площа навчальних 

приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не менш 

ніж 2,4.кв. метра.  

Два гуртожитки – загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році. 

Проведена, реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи 

водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, 

капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, поточний 

ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, капітальний 

ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація. 

Спортивно-оздоровчий табір – загальна площа 1997,2 кв.м., проведений 

ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та 

водопостачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, 

реконструкція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої 

води. 

Таким чином, загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків 

університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні 

умови для навчального процесу. 

Інформація про «Забезпечення приміщеннями навчального призначення 

та іншими приміщеннями» наводиться нижче. 

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 

планується її поновлення новим обладнанням та приладами. 



Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 

віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального 

процесу та адміністративно-господарського управління. 

Університет має розвинену соціальну інфраструктуру ( див. таблицю 

«Інформація про соціальну інфраструктуру». 

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють культурно-

просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний театр-студія, 

театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи художньої 

самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках газет 

«Студентська орбіта» та у засобах  масової інформації міста. 

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує 

потреби підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, 

збірників наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої 

продукції.  

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, 

залів для видачі літератури, читальних залів.  

Бібліотека має 4 читальних зала на 300 посадкових місць. Загальна 

площа бібліотечних приміщень 2045 м
2
. Бібліотека ПДТУ філій не має. 

Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно 

контингенту 

(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2 

1356/10013,2 х 100 = 13,54 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного 

використання в навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій): 

2659 + 1663 х 0,2 = 2991,6 

1356/2991,6 х 100 = 45,3 

Це відповідає вимогам МОН України, згідно з якими кількість 

комп’ютерних місць на 100 студентів повинна становити 12 комп'ютерів, а  

забезпеченість мультимедійним обладнанням повинна становити 30% кількісті 

аудиторій. 

Сучасні освітні технології передбачають широке використання 

комп'ютерної техніки у навчальному процесі. Кафедра «Вища та прикладна 

математика» має власний комп'ютерний клас для проведення комп'ютерних 

практикумів, виконання студентами курсових та дипломних проектів, 



науково-дослідних робот; 13 сучасних комп’ютерів. Для підготовки 

спеціалістів на сучасному світовом у рівні на кафедрі «Вища та прикладна 

математика» здійснюється радикальна перебудова методології викладання 

спеціальних дисциплін з використанням ЕОМ. 

Інформація про перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які 

забезпечують виконання навчального плану зі спеціальності 113 «Прикладна 

математика», їх обладнання, устаткування та програмне забезпечення 

наведена в таблицях нижче. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок про належний стан розвитку 

матеріально-техничного забезпечення ДВНЗ «ПДТУ» та його відповідність  

вимогам надання освітніх послуг у сфері вищої школи України на високому 

науково-практичному рівні у відповідності вимогам Міністерства освіти і 

науки України щодо акредитації освітньої програми «Компютерне 

моделювання» зі спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим 

магістерським рівнем вищої освіти. 

 

 



Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса приміщення 
Повне найменування 

власника майна 

Площа, кв.метрів Найменування та 

реквізити 

документа про 

право власності 

або 

оперативного 

управління, або 

користування 

Документ про право користування  

(договір оренди) 

Загальна 

Призначена для 

використання під 

час навчання за 

спеціальністю, 

що ліцензується 

Призначена для 

використання за 

іншими 

спеціальностями 

відповідно до 

отриманої ліцензії 

Строк дії 

договору 

оренди 

 (з____ 

по_____) 

Наявність 

державної 

реєстрації 

Наявність 

нотаріального 

посвідчення 

вул. Апатова 

(Італійська),115 

корпус № 1 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

16940,2 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 – – – 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 2 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

4561,8 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 – – – 

вул. Апатова 

(Італійська), 115 

корпус № 3 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

7602,6 165 7437,6 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488086 – – – 



вул. Грецька 

(Гречеська), 29 

корпус № 4 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

1858,9 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488088 – – – 

вул. 

Університетська, 7 

корпус № 5 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

12523,5 215,9 12307,6 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 – – – 

вул. Казанцева, 16а 

корпус № 6 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

1140,8 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488089 – – – 

вул. 

Університетська, 7 

корпус № 7 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

1586,8 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

САА № 488087 – – – 

вул. Таганрозька,17 

корпус № 8 

 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

3769,2 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 311 

Законсервований 



університет» 

вул. .Казанцева, 3а 

корпус № 9 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

3910,9 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

 № 493 – – – 

пр. Металургів, 54 

корпус № 11 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський 

державний 

технічний 

університет» 

6119 – – 

Свідоцтво про 

право власності 

ЯЯЯ № 339586 – – – 

вул. Енгельса, 33 

корпус № 12 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Приазовський  

1913,1 На підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України 

 



 
  









 
 

  



7. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

у сфері вищої 
 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального 

закладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 

(далі – НТБ). Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел та 

інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, 

здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, проводиться 

її структурування, надається доступ до існуючих інформаційних джерел. 

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб 

користувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки ВНЗ, яка поєднює:  

- традиційні фонди та послуги; – електронний каталог бібліотеки, в тому 

числі віддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформується в 

електронну бібліотеку; – власні Інтернет-ресурси відкритого доступу; – засоби 

доступу до передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та баз даних; 

– віртуальні довідкові служби; – служби формування цифрових копій, 

електронна доставка документів та міжбібліотечний абонемент;  – віртуальні 

інформаційні або вебліографічні системи посилань на ресурси Інтернету. 

 Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в 

тому числі навчальної літератури – 220451 примірників, наукової літератури –

 291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 

одиниці.  

 

 



На протязі останніх п’яти років простежується стабільна динаміка росту 

фонду бібліотеки переважно за рахунок електронних видань. 

 

Динаміка надходжень електронних видань до баз даних власної 

генерації за останні п’ять років свідчить про збільшення ролі електронного 

документу у освітньому та науковому процесах вузу.  

 

Одним із стратегічних завдань НТБ є формування та розвиток 

електронної бібліотеки як сучасного інформаційного освітнього середовища 

вищого навчального закладу,  надання дистанційного,  цілодобового доступу 

до її ресурсів. У складі електронної бібліотеки університету наступні 

колекції:  
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Динаміка надходжень електронних документів 



- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного 

середовища університету і стовідсотково відображає книжкові 

фонди;  

- сайт електронних навчально-методичні матеріалів, який вміщує 

повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, 

навчально-методичних видань, словників тощо; 

- сайт дистанційного навчання; 

- науковий електронний архів (університетській репозиторій),  у 

якому накопичується,  зберігається, розповсюджується та 

забезпечується постійний і надійний доступ до повних текстів 

наукових публікацій викладачів нашого вузу;  

- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові 

інформаційні ресурси віддаленого доступу. 
 

Електронний каталог НТБ  забезпечує якісний, оперативний, 

багатоаспектний пошук інформації і надає її у зручній для користувача формі  

та в будь-якому режимі (при безпосередньому відвідуванні бібліотеки 

користувачем або в режимі on-line). Доступ до ЕК у мережі Інтернет, 

можливість мобільного пошуку інформації в зручний для користувача час, 

додаткові сервіси роблять ЕК одним із найпопулярніших бібліотечних 

бібліографічних ресурсів. 

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів 

(http://umm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в оболонці 

програмного забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук і 

структурування інформації за ключовими словами, автором, назвою, роком та 

видом видання, факультетом, кафедрою. Для всіх користувачів доступна 

статистика загальної кількості матеріалів. Сайт НММ поповнюється також 

монографіями, підручниками і навчальними посібниками викладачів ПДТУ, 

які з 2014 р. проходять обов'язкове грифування вченою радою ун-ту. Всі 

матеріали доступні користувачам в авторизованому режимі. 

 



Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» 

орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для навчання 

студентів. З метою підвищення якості навчально-методичних розробок (далі – 

НММ) викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато процес 

стандартизації редакційно-видавничої діяльності ВНЗ. Був розроблений 

комплекс стандартів системи менеджменту якості, у яких реалізований 

корпоративний підхід до оформлення НММ, що видаються у ДВНЗ «ПДТУ». 

Були розроблені наступні Стандарти організації:  

- Види видань в сфері навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу. Загальні вимоги  

- Оформлення текстового матеріалу в навчально-методичних виданнях. 

Загальні вимоги  

- Нормоконтроль видань в сфері навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу. Порядок організації та проведення  

Нормоконтроль щодо дотримання стандартів було покладено на 

науково-технічну бібліотеку вузу.  

В результаті впровадження стандартизації в процес видання навчально-

методичної літератури досягнуті наступні результати: 

- максимальний ступінь уніфікація процесу видання НММ; 

- створення єдиних і зрозумілих правил оформлення НММ; 

- істотне підвищення якості НММ; 

- формування структурованої авторизованої бази даних НММ; 

- впровадження на постійній основі уніфікованих методів моніторингу 

роботи факультетів вузу по виданню НММ; 



- забезпечення відповідності НММ вимогам національних, 

міждержавних і міжнародних стандартів. 

 

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню інституційного 

репозиторія – колекції наукових публікацій викладачів вузу (http://eir.pstu). На 

сьогодні база даних сховища налічує біля 13500 електронних документів з 

чотирьох вузівських збірок та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться робота 

по наповненню сайту як новими, так і ретро публікаціями. Для поширення 

досліджень в світовому науковому співтоваристві і зростання рівня 

цитованості, інституційний репозиторій зареєстрований в міжнародних 

відкритих архівах ROAR і OpenDOAR. 

 

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) – це інтерактивна 

платформа для  інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки 

університету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 

електронних наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями 

на архіви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та 

правової інформації, інших освітніх ресурсів. 

З метою вдосконалення складу та структури електронних ресурсів 

бібліотека університету систематично проводить моніторинг ступеня їх 

використання (таб. 1). Найбільш затребуваною впродовж останніх п’яти років 

базою даних електронної бібліотеки є цифрова бібліотека науково-методичних 

видань ПДТУ. 

http://ntb.pstu.edu/


Таблиця 1 – Динаміка кількості скачувань електронних видань (за 

даними Google Analytics) 

Назва бази даних 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Сайт навчально-методичних матеріалів 

викладачів ПДТУ 295054 373767 483359 485264 492183 

Інституційний репозиторій 9251 55938 134101 192188 222623 

Сайт бібліотеки ПДТУ 20682 23911 44291 47492 49735 

Електронний каталог 14425 17179 25696 27099 29283 

 

Завдяки участі у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» 

науковці вузу отримують доступ до різноманітної англомовної наукової 

інформації. У продовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 

20 баз даних наукової інформації, серед яких EBSCO Publishing, Cambridge 

Journals Online, OECD iLibrary, Де Гройтер (De Gruyter), Cambridge Core, 

Academic Search™ Complete та eBook, EBSCO eBook Academic Subscription 

Collection, Access Engineering, McGraw-Hill eBook Library та ін. 

У 2017 році ПДТУ отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та 

Web of Science за кошти держбюджету разом з майже 100 українськими 

вишами та науковими установами Міністерства освіти і науки України, які 

відбирались спеціально створеною Комісією. Комісія враховувала такі 

критерії, як спосіб організації доступу до електронних наукових баз даних, 

можливість надання такого доступу іншим організаціям, кількість публікацій 

у наукових журналах, що включені до Web of Science Core Collection та 

Scopus, тощо. На допомогу науковцям на сайті бібліотеки розміщені 

методичні рекомендації тим, хто хоче опублікувати наукову статтю в 

журналах Scopus та Web of Science. Розроблена комплексна методика пошуку 

та відбору видань у наукометричних базах даних. 

Бібліотека систематично проводить моніторинг наукометричних БД, 

здійснює редакцію авторських профілів та наукових колективів 

(університету, факультетів, кафедр, наукових періодичних видань). Сьогодні 

український вчений усвідомлює, що наукові публікації є не тільки 

формальною вимогою для отримання наукових ступенів та вчених звань, а 

базовим показником, що відображає його наукову діяльність. Підвищення 

якості наукових публікацій, актуальність тематики, а також рейтинг видання, 

в якому вони надруковані та відображення їх у міжнародних наукометричних 

БД – вимога часу. 

http://accessengineeringlibrary.com/


НТБ ПДТУ постійно розширює спектр послуг і сервісів, які надаються 

студентам і аспірантам, науковцям і науково-педагогічним працівникам, 

співробітникам ВНЗ згідно з їх інформаційними запитами. З метою 

забезпечення комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних 

ресурсів, бібліотека активно впроваджують відкритий доступ до своїх фондів, 

сервіси для дистанційних користувачів, надає можливість скористатися 

безкоштовним Wi-Fi. 

До послуг користувачів два  абонементи та чотири читальних залів на 

300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 

м
2
,  у т.ч.: для зберігання фондів – 567,9 м

2
, для обслуговування користувачів  

– 1320,1 м
2
.  

В університеті організовані електроні читальні зали для самостійної 

роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 

доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 

довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 

також для проведення занять з використанням сучасних комп’ютерних 

технологій. Електроні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 

університету і мають у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих 

місць.  

Для бібліографічного обслуговування віддаленого користувача на сайті 

бібліотеки створена віртуальна довідкова служба, яка дозволяє отримати 

інформацію про наявність у фондах бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ»  конкретного 

видання, підібрати список літератури, професійно скласти бібліографічний 

опис документів. Крім того, за запитами користувачів надається коротка 

інформація про конкретний факт або подію.  

 

 



Впровадження електронного режиму книговидачі дозволило істотно 

скоротити час обслуговування читачів, оперативно відстежувати 

заборгованість, спростило систему реєстрації та перереєстрації користувачів, 

дало можливість користувачам переглядати свій електронний формуляр з 

будь-якого комп'ютера, підключеного до Інтернету. 

Таким чином, на сьогодні реалізовані наступні складові електронної 

бібліотеки вузу: 

- доступ до електронних баз даних наукової і навчальної інформації як 

власної генерації, так і запозичених; 

- інтерактивне персоналізоване і диференційоване обслуговування 

користувачів бібліотеки; 

- забезпечення цифровими інформаційними послугами, такими як 

онлайн-бібліографія, віртуальні виставки, електронний формуляр; 

- модернізація технологічної інфраструктури науково-технічної 

бібліотеки. 

Електронна бібліотека вузу сприймається сьогодні користувачами як 

унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інформації. 

Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенціал 

електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до різноманітних 

форм навчальних та наукових видань. Це особливо актуально в зв'язку з 

великою зайнятістю студентів і викладачів, суміщенням ними різних видів 

діяльності, розвитком дистанційної форми навчання. Одним з переваг 

електронних бібліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і 

повнотекстових ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у 

режимі 24/7. 

Важливим завданням бібліотеки є робота з формування інформаційної 

культури користувачів. У бібліотеці проводяться заняття зі студентами 

першого курсу з основ інформаційної культури. Заняттями передбачено 

формування в студентів: 

- навичок самостійного пошуку літератури за допомогою електронних і 

традиційних каталогів, картотек; 

- умінь і навичок інформаційного самозабезпечення навчальної і 

науково-дослідної діяльності; 

- раціональних прийомів і засобів самостійного ведення пошуку 

інформації і систематизації даних; 

- умінь і навичок володіння формалізованими методами аналітико-

синтетичної обробки інформації; 

- прийомів правильного оформлення письмових замовлень на книги та 

періодичні видання; 



- навичок бібліографічно грамотного складання списків літератури для 

рефератів, курсових і дипломних робіт. 

Таким чином, робота за зазначеним спецкурсом створює умови для 

наближення до конкретних інформаційних проблем користувача та його 

практичної (навчальної) діяльності; саморозвитку та самовдосконалення 

студентів. 

Одним з основних завдань бібліотеки є популяризація книг серед різних 

груп користувачів. Це – книжкові виставки-презентації, перегляди та огляди 

літератури, проведення різноманітних заходів. Щорічно НТБ організує більш 

200 книжкових виставок та переглядів, біля 50 культурно-просвітницьких 

заходів та оглядових лекцій. Бібліотека університету постійно використовує в 

своїй роботі віртуальні виставки та презентації як наочно-пізнавальну форму 

популяризації книги. 

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її 

роботи новим змістом, виокремлює її пріоритетні напрями розвитку, а саме: 

підвищення інформаційної,  освітньої,  виховної, пізнавальної функцій, які 

потребують найповнішого інформаційного забезпечення навчально-виховного 

та науково-дослідного процесів, надання інформаційно-методичної допомоги 

студентам, викладачам, співробітникам ВНЗ.  

Таким чином, інформаційне забезпечення навчального процесу ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет» і кафедри «Вища та 

прикладна математика» відповідає акредитаційним умовам Міністерства 

освіти і науки України надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

підготовки за другим (магістерським) рівнем освітньої програми 

«Компютерне моделювання» за спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

 

 

  



 

 

  



2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та 

іншою навчальною літературою 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Автор 

підручника 

прізвище, ім’я та по 

батькові) 

(навчального 

посібника тощо) 

Найменування 

підручника, 

навчального посібника 

тощо 

Найменування 

видавництва, рік 

видання 

Кількість 

примірників** 

Ділова іноземна 

мова 

Барабаш І.В., 

Золотарьова О.М. 

Методичні вказівки з 

розвитку  вмінь 

читання, говоріння, 

письма та аудіювання з 

курсу «Ділова іноземна 

мова» для студентів V 

курсу технічних 

спеціальностей. Частина 

1 

Маріуполь: 

ПДТУ, 2011 

30 

Л.В.Федоряченко, 

О.В.Куровська 

Особливости ділового 

письма англійською 

мовою: Практичний 

посібник (Business 

Writing Specifics: 

Practical Manual 

К.: Товариство 

«Знання», КОО, 

2000. 

 
5 

K. Brouke, A. Maris Business Vocabulary Oxford University 

Press, 2006. – 88 p 
3 

Н. А. Міхно,  

Л. М. Лазаренко, 

Г. В. Висоцька 

The Explosion: 
навчальний посібник / 

навчальний посібник 

Маріуполь:  

ДВНЗ «ПДТУ», 

2014. – 135 с. 

Електроний 

ресурс 

Охорона праці в 

галузі 

Ткачук К. Н., 

Халімовський М. 

О., Зацарний В. В. 

та ін 

Основи охорони 

праці: Підручник. – 

2-ге вид., допов. і 

перероб. 

К.: Основа, 

2006 

25 

За ред. проф. 

В.В.Березуцького 

Основи охорони 

праці: Підручник 

Х.: Факт, 2005. 30 

П.І.Шам Методичні вказівки 

до виконання 

практичних робіт в 

галузі 

Маріуполь, 

ПДТУ, 2003р. 

 

20 

Цивільний захист 

Шоботов В.М. «Гражданская 

оборона» Учебное 

пособие. 

ПГТУ, 2002 г. 

20 

Шоботов В.М. Тематика 

практических занятий 

и дипломных заданий 

цикла гражданской 

обороны 

ПГТУ, 2008 г. 

5 

Васійчук В.О., 

Гончарук В.Є., 

Качан С.І., Мохняк 

С.М 

Основи цивільного 

захисту: Навч. 

посібник 

Львів,  2010.- 

3 

Джиргей В.С., 

Жидецьки В.Ц. 

Безпека 

життєдіяльності 

Львів 

“Афіша”,2000. 
20 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/1867


Основи психології 

і педагогіки 

Вилюнас В Психологічні 

механізми мотивації 

людини. 

М. 1990. 20 

Зейгарник Б.В.  Патопсихологія. СПб., 2006. 5 

Изард Д.О.  Емоції людини. СПб.,2000. 4 

Варіаційне 

числення та 

методи оптимізації 

Буслаев В.С. 

 

Вариационное 

исчисление. 

Изд-во Ленингр. 

ун-та, 1980. 

12 

Ахиезер Н.И.  Лекции по 

вариационному 

исчислению 

М.: Физматгиз, 

2005. 

3 

Гельфанд И.М., 

Фомин С.В. 

 

Вариационное 

исчисление 

М.: Наука, 2011. 3 

Санікідзе Т.А. Варіаційне числення 

та методи оптимізації 
[Електроний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Варіаційне числення 

та методи оптимізації» 
для студентів 
спеціальності  
113 «Прикладна 
математика 

Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 
2018. – 86 с. 

Електроний 

ресурс  
 

Основи наукових 

досліджень та 

патентознавства 

Крутов В.И.  Основы научных 

исследований.  

М.: Высшая 

школа, 1989. 

 

Кедров Б.М.  Проблемы логики и 

методологии науки. 

Избранные труды. 

М.: Наука,2001  10 

Рясенцева В.А. 

 

Патентоведение: 

Учебник для вузов. 

Под ред. В.А. 

Рясенцева. 

М.: Машиност-

роение, 2004 

12 

В. П. Гранкин,  

Д. В. Гранкин.  

Методология и 

организация 

исследований 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие  

Мариуполь : 

ПГТУ, 2017. – 

168 с.  

Електроний 

ресурс 

Комп'ютерні та 

математичні 

методи теорії 

прийняття рішень 

Грешилов А.А.  Математические 

методы принятия 

решений: учеб. 

пособие  

М : Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2014.  

 

3 

Орлов А.И.  Теория принятия 

решений. Учебное 

пособие  

М: Изд-во 

«Март», 2004.  

15 

Королев В.Ю., 

Бенинг В.Е., 

Шоргин С.Я..   

Математические 

основы теории риска 

M: Физматлит, 

2011.  

5 

Інтелектуальний 

аналіз даних 

Барсегян А.А.  Методы и модели 

анализа данных: OLAP 

и Data Mining.  

СПб.: БХВ-

Петербург, 2004. 5 

Дюк В., 

Самойленко А.  

Data Mining. Учебный 

курс.  

СПб.: Питер, 

2001. 
10 



Бююль А., Цёфель 

П. 

 

SPSS: искусство 

обработки 

информации. Анализ 

статистических 

данных и 

восстановление 

скрытых 

закономерностей. /  

Пер. с нем.,  Рук-во  

пользователя.   

СПб.: ООО 

«ДиаСофтЮП»,  

2001.  

10 

Додаткові розділи 

обчислювальної 

геометрії 

Никулин Е.А.  Компьютерная 

геометрия и 

алгоритмы машинной 

графики.  

СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. 

4 

Голованов Н. Н.  Геометрическое 

моделирование.  

М.: Издатель-

ство физико- 

математической 

литературы, 

2002. 

5 

Berg M., Krevelend 

M., Overmars M., 

Schwarzkopf O.  

Computational 

Geometry. Algorithms 

and Applications.   

Berlin: Springer-

Verlag, 2000. 

2 

П'ятикоп О.Є. Компьютерная 

графика. В 2 ч. Ч. 1. 

Обработка 

изображений 

[Электронный ресурс] 

: методические 

указания по 

выполнению 

лабораторных работ 

по дисциплине 

«Компьютерная 

графика» для 

студентов дневной 

формы обучения 

направления 

подготовки 6.050101 

«Компьютерные 

науки» специальности 

122 «Компьютерные 

науки и 

информационные 

технологии»  

Мариуполь : 

ПГТУ, 2016. – 

185 с.  

Електроний 

ресурс 

Режим 

доступа: 

http://umm.pst

u.edu/handle/1

23456789/1054

5 

Комп'ютерне 

моделювання 

систем масового 

обслуговування 

Королюк В.С., 

Турбин А.Ф. 

Процессы марковского 

восстановления в 

задачах надежности 

систем.  

Киев: Наукова 

думка, 2002. 

 

4 

Королюк В.С..  

 

Стохастические 

модели систем.  

Киев: Наукова 

думка, 2009. 

3 

Н. Прабху. 

 

Стохастические 

процессы теории 

запасов.  

М.: Мир, 2004. 

 

7 

Літвін Н.В. Теория массового 

обслуживания 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие 

Мариуполь : 

ПГТУ, 2017. – 47 

с. 

Електроний 

ресурс 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10545
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10545
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10545
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10545


Математичні та 

чисельні методи в 

гідродинаміці 

Давыдова М.А.  Лекции по 

гидродинамике.  

М.: 

ФИЗМАТЛИТ,  

2011.  

5 

Лойцянский Л. Г.  

 

Механика жидкости и 

газа.  

М.: Наука, 2001. 
10 

Свешников А. Г., 

Боголюбов А. И., 

Кравцов В. В.  

 

Лекции по 

математической физике.  

М.: Наука, 2004. 

8 

Буланчук Г.Г. Аналитические и 

численные методы в 

гидродинамике: 

конспект лекций 

Мариуполь : 

ПГТУ, 2016. – 

147 с. 

Електроний 

ресурс 

Методи 

комп'ютерної 

анімації 

Кетрин Ульрих  Интерактивная web-

анимация во FLASH  

М.: ДМК Пресс, 

2010  

5 

Платонова Н.С.  Создание 

компьютерной 

анимации в Adobe 

Flash CS3 Professional: 

учебное пособие 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

Интернет-

Университет 

Информационны

х Технологий 

(ИНТУИТ), 2009 

4 

Капранова М.Н.  

 

Macromedia Flash MX. 

Компьютерная 

графика и анимация  

М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2010. 

 

7 

Кіркіна Т.Ю. Методи комп'ютерної 

анімації [Електроний 
ресурс]: конспект 
лекцій з дисципліни 
«Методи комп'ютерної 

анімації» для студентів 
спеціальності  
113 «Прикладна 
математика 

Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 
2018. – 137 с. 

Електроний 

ресурс  
 

Корпоративні 

інформаційні 

системи 

Гаврилов Д.А.  Управление 

производством на базе 

стандарта MRPII  

СПб.: Питер. 

2002. 

8 

Фаулер Мартин.  Архитектура 

корпоративных 

программных 

приложений: Пер. с 

англ.  

М.: 

Издательский 

дом "Вильяме", 

2006. 

5 

Джонсон Г., 

Нортроп Т.  

      

Разработка клиентских 

веб-приложений на 

платформе Microsoft 

.Net Framework. 

Учебный курс 

Microsoft / Пер. с англ.  

М. : «Русская 

Редакция»,СПб.: 

«Питер», 2007.  

5 



Кіркіна Т.Ю.  

 
Корпоративні 
інформаційні системи 
[Електроний ресурс]: 
конспект лекцій з 
дисципліни 
«Корпоративні 
інформаційні системи» 
для студентів 
спеціальності  
113 «Прикладна 
математика 

Маріуполь : 
ДВНЗ «ПДТУ», 
2018. – 146 с. 

Електроний 

ресурс  
Режим 
доступа: 
http://mo.pstu
.edu 

Сучасні 

алгоритми, методи 

та системи захисту 

інформації 

Малюк А.А.   Информационная 

безопасность: 

концептуальные и 

методологические 

основы защиты 

информации.  

М.: Горячая 

линия – 

Телеком, 2004.  

7 

Баричев С.Г., 

Серов Р.Е. 

 

Основы современной 

криптографии  

М.: МИФИ, 

2007.  

3 

Мещеряков Р.В.  

 

Информационная 

безопасность.  

Томск: ТПУ, 

2004. 

4 

Волощук С.О. Теория информации и 

кодирование 

[Электронный 

ресурс]: методическое 

пособие к 

лабораторным 

работам по 

дисциплине «Теория 

информации и 

кодирование»  

Мариуполь : 

ПГТУ, 2011. – 63 

с.  

Електроний 

ресурс 

Режим 

доступа: 

http://umm.pstu

.edu/handle/123

456789/2799 

Спеціалізовані 

пакети обробки 

мультимедіа 

Резников Ф.А., 

Комягин В.Б 

Освоєння Adobe 

Premiere 

СПб.: BHV, - 

Петербург, 2000. 
10 

Гаррігус Ськотт Р.  SoundForge.Музичні 

композиції і ефекты: 

Пер. з англ.  

СПб.:БХВ – 

Петербург, 2003 7 

Риз Э.  

 

Як зробити красиво в 

3D- дизайні - Пер. з 

англ.  

СПб.:БХВ – 

Петербург, 2003. 5 

Пятикоп О.Є. Методичні вказівки до 

виконання 

лабораторних робот з 

дисципліни 

«Інтерактивні системи 

мультимедіа» для 

студентів 

спеціальності 122 

«Комп'ютерні науки 

та інформаційні 

технології» 

спеціалізації 

«Інформаційні 

системи та технології» 

всіх форм навчання 

Мариуполь: 

ГВУЗ «ПГТУ», 

2016. – 36 с. 

[Электронный 

ресурс]. 

Електроний 

ресурс 

Режим 

доступа: 

http://umm.pst

u.edu/handle/1

23456789/1043

7 

http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10437
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10437
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10437
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/10437


Soft Scills для 

інженерів 

Герасимчук О.О., 

Олексів Н.А. 

Soft Skills для 

інженерів. Навчально-

методичний посібник.  

Луцьк: 

Видавництво 

Луцького НТУ, 

2013. 

2 

Орбан-Лембрик 

Л.Е.  

Психологія 

управління: Посібник.  

К.: Академвидав, 

2013.  

10 

Слиньков В.Н.  

 

Управление 

персоналом 

(практические 

рекомендации). – 2-е 

изд.  

К.: Алерта; КНТ, 

2012.  

7 

Прикладні задачі 

функціонального 

аналізу 

Колмогоров А.Н., 

Фомин С. В. 

Элементы теории 

функций и 

функционального 

анализа 

М.:Наука,1989.- 

624с. 

5 

Люстерник Л. А., 

Соболев В. И. 

Краткий курс 

функционального 

анализа 

М.: В. ш., 1982.- 

272 с. 

3 

Треногин В.А. Функциональный 

анализ 

М.:Наука,1980.- 

496с. 

4 

Балакришнан А.В. Прикладной 

функциональный 

анализ 

М.: Наука, 

ГРФМЛ, 1980. – 

383 с. 

4 

Хатсон В., Пим Дж. Приложения 

функционального 

анализа и теории 

операторов 

М.:Мир,1983. – 

432 с. 

2 

Холькін О. М., 

Санікідзе Т. А. 

Методичні вказівки з 

самостійного вивчен- 

ня курсу «Функціо- 

нальний аналіз» для 

студентів спеціаль- 

ності «Прикладна 

математика». 

Мариуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 

2018. – 69с.  

Електроний 

ресурс  

Режим 

доступу: 

http://umm.pst

u.edu/handle/1

23456789/1476

4 

Холькін О. М. 

 

Методичні вказівки  до 

практичних занять з 

курсу «Функціо- 

нальний аналіз» для 

студентів спеціаль- 

ності «Прикладна 

математика». 

Мариуполь: 

ДВНЗ «ПДТУ», 

2018. – 128с 

Електроний 

ресурс 

Режим 

доступу: 

http://umm.pst

u.edu/handle/1

23456789/1492

9 

Математичні 

методи кодування 

інформації 

Харин Ю. С. и др. Математические и 

компьютерные основы 

криптологии: учеб. 

пособие 

Минск: Новое 

Знание, 2003. – 

382 с. 

4 

Фільштінський В.А, 

Бережний А.В. 

Математичні основи 

криптографії: конспект 

лекцій 

Суми: Сумський 

державний 

університет, 

2011. – 138 с. 

5 

Горбенко І.Д., 

Горбенко Ю.І. 

Прикладна крипто-

логія: підручник 

Х.: ХНУРЕ,  

Форт, 2013. – 

878 с. 

5 

 

 



 

 

  



 

 

  



8. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти 

 

В основу навчального процесу покладений освітній стандарт 

підготовки магістрів, що включає: 

 освітню програму підготовки магістрів; 

 навчальний план; 

 структурно – логічну схему навчального плану; 

 графік навчального процесу; 

 програми з усіх нормативних та вибіркових дисциплін; 

 програму практики; 

 програми державних іспитів за ступенями освіти; 

 комплексні контрольні завдання з дисциплін згідно з навчальним 

планом; 

 методичні вказівки і тематику курсових робіт з дисциплін, 

передбачених планом. 

Для навчальних дисциплін розроблені методичні вказівки для 

проведення лабораторних та практичних занять, завдання для контрольних 

робіт. Для самостійної підготовки студентів розробляються завдання для усіх 

дисциплін навчального плану. 

Для методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін навчального 

плану кафедрою вищої та прикладної математики розроблені учбово – 

методичні комплекси, які мають: 

- навчальну програму дисципліни; 

- робочу навчальну програму; 

- методичні матеріали щодо проведення практичних і лабораторних 

робіт; 

- тематику і методичні вказівки для виконання курсових робіт; 

- навчальні та контрольні тести; 

- роздатковий матеріал з навчальних дисциплін; 

- пакети комплексних контрольних робіт для контролю знань; 

- підручники, посібники, конспекти лекцій; 

- екзаменаційні білети; 

- методичні матеріали для самостійної роботи студентів. 

Інформація про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін надана в відомості про комплекс навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін (відомість 1). 

Всі дисципліни спеціальності забезпечені пакетами контрольних 

завдань, що містять: контроль залишкових знань, поточний контроль знань, 



екзаменаційні білети. Основне місце в цих пакетах займає комплексна 

контрольна робота з дисципліни. 

Курсовий проект виконується з метою закріплення, поглиблення та 

узагальнення знань, здобутих студентом, та їх застосування для комплексного 

вирішення фахового завдання. Тематика курсових робіт складається кафедрою 

за провідною в навчальному році нормативною дисципліною. Студенти 

обирають теми курсових робіт і наукових керівників і затверджують їх на 

кафедрі. Керівництво курсовими роботами доручається найбільш 

кваліфікованим викладачам. Тематика курсових робіт відповідає завданням 

навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практичними потребами фаху 

галузі знань.  

Захист курсових проектів проводиться перед комісією у складі 

наукового керівника і одного з членів кафедри. Результати захисту курсового 

проекту оцінюються за стобальною шкалою. Курсові проекти зберігаються на 

кафедрі протягом три роки, потім списуються в установленому порядку.  

Для підготовки магістерських робіт на кафедрі розроблені та 

затверджені методичні вказівки, які містять рекомендації і вимоги, щодо 

написання магістерської роботи та її оформлення, а також основну тематику.  

Забезпечення навчальними програмами з усіх нормативних і вибіркових 

дисциплін, планами практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, 

самостійної роботи студентів, тематикою і методичними вказівками для 

виконання курсових робіт, програмами державних екзаменів, програмами і 

базами практик наведено у відомостях 2, 3, 4. 

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організаційне та 

навчально–методичне забезпечення навчально–виховного процесу відповідає 

вимогам Міністерства освіти і науки України щодо підготовки за другим 

(магістерським) рівнем за освітньою програмою «Комп’ютерне 

моделювання» спеціальності 113 «Прикладна математика». 

 

 

  



 

 
 

  



2. Забеспечення навчальними програмами 

№ 

п/п 

Найменування дисципліни за 

навчальним планом 

Відмітка про 

наявність 

програми 

(так/ні) 

Найменування розробника програми 

1. Ділова іноземна мова Так 
ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра іноземних мов, 
доцент, к. пед.н. Лазаренко Л.М. 

2. Охорона праці в галузі Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра охорони праці та 

навколишнього середовища, 

проф., д. т. н., Волошин В.С. 

3. Цивільний захист Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра охорони праці та 

навколишнього середовища, 

виклад. Тимофєєв М.С. 

4. Основи психології і педагогіки Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра комп’ютерних наук, 

проф., докт. пед. н., Федосова І.В. 

5. 
Варіаційне числення та методи 

оптимізації 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра вищої та прикладної 

математики, проф., докт. фіз.-мат. н., 

Холькін О.М. 

6. 
Основи наукових досліджень та 

патентознавства 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра інформатики, проф.,  

докт. фіз.-мат. н., Гранкін В.П. 

7. 
Комп'ютерні та математичні 

методи теорії прийняття рішень 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра вищої та прикладної 

математики, проф., докт. фіз.-мат. н., 

Холькін О.М. 

8. Інтелектуальний аналіз даних Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра автоматизації і 

комп‘ютерних технологій, 

в.о. доцента, к.т.н., Воротнікова З.Є. 

9. 
Додаткові розділи 

обчислювальної геометрії 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра вищої та прикладної 

математики, доц., к. фіз.-мат. н., 

Десятський С.П. 

10. 
Науково- дослідницька робота 

студента 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра вищої та прикладної 

математики, доц., к .фіз.-мат. н., 

Буланчук Г.Г. 

10. 
Комп'ютерне моделювання 

систем масового обслуговування 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра вищої та прикладної 

математики, доц., к. фіз.-мат. н., 

Літвін. Н.В. 

11. 
Математичні та чисельні методи 

в гідродинаміці 
Так 

ДВНЗ «ПДТУ» 

Кафедра вищої та прикладної 

математики, доц., к .фіз.-мат. н., 

Буланчук Г.Г. 





 

  



9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 

 

Навчальний процес – це система організаційних і дидактичних заходів, 

спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньо-

кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Він 

охоплює всі компоненти навчання: учасників навчального процесу 

(викладачів, студентів), засоби, форми і методи навчання. 

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання 

будь – яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 

Навчальний процес має два головні аспекти: навчання як системна 

цілеспрямована діяльність кафедр, що передбачає передачу студентам 

наукових знань і формування їх особистісних якостей, і учіння як навчальна 

діяльність студентів. 

Навчальний процес організовується з урахуванням науково – педа-

гогічного потенціалу, матеріальної і навчально – методичної бази, сучасних 

інформаційних технологій. Він орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних 

процесів в освітній та соціально – культурній сферах, галузях техніки і 

технологій, системах управління й організації праці в умовах ринкової 

економіки. 

Навчальні заняття відбуваються під керівництвом або за участю 

викладача за розкладом. Основними їх видами є: лекція, практичне, 

лабораторне, індивідуальне заняття; консультація. Застосовуються також 

активні форми: дискусія, «круглий стіл», тематична зустріч, ділова гра, 

розв’язання ситуаційних задач тощо. 

Лекція – це логічно вивершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково – методичного 

питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та 

демонстрацією дослідів. Лекція є одним з основних видів навчальних занять 

і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у 

студентів основи знань з певної наукової галузі, а також визначати напрямок, 

основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної 

роботи студентів з відповідної навчальної дисципліни. 

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим 

навчальним планом), а його тематика – робочою навчальною програмою 

навчальної дисципліни. Лекції читаються професорами і доцентами, а також, 



в окремих випадках, іншими висококваліфікованими фахівцями, які мають 

значний досвід наукової, науково – методичної та практичної діяльності. 

Лекційні потоки формуються із студентів певного курсу одного 

напрямку підготовки (спеціальності). У необхідних випадках кілька 

лекційних потоків можуть об'єднуватися в один або, навпаки, великі потоки 

можуть бути поділені на менші.  

Лектор має широкий науковий світогляд, володіє ґрунтовними 

знаннями і практичним досвідом у відповідній науковій галузі чи сфері 

виробничої діяльності, вміє системно, аргументовано, на належному 

науковому і методичному рівні викладати в лекціях теоретичні основи 

навчального курсу. Його лекції є глибокими за змістом і доступними за 

формою викладу. Зміст і структурно – логічна послідовність лекцій 

відповідають затвердженій робочій навчальній програмі. 

Викладач перед початком навчального року (семестру) подає на 

кафедру конспект лекцій лекційного курсу, контрольні завдання для 

проведення передбаченого навчальним планом проміжного та підсумкового 

контролю, інші методичні матеріали, які забезпечують реалізацію робочої 

навчальної програми. 

Студенти згідно з тематичним планом проведення практичних занять 

самостійно опрацьовують лекційний матеріал та рекомендовану літературу з 

відповідної теми, готують, при потребі, необхідні дидактичні матеріали та 

виконують домашні завдання. 

Якість підготовки студентів до заняття та їх участь у розв'язуванні 

практичних завдань оцінюються викладачем і враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни. 

Індивідуальні заняття є новою формою організації навчального 

процесу. Вони передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації 

творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та 

нахил до науково – дослідної роботи і творчої діяльності. 

Індивідуальні заняття проводяться у поза навчальний час за окремим 

графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей 

студента. 

Індивідуальні заняття з певної навчальної дисципліни проводяться з 

одним або декількома студентами за окремим графіком. 

Оцінки, що отримали студенти, за окремі семінарські, практичні, 

індивідуальні навчальні заняття, ділові ігри, розв’язання ситуаційних задач 

тощо враховуються при визначенні загального навчального рейтингу 

дисципліни. 



Розклад навчальних занять створює умови для максимально можливого 

забезпечення ритмічного виконання тематичних планів викладання кожної 

навчальної дисципліни, максимально включає можливі різновиди обраних 

студентом курсів. 

У процесі опанування навчальними дисциплінами студентові 

пропонується виконання індивідуальних завдань, передбачених робочим 

навчальним планом: підготовка рефератів, тез, доповідей, повідомлення, 

огляду літератури, звіту про практику, розв’язання задач, написання курсових 

та магістерської робіт. Більшість із них виконується студентом самостійно, 

частина – під керівництвом викладача. 

Планування роботи викладачів здійснюється згідно з діючими у вищий 

школі нормативами. 

Друга половина робочого дня планується у відповідності до 

затверджених Міністерством освіти і науки України нормативів. Індивідуальні 

плани виконуються, звіти викладачів про їх виконання заслуховуються на 

засіданнях кафедри. 

Самостійна й індивідуальна робота є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

Навчальний час, відведений для самостійної і індивідуальної роботи 

студента, регламентується робочим навчальним. Зміст самостійної роботи 

студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою 

дисципліни, підручниками, навчальними і методичними посібниками, 

конспектами лекцій викладача, практикумом, списком наукової та фахової 

монографічної і періодичної літератури тощо. Методичні матеріали для 

самостійної роботи передбачають можливість самоконтролю з боку студента.  

У необхідних випадках самостійна робота студента проводиться 

відповідно зі складеним графіком, що гарантує можливість доступу студента 

до потрібних дидактичних засобів. Такий графік доводиться до відома 

студентів на початку поточного семестру. 

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений навчальним планом для 

засвоєння в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні занять. 

Контрольні заходи, які застосовуються на кафедрі вищої та прикладної 

математики, включають: вхідний, поточний, проміжний, підсумковий 

контроль (семестровий і державну атестацію). 

Вхідний контроль здійснюється за необхідністю на початку вивчення 

окремих навчальних дисциплін для виявлення рівня підготовки студентів. З 

цією метою використовуються також підсумки вступного тестування. 



Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та 

лабораторних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів 

до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під 

час навчальних занять визначається викладачем і затверджується на засіданні 

кафедри. 

Проміжний контроль практикується на певних етапах вивчення 

матеріалу у вигляді тестів, контрольних, зокрема, ректорських робіт, 

теоретичних співбесід тощо. Сучасним видом таких перевірок є модульний 

контроль. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної 

частини навчального матеріалу. 

Семестровий контроль з певної дисципліни проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового екзамену або заліку в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному робочою програмою дисципліни. Форма проведення 

семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст 

і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії 

оцінювання визначаються рішенням кафедри. Студент вважається допущеним 

до семестрового контролю з конкретної дисципліни (семестрового екзамену, 

диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав всі види робіт, 

передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни. 

Залік – це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом 

навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів 

тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та 

певних видів робіт та практичних, семінарських або лабораторних заняттях 

протягом семестру. Семестровий залік планується за відсутністю екзамену і не 

передбачає обов’язкової присутності студентів. Семестрові заліки з окремих 

дисциплін проводяться після закінчення її вивчення. Заліки приймаються 

викладачами, які проводили практичні, семінарські та інші заняття в 

навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни. 

Залік виставляється, як правило, за результатами оцінок поточного 

контролю та виконання студентом семестрових індивідуальних завдань та 

контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях. Накопичена студентом 

сума балів за результатами поточної роботи у семестрі вноситься до 

атестаційну відомість і автоматично друкується в залікову відомість в графі 

"рейтинг". 

Якщо студент не отримав залік за результатами поточної роботи у 

семестрі, залік виставляється за результатами виконання ним залікової 



контрольної роботи або підсумкової співбесіди. Заліки з окремих 

лабораторних робіт та комп'ютерного практикуму приймаються після їх 

виконання. Підсумкові бали з залікових відомостей вносяться в систему 

«Деканат». 

Екзамен – екзамени складаються студентами в період сесії, а по 

коротким курсам першої половини семестру в після проведення атестації з 

дисциплін передбачених навчальним планом. ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» може встановлювати студентам 

індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. Екзамени проводяться 

згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не 

пізніше, як за місяць до початку сесії. 

Накопичена студентом сума балів за результатами поточної роботи у 

семестрі вноситься до атестаційну відомість і автоматично друкується в 

екзаменаційну відомість в графі 4. Протягом семестру студент може набрати 

максимум 60 балів.  

Семестровий контроль може проводитися в усній формі по білетах або 

письмовій формі за контрольними завданнями (КЗ), а також шляхом 

тестування з використанням технічних засобів. Можливо поєднання різних 

форм контролю. Форма проведення екзамену визначається робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

Критерії оцінки відповіді студента (виконання КЗ) повинні враховувати, 

насамперед, її повноту і правильність, а також враховувати здатність студента: 

- узагальнювати отриманні знання; 

- застосувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

- аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, 

графіки, діаграми; 

- викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 

Оцінка за виконання  КЗ виставляється в балах, підсумовуючи 

результати відповіді на кожне питання білета. При успішному виконанні всіх 

завдань на екзамені студент може набрати максимум 40 балів. 

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється у відомість рівній сумі 

підсумковій семестровій оцінці та оцінки за відповідь на екзамені. 

Організація практичної підготовки регламентується «Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». З метою 

комплексного, системного підходу до практики на кафедрі розроблено 

наскрізну програму проходження практики, яка допомагає закріпити 

теоретичні знання на кожному етапі підготовки бакалаврів згідно   

 



 
  



10. Результати освітньої діяльності 

З метою аналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі були 

проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з 

професійно-орієнтованих (фахових) дисциплін. Всі завдання ККР вимагали 

від студентів інтегрованого застосування знань з окремих тем і розділів 

відповідної дисципліни. 

Оцінки ККР, згідно існуючого положення, виставлялися як за 

чотирибальною,так і за стобальною системами. При оцінюванні за основу 

брали повноту та правильність виконання завдань, а також враховували 

здатність студентів застосовувати правила, методи, закони в конкретних 

ситуаціях, аналізувати та оцінювати факти і події, прогнозувати очікувані 

результати від прийнятих рішень, послідовно викладати матеріал та 

дотримуватись вимог ЕСТД. 

Результати цих контрольних робіт наведені у таблиці «Результати 

виконання  комплексних контрольних робіт підготовки спеціальності  113 

«Прикладна математика» освітньої програми «Комп'ютерне моделювання», а 

результати останньої екзаменаційної сесії – у таблиці «Результати сесії 

підготовки спеціальності  113 «Прикладна математика» освітньо-професійної 

програми  «Комп'ютерне моделювання». Підсумки виконання комплексних 

кваліфікаційних контрольних робіт показують, що студенти спроможні 

мобілізувати знання, одержані при вивченні професійно-орієнтованих 

дисциплін. Абсолютна успішність в цілому по спеціальності за результатами 

виконання ККР для спеціалістів становить 100 % (якість 79%). 

Показники абсолютної успішності та якості навчання  магістрів  за 

підсумками попередніх перед виконанням ККР екзаменаційних сесій з тих же 

дисциплін становили 100 % (якість 91,7%). 

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у відповідності до вимог 

«Методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю 

якості підготовки студентів ПДТУ». 



Аналіз показників успішності студентів як при виконанні ККР, так і за 

підсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 

якість навчання з окремих дисциплін відповідають акредитаційним вимогам і 

загальним тенденціям навчального процесу. 

Вагомою складовою частиною підготовки фахівців є виконання 

курсових робіт. За період навчання студенти в магістратурі виконують 1 

курсовий проект «Спеціалізовані пакети обробки мультімедія» в 9 семестрі.  

Курсовий проект  відповідає вимогам освітньої програми та 

забезпечений навчально-методичною документацією, програмою, 

комп’ютерними класами тощо. 

Успішність виконання курсових проектів (робіт) за останні роки складає 

95 % при середній якості 85 %. 

Перевірка стану підготовки студентів виявила, що в університеті 

створені надійні умови щодо забезпечення безперервної професійно-

орієнтованої  підготовки на протязі всього періоду навчання. Аналіз роботи і 

підсумки екзаменів свідчать про те, що якість підготовки задовільна і 

відповідає вимогам діючих програм і сучасному рівню підготовки фахівців 

спеціальності 113 «Прикладна математика» за другим освітньо-

кваліфікаційним рівнем.  

В університеті розроблені і успішно реалізуються нові форми навчання 

студентів: 

 навчання за індивідуальним графіком; 

 навчання за індивідуальним планом. 

Навчання за індивідуальним графіком є основним для студентів, які 

навчаються по цільовим договорам, з метою їх скорішої адаптації на 

виробництві. 

Навчання за індивідуальним планом здійснюється: 

 під керівництвом професора – для майбутньої педагогічно-наукової 

діяльності; 



 для одержання двох спеціальностей за період навчання в університеті. 

Забезпечення якості практичної підготовки студентів базується на 

Законі «Про вищу освіту», «Положенні про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства 

освіти України від 8 квітня 1993 р., Указах Президента України «Про заходи 

щодо підвищення якості вітчизняної продукції» від 23 лютого року 

№ 347/2001, з врахуванням положень Концепції досконалості європейського 

фонду управління якістю, вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000. 

Діяльність Приазовського державного технічного університету у напрямі 

забезпечення якості випускника вважається успішною, якщо вона забезпечує 

освітні послуги і професійну підготовку, які: відповідають чітко визначеним 

потребам акціонерів вищої освіти (у термінах Міжнародного стандарту 

якості ISO серії 9000); задовольняють вимогам ринку праці; відповідають 

Закону "Про вищу освіту" та галузевим стандартам вищої освіти; не 

суперечать чинному законодавству України; пропонуються кожному члену 

суспільства за конкурентноздатними цінами. 

Дослідницька практика студентів Приазовського державного 

технічного університету є невід'ємною складовою частиною програми 

підготовки фахівців, основним завданням якої є якість випускника за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».   

Метою практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо 

на підприємствах, організаціях, установах, які працюють в галузі 

комп’ютерних технологій; впровадження інформаційних систем; 

відпрацювання практичних вмінь і навичок зі спеціальності; закріплення 

знань, отриманих при вивчені теоретичних дисциплін та придбання 

первинного практичного досвіду; відпрацювання практичних навичок роботи 

з програмними пакетами та розв’язання прикладних задач з їх використанням; 

оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до 

самостійної трудової діяльності. Тривалість переддипломної практики 4 

тижні. Практика забезпечена методичними розробками. 



Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що якість підготовки і 

використання випускників у ДВНЗ «ПДТУ» та на випускаючий кафедрі 

«Вища та прикладна математика» повністю відповідають акредитаційним 

вимогам МОНУ з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, щодо 

акредитування за другим магістерським рівнем освітньої програми 

«Комп'ютерне моделювання» за спеціальністю 113 «Прикладна математика». 

 

 















11. Перелік зауважень контролюючих органів приписів 

Попередню акредитаційну експертизу діяльності ДВНЗ «Приазовський 

державний технічний університет» щодо підготовки магістрів з напряму 

6.040301 «Прикладна математика» за спеціальністю 8.04030101 «Прикладна 

математика» було проведено в період з 28.04.14 р. по 30.04.14 р. За 

результатами роботи експертної комісії були надані наступні пропозиції: 

1. Продовжити поповнювати навчальні лабораторії більш сучасним 

технічним обладнанням, упорядкувати використання ліцензованого 

програмного забезпечення. 

2. Продовжити розширення електронної бібліотеки з спеціальності. 

Продовжити поповнення бібліотечного фонду новою науково-

методичною літературою, спеціальними довідниками, методичними 

розробками з навчальних дисциплін у відповідності до навчальних 

планів, з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки в галузі. 

3. Посилити роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації та 

формування викладацького складу кафедри особами, які мають наукові 

ступені та вчені звання і закінчили аспірантуру. 

4. Проводити роботу кафедри щодо впровадження у навчальний 

процес новітніх навчальних технологій провідних вузів, які ведуть 

підготовку фахівців з прикладної математики. Організувати підвищення 

кваліфікації викладачів на базі провідних вищих навчальних закладів 

України. 

5. Запрошувати провідних вчених з прикладної математики для 

читання лекцій зі спецкурсів для магістрів. 

6. Ширше впроваджувати в навчальній процес державну мову. 

Розробляти науково-методичні посібники для магістрів з прикладної 

математики українською мовою. 

Кафедрою вищої та прикладної математики з метою реалізації вказаних 

пропозицій були вжиті наступні заходи: 

1. Не зважаючи на скрутне фінансове становище, за допомогою 

спонсорів були модернізовані ПК в комп’ютерному класі: замінені 

процесори на більш потужні, збільшений об'єм пам'яті, встановлені 

відеокарти, організована безпровідна мережа для підключення 

ноутбуків, встановлено нове програмне забезпечення. 

2. За останній рік електронна бібліотека поповнилась 12 методичними 

розробками з навчальних дисциплін для спеціальності «Прикладна 

математика». Підготовлено 9 нових навчальних посібників та 

конспектів лекцій. 

3. Завідувач кафедри Холькін О. М. 4 грудня 2014 року захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-

математичних наук У 2018 році він отримав вчене звання 

професора. В якості сумісника на кафедрі працює Санікідзе Т.А., 

який під час роботі на кафедрі захистив дисертацію кандидата. 



 

  



12. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до 

акредитації 

Стислі висновки кожного розділу (підрозділу) з результатими 

 розрахунків 

Назва показника (нормативу) 

 

Зазначення показника (нормативу) за 

другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти 

Норматив Фактично Відхилення 

1 2 3 4 

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347 

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність у закладі освіти випускової 

кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, 

відповідальної за підготовку здобувачів вищої 

освіти  

+ + + 

2. Наявність у складі випускової кафедри 

проектної групи з науково-педагогічних або 

наукових працівників, які працюють в закладі 

освіти за основним місцем роботи та мають 

відповідну спеціальність, рівень наукової та 

професійної активності яких засвідчується 

виконанням за останні п’ять років не менше 

п’яти умов з вимог до визначення рівня 

наукової та професійної активності науково-

педагогічних (наукових) працівників і які не 

входять (входили) до жодної групи 

забезпечення цього або іншого вищого 

навчального закладу в поточному навчальному 

році 

три 

особи, що 

мають 

науковий 

ступінь та 

вчене 

звання, з 

них один 

доктор 

наук або 

професор 

Одна особа має 

науковий 

ступень 

доктора наук, 

професора, 

чотири особи 

мають ступень 

кандидата 

наук, доцента 

 

3. Наявність у керівника проектної групи 

(гаранта освітньої програми): 
   

3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю 
+ + + 

3.2. наукового ступеня та вченого звання за 

відповідною або спорідненою спеціальністю 
+ + + 

3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової 

роботи не менш як 10 років 
+ + + 

4. Наявність у науково-педагогічних та 

наукових працівників, які здійснюють освітній 

процес (групи забезпечення), стажу науково-

педагогічної діяльності понад два роки та рівню 

наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох 

видів та результатів з перелічених у пункті 30 

Ліцензійних умов 

+ + + 

5. Наявність у складі групи забезпечення 

спеціальності науково-педагогічних або 

наукових працівників, які працюють у закладі 

освіти за основним місцем роботи та мають 

+ + + 



кваліфікацію відповідно до спеціальності і які 

не входять (входили) до жодної групи 

забезпечення такого або іншого закладу вищої 

освіти в поточному семестрі 

6. Частка у складі групи забезпечення науково-

педагогічних (наукових) працівників для рівня 

магістра: 

   

6.1. які мають науковий ступінь та/або вчене 

звання, %  
60 100 +40 

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук 

та/або вчене звання професора, % 
20 50 +30 

Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 

курсів та форм навчання з відповідної 

спеціальності на одного з членів групи 

забезпечення 

не більше  

30 
27 3 

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної 

(фахової) підготовки, яку очолює фахівець 

відповідної або спорідненої науково-

педагогічної спеціальності: 

   

8.1.з науковим ступенем доктора наук та 

вченим званням 
+ + + 

8.2. з науковим ступенем та вченим званням + + + 

8.3. з науковим ступенем або вченим званням + + + 

9. Наявність на кафедрі доктора наук 

відповідної або спорідненої спеціальності 
+ + + 

10. Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма науково-педагогічними працівниками 

та/або наказів про прийняття їх на роботу 

+ + + 

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689 

 Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних дисциплін, 

години, форми контролю, % 

100 100 0 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 
100 100 0 

1.3. Чисельність науково – педагогічних 

(педагогічних) працівників, що обслуговують 

спеціальність і працюють у навчальному закладі 

за основним місцем роботи, які займаються , 

вдосконаленням навчально - методичного 

забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних 

посібників, % 

100 100 0 

2. Результати освітньої діяльності (рівень 

підготовки фахівців), не менше % 
   

2.2. Рівень знань студентів з природно – 

наукової (фундаментальної) підготовки: 
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання  50 83,35 +33,35 



(оцінки на «5» і «4»), % 

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної 

(фахової) підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання  

(оцінки на «5» і «4»), % 
50 78 +28 

3. Організація наукової роботи    

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів 
+ + + 

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 

робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 

наукових конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

+ + + 

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та контрольних 

заходів (кв. метрів на одну особу для 

фактичного контингенту студентів та 

заявленого обсягу з урахуванням навчання за 

змінами) 

2,4 6,65 +4,25 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням 

для одночасного використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток кількості 

аудиторій) 

30 45,3 +15,3 

3. Наявність соціально-побутової 

інфраструктури: 
   

3.1. бібліотеки, у тому числі читального залу + + + 

3.2. пунктів харчування + + + 

3.3. актового чи концертного залу + + + 

3.4. спортивного залу + + + 

3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + + 

3.6. Медичного пункту + +  

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 
70 100 +30 

5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідним для 

виконання навчальних планів 

+ + + 

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність опису освітньої програми + + + 

2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 
+ + + 

3. Наявність робочої програми з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану 
+ + + 

4. Наявність комплексу навчально-методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни 

навчального плану 

+ + + 

5. Наявність програми практичної підготовки, 

робочих програм практик 
+ + + 



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації ректора 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

 

  









 







 

 

 

 

 

 

 

 

14. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

членів проектної групи 

 

 

 

 

 

 



































 



 


