КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Таблиця 2
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ
ПІБ викладача

Посада

Чи входить у
групу забезпечення?

Навчальні дисципліни, що
їх викладає викладач на
ОП (на основі таблиці 1)

Обґрунтування

1

2

3

4

5

КИРИЧЕНКО
Світлана
Володимирівна

Доцент кафедри "Сучасних мов".

–

ТРИБУЛЬКЕВИЧ
Катерина
Георгіївна

Завідувач кафедри "Соціально-гуманітарних
дисциплін".

–

Освіта: Миколаївський державний педагогічний
інститут ім. Белинського, 1999 р. зі спеціальності
"Мова та література (англійська, німецька)" (вчитель
англійської та німецької мов та зарубіжної
літератури).
Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 011 –
Іноземна мова (0 лекц.
"Науки про освіту" (відповідна спеціальність за
годин).
дипломом: 13.00.01 – "Загальна педагогіка та історія
педагогіки"), ДК № 042139, 2017 р.
Тема дисертації: "Організаційно-педагогічні засади
роботи з обдарованими дітьми в системі освіти
Австралії".
Показники активності: 2, 3, 14, 15.
Освіта: Миколаївський державний педагогічний
інститут ім. Бєлінського, 1999 р. зі спеціальності
"Українська мова та література, практична психологія" (вчитель української мови і літератури,
зарубіжної літератури, психолог);
Інститут медико-біологічних досліджень, 1999 р. зі
спеціальності "Практична психологія".
Доктор педагогічних наук зі спеціальності 011 –
Педагогіка вищої школи
"Науки про освіту" (відповідна спеціальність за
(15 лекц. годин).
дипломом: 13.00.01 – "Загальна педагогіка та історія
педагогіки"), ДД № 006404, 2017 р.
Тема дисертації: "Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України
(1917-2010 рр.)".
Доцент кафедри "Соціально-гуманітарних дисциплін", 02ДЦ № 013992, 2006 р.
Показники активності: 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 17.

Продовження таблиці 2
1

2

3

ПАТЛАЙЧУК
Оксана
Віталіївна

Завідувач
кафедри
"Філософії та культурології".

–

САВІНА
Оксана
Юріївна

Старший
викладач
кафедри "Техногенної
та цивільної безпеки".

Член
групи
забезпечення

ГУРЕЦЬ
Наталія
Володимирівна

Старший викладач кафедри "Екології та природоохоронних
технологій".

–

4

5

Філософські
проблеми
наукового пізнання (15
лекц. годин).

Цивільний захист
лекц. годин).

(15

Охорона праці в галузі
(15 лекц. годин).

Освіта: Київський державний університет ім.
Т.Г. Шевченка, 1996 р. зі спеціальності "Історик"
(викладач історії).
Кандидат філософських наук зі спеціальності 033 –
"Філософія" (відповідна спеціальність за дипломом:
09.00.05 – "Історія філософії"), ДК № 039973, 2007 р.
Тема дисертації: "Відродження ідеї природного
права в філософії України (кінець XIX – початок XX
ст.)".
Доцент кафедри "Філософії та культурології", 12ДЦ
№ 022766, 2009 р.
Показники активності: 1, 2, 3, 8, 10, 13, 15, 16.
Освіта: Миколаївський державний педагогічний
інститут ім. Белинського, 2001 р. зі спеціальності
"Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика і
математика" (вчитель фізики, математики, астрономії
та безпеки життєдіяльності).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 124 –
"Системний аналіз" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.13.22 – "Управління проектами та
програмами"), 2019 р.
Тема дисертації: "Ціннісно-орієнтоване протиризикове управління портфелями наукомістких
проектів підприємств".
Показники активності: 2, 3, 14, 15, 16.
Освіта: Український державний морський технічний
університет імені адмірала Макарова, 1999 р. зі
спеціальності "Екологія та охорона навколишнього
середовища" (інженер-еколог).
Показники активності: 3, 10, 13, 15, 17.

Продовження таблиці 2
1

УШКАЦ
Михайло
Вікторович

2

Професор кафедри "Інформаційних
управляючих
систем
та
технологій".

3

Гарант ОП

4

5

Освіта: Миколаївський державний педагогічний
інститут ім. Белинського, 1993 р. зі спеціальності
"Фізика та астрономія" (вчитель фізики та
астрономії).
Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності
Функціональний аналіз 104 – "Фізика та астрономія" (відповідні спеціаль(15 лекц. годин).
ності за дипломом: 01.04.02 – "Теоретична фізика";
01.04.14 – "Теплофізика та молекулярна фізика"), ДД
№ 007863, 2018 р.
Тема дисертації: "Опис процесу конденсації
однокомпонентних флюїдів на основі статистичного
підходу Гіббса".
Доцент кафедри "Фізики", 02ДЦ № 000245, 2003 р.
Показники активності: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 15.
Був залучений до міжнародної експертизи наукових
праць, зокрема видавництва "Elsevier" – організатора
наукометричної бази Scopus (Certificate of Outstanding
Сучасні методи ком- Contribution in Reviewing, September, 2017 р.).
п’ютерних симуляцій (15 Професіонал в галузі ІТ-технологій, зокрема сучасних
методів комп’ютерних симуляцій, чисельного
лекц. годин).
інтегрування з використанням багатопоточних
обчислень на графічних процесорах, результати його
прикладних досліджень з 3D-моделювання були
враховані компанією Microsoft при розробці бібліотек
DirectX 10 та більш пізніх версій.

Продовження таблиці 2
1

АЖИЩЕВ
Віктор
Федорович

2

Доцент кафедри "Інформаційних
управляючих
систем
та
технологій".

3

–

4

5

Освіта: Брянський інститут транспортного машинобудування, 1971 р. зі спеціальності "Технологія
обладнання зварювального виробництва" (інженермеханік).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 122 –
"Комп’ютерні науки" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.13.11 – "Математичне і програмне
забезпечення обчислювальних машин та систем"). ТН
№ 113144, 1988 р.
Тема дисертації: "Система модулів та пакетів прикладних програм на ЕС ЕОМ для розв’язання задачі
операторного
управління
суднобудівним
виробництвом".
Проектування ІС про- Показники активності: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18.
мислових
підприємств Визнаний професіонал з досвідом практичної,
(30 лекц. годин).
дослідницької, управлінської, інноваційної або
творчої роботи за фахом: з 1971 р. по 1978 р. –
інженер математик-програміст у Миколаївському
обчислювальному центрі; з 1979 р. – начальник бюро
програмування задач оперативного управління
суднобудівним виробництвом з використанням
методів календарно-сіткового моделювання; з
1986 р. – начальника відділу ЦНДІ "Центр", що
займається проблемами створення та впровадження
САПР на суднобудівних підприємствах, систем
комплексної автоматизації управління виробництв та
систем інформаційної підтримки виробів; з 1992 р. –
Перший заступник директора (головний конструктор)
ВАТ НДІ "Центр".

Продовження таблиці 2
1

2

3

4

ЧЕРНОВА
Людмила
Сергіївна

Доцент кафедри "Інформаційних
управляючих
систем
та
технологій".

Член
проектної
групи.

Моделювання та аналіз
бізнес-процесів (15 лекц.
годин).

ГАЙДАЄНКО
Оксана
Володимирівна

Доцент кафедри "Інформаційних
управляючих
систем
та
технологій".

Член
групи
забезпечення

Дисципліни спеціальної
підготовки за темою
досліджень (30 лекц.
годин).

5
Освіта: Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова, 2012 р. зі спеціальності
"Управління проектами" (керівник проектів та
програм у сфері матеріального (нематеріального)
виробництва).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 124 –
"Системний аналіз" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.13.22 – "Управління проектами та
програмами"), ДК № 026450, 2015 р.
Тема
дисертації:
"Забезпечення
конкурентоспроможності проектно-орієнтованих наукомістких
підприємств, що випускають газотурбінні установки".
Доцент кафедри "Інформаційних управляючих
систем та технологій", АД № 0011343, 2018 р.
Показники активності: 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 17.
Освіта: Український державний морський технічний
університет імені адмірала Макарова, 2004 р. зі
спеціальності "Інформаційні управляючи системи та
технології" (інженер-системотехнік).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 124 –
"Системний аналіз" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.13.22 – "Управління проектами та
програмами"), ДК № 047452, 2018 р.
Тема дисертації: "Моделі та механізми ціннісного
підходу в управлінні медичними проектами".
Показники активності: 1, 2, 10, 13, 15.

Продовження таблиці 2
1

2

3

4

КНИРІК
Наталя
Ромуальдівна

Доцент кафедри "Інформаційних
управляючих
систем
та
технологій".

–

Імітаційні проекти та
обчислювальні процеси в
інформаційних системах
(15 лекц. годин).

ФАРІОНОВА
Тетяна
Анатоліївна

Директор ННІКНУП,
доцент кафедри "Програмного забезпечення
автоматизованих
систем".

–

Інформаційні системи і
технології в обліку (15
лекц. годин).

5
Освіта: Дніпропетровський державний університет,
1989 р. зі спеціальності "Прикладна математика"
(математик).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 124 –
"Системний аналіз" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.13.22 – "Управління проектами та
програмами"), ДК № 041252, 2017 р.
Тема дисертації: "Управління портфелем проектів
аутсорсингової IT-компанії на основі імітаційного
моделювання".
Показники активності: 1, 2, 3, 10, 15, 17, 18.
Визнаний професіонал з досвідом практичної роботи
за фахом: з 1989 р. по 1990 р. – інженер-програміст у
відділі № 311 НДВ-3 у місті Дніпропетровськ; з
1990 р. по 1999 р. – інженер-програміст відділу
АСУП ВАТ "Дніпровагонрембуд".
Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут
імені адмірала С.Й. Макарова, 1992 р. зі спеціальності
"Суднобудування та судноремонт" (інженер-кораблебудівник);
Український
державний
морський
технічний
університет імені адмірала Макарова, 1999 р. зі
спеціальності "Облік та аудит" (економіст-бухгалтер).
Кандидат технічних наук зі спеціальності 135 –
"Суднобудування" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.08.03 – "Механіка та конструювання
суден"), ДК № 021156, 2003 р.
Тема дисертації: "Ймовірнісні методи проектування
пристроїв колективного рятування на суднах".
Доцент кафедри "Програмного забезпечення автоматизованих систем", 12ДЦ № 021951, 2008 р.
Показники активності: 2, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 18.

Продовження таблиці 2
1

ХАРИТОНОВ
Юрій
Миколайович

2

3

Декан
факультету
Член
морської інфраструктугрупи
ри.
забезпечення

4

Стратегічне
інноваціями
годин).

5
Освіта: Миколаївський кораблебудівний інститут
імені адмірала С.Й. Макарова, 1983 р. зі спеціальності
"Турбінобудування" (інженер-механік).
Доктор технічних наук зі спеціальності 124 –
"Системний аналіз" (відповідна спеціальність за
дипломом: 05.13.22 –"Управління проектами та
розвиток виробництва"), ДД № 003743, 2014 р.
Тема дисертації: "Управління проектами і програмами реконструкції муніципальних систем теплопостачання".
Професор кафедри "Системотехніки морської інфраструктури і енергетичного менеджменту", 12ПР
№ 011526, 2016 р.
Показники активності: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 16.
управління
Визнаний професіонал з досвідом дослідницької,
(15 лекц.
управлінської, інноваційної або творчої роботи за
фахом: має понад 20 років стажу роботи на керівних
посадах, які передбачають безпосереднє керівництво
працівниками, які виконують роботу за професіями,
що відповідають або є спорідненими за змістом
навчальних дисциплін; з 1994 по 2003 роки –
заступник проректора з наукової роботи НУК; з 2003 по
2009 роки – проректор з науково-навчальної роботи
НУК; з 2013 по теперішній час – декан факультету
морської інфраструктури НУК; відомий фахівець в
галузі
інформаційних
технологій
управління
проектами та програмами; був науковим керівником
більше ніж 30 науково-дослідних тем (в тому числі
міжнародні та грантові проекти), результати яких
впроваджені в ряді установ та підприємств України.

ДЕКЛАРАЦІЯ
про виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова
в розрізі кадрового забезпечення
при підготовці фахівців за другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
освітньо-професійної програми "Системний аналіз"
спеціальності 124 – "Системний аналіз" галузі знань 12 – "Інформаційні технології"
(зведені відомості відповідно до постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187
в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 347)

Найменування показника
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

1

2

3

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного
4

I. КАДРОВІ ВИМОГИ
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи
кафедри, відповідальних за підготовку
+
+
здобувачів вищої освіти
Інформація стосовно проектної групи
2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, три особи, що
1 д.т.н.,
відповідальних за підготовку здобувачів мають наукопрофесор та
вищої освіти, тимчасової робочої групи вий ступінь
2 к.т.н.,
(проектної групи) з науково-педагогічних та вчене звандоцента
працівників, на яку покладено відповідаль- ня, з них один
з відповідної
ність за підготовку здобувачів вищої освіти доктор наук
спеціальності
за певною спеціальністю
або професор
3. Наявність у керівника проектної групи
(гаранта освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого
звання за відповідною або спорідненою
+
+
спеціальністю
2) наукового ступеня та вченого звання
за
відповідною
або
спорідненою
–
+
спеціальністю
3) стажу науково-педагогічної та/або
наукової роботи не менш як 10 років (до
+
+
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з
урахуванням стажу педагогічної роботи)

–

–

–
–

–

Провадження освітньої діяльності
4) статті у періодичному виданні, яке
включене до однієї з наукометричних
баз, зокрема Scopus або Web of Science
Core Collection

1

16

–

Продовження порівняльної таблиці
1
2
3
Інформація стосовно групи забезпечення спеціальності
4. Частка
науково-педагогічних
або
наукових працівників групи забезпечення
спеціальності у підрозділі закладу освіти,
де здійснюється підготовка за спеціальністю, які працюють у закладі освіти за
100
100
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
5. Частка
науково-педагогічних
або
наукових працівників групи забезпечення
спеціальності з науковим ступенем та/або
60
100
вченим
званням
(відповідно
для
найвищого рівня, за яким фактично
провадиться освітня діяльність)
6. Частка
науково-педагогічних
або
наукових працівників групи забезпечення
спеціальності з науковим ступенем
доктора наук та/або вченим званням
20
33,3
професора (відповідно для найвищого
рівня, за яким фактично провадиться
освітня діяльність)
7. Кількість здобувачів вищої освіти всіх
рівнів, курсів та форм навчання з відповід30
17,3
ної спеціальності, що припадає на одного
члена групи забезпечення спеціальності
Інформація стосовно науково-педагогічних працівників,
які забезпечують підготовку фахівців зі спеціальності
8. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими)
працівниками відповідної спеціальності за
основним місцем роботи (мінімальний
відсоток визначеної навчальним планом
кількості годин):
1) які мають науковий ступінь та/або
50
85,7
вчене звання
2) які мають науковий ступінь доктора
25
28,6
наук або вчене звання професора
3) які мають науковий ступінь доктора
–
28,6
наук та вчене звання
9. Проведення лекцій з навчальних
дисциплін, що забезпечують формування
професійних компетентностей, науковопедагогічними (науковими) працівниками,
які є визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом (мінімальний
відсоток визначеної навчальним планом
кількості годин):

4

–

+40

+13,3

+12,7

+35,7
+3,6
+28,6

Продовження порівняльної таблиці
1
1) дослідницької,
управлінської,
інноваційної або творчої роботи за фахом
2) практичної роботи за фахом
10. Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення наукового керівництва курсовими,
дипломними
роботами
(проектами),
дисертаційними дослідженнями науковопедагогічними (науковими) працівниками:
1) які мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки
2) які мають не менше чотирьох видів та
результатів професійної діяльності
з перелічених у пункті 30 Ліцензійних
умов

11. Наявність випускової кафедри із
спеціальної (фахової) підготовки, яку
очолює
фахівець
відповідної
або
спорідненої науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та
вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим
званням
3) з науковим ступенем або вченим
званням
12. Наявність
трудових
договорів
(контрактів) з усіма науково-педагогічними працівниками та/або наказів про
прийняття їх на роботу

2

3

4

15

30

+15

–

10

+10

100

100

–

Підпункти
1–18 пункту
30 Ліцензійних умов

100 %
науковопедагогічних
працівників
відповідають
нормативному рівню до
визначення їх
кваліфікації

–

–

+

–

+

+

–

–

+

–

+

+

–

