
 

 

3.3.3. Факультет комп’ютерних наук 

 
Наукова робота кафедри комп’ютерних технологій за 2000-2001 навчальний рік 
 
1. Основні напрямки наукової діяльності кафедри 
1.1. Бази знань та експертні системи 
1.2. Методи та алгоритми систем управління, системи підтримки прийняття рішень та 

інших інтелектуальних систем 
1.3. Бази даних та інформаційні системи 
1.4. Геометричне моделювання та геоінформаційні системи 
1.5. Науково-освітнє забезпечення регіональної програми “Миколаївський навчаль-

ний національно-культурний комплекс” 
1.6. Комп’ютерні системи реального часу 
1.7. Сучасні інформаційні технології 
1.7. Інші ініціативні теми 
 
2. Основні результати наукової діяльності кафедри 
2.1. Кафедральна тема “Методи організації баз знань на основі обробки нормативно-

технічної документації” (д.т.н. Фісун М.Т., доцент Батрак Ю.А.). 
 Розроблені принципи побудови експертних систем, що використовують бази знань, 

сформовані шляхом формалізованого представлення знань, що містяться у нормативно-
технічній документації. Результати роботи доповідалися на VIII Міжнародній конферен-
ції. Тези доповіді надруковані у матеріалах конференції (див. п. 6). 

2.2. Кафедральна тема “Інтелектуальні технології в процесах управління рухомими 
об’єктами” (проф. Кондратенко Ю.П.). 

Запропоновані алгоритми керування рухомими об’єктами в умовах невизначеності, 
методи проектування нечітких пристроїв прийняття рішень, методи синтезу нечітких 
алгоритмів для апроксимації, ідентифікації та управління в реальному часі. Результати 
досліджень доповідалися на міжнародних конференціях, статті з названої тематики на-
друковані в журналах та матеріалах конференцій. 

2.3. Кафедральна тема “Чисельні методи при моделюванні складних систем” (в.о. 
доцента Кравець І.О.). 

Розроблено чисельно-аналітичний метод моделювання тривалих перехідних процесів 
у електричних колах змінної структури, який засновано на зображенні змінних у вигляді 
суми швидких та повільних складових, де швидкі складові обчислюються аналітично, 
повільні складові – чисельно з великим кроком, який дорівнює інтервалу між комутація-
ми. Метод дозволяє на порядок збільшити швидкість моделювання і не накопичувати 
похибку. 

2.4. Кафедральна тема “Розробка системи автоматизованого проектування техно-
логічних процесів механообробки металів” (д.т.н. Фісун М.Т., в.о. доцента Бабич О.Г.). 



 

 

Розроблена концептуальна модель бази даних САПР ТП, визначена структура систе-
ми, запропонована інтелектуальна компонента САПР ТП. Результати доповідалися на 
міжнародній конференції і опубліковані в матеріалах конференції. 

2.5. Кафедральна тема “Розробка методології та програмного забезпечення для ро-
боти із складними поверхнями” (доц. Батрак Ю.А., доц. Цибенко Б.О., Старченко В.В.). 

Запропоновано новий підхід для геометричного моделювання складних поверхонь на 
основі вексельного представлення, який має свою нішу для представлення поверхонь.  

Розробка програмного забезпечення такого підходу дозволить суттєво підвищити 
ефективність геометричного моделювання для певного кола задач. Результати доклада-
лися на міжнародній конференції, підготовлено до друку 2 статті.  

2.6. Кафедральна тема “Дослідження локально-територіальних інформаційних сис-
тем “ГІС-підприємства” (доц. Донченко М.В., Салтовський Б.Г.). 

Запропоновані геоінформаційні моделі для оптимізації міського господарства. Підго-
товлено до друку статтю. 

2.7. Кафедральна тема “Комп’ютерні системи реального часу” (проф. Рябень-
кий В.М., аспірант Кошевий В.В.). 

Виконані дослідження з оптимізації алгоритмів та програмних засобів у системах 
обробки інформації АСУТП. Проведено аналіз апаратних засобів для створення комп’ю-
терних систем реального часу. 

2.8. Згідно з планом по НДР “Моделювання системи університетської освіти”, на-
прямок 1 (доцент, к.т.н., проректор по НДР Мещанінов О.П.), виконано: етап 1 – підгото-
влені методичні матеріали до навчального посібника “Моделювання систем”. Глава 7. 
Технологія формування навчальних планів вищих закладів освіти; етап 2 – модель, яка 
описана у главі 8 навчального посібника “Моделювання систем”. 

2.9. Ініціативна тема “Сучасні Інтернет-технології” (доц. Батрак Ю.А., Старчен-
ко В.В.). 

Проведено дослідження тривимірних Інтернет-технологій: досліджено сучасний стан 
та головні тенденції розвитку тривимірних Інтернет-технологій, удосконалена методика 
проведення лабораторних робіт по вивченню VRML у рамках курсу “Основи Інтернет”. 
Внесені зміни до інструкцій з проведення цих лабораторних робіт. 

2.10. В ініціативному плані виконано дослідження методів захисту Java-програм.  
Досліджено основні засоби та технології захисту Java-програм. Підготовлена допо-

відь до методичного семінару. 
2.11. Ініціативна тема “Вплив електричного струму на проростання насіння” (проф. 

Кутковецький В.Я.). 
За результатами досліджень подано 4 заяви на винахід. 
 3. Працював науково-методичний семінар кафедри, на якому викладачі зробили 

доповіді:  
• Гожий О.П. Сучасні методології структурного системного аналізу. 
• Кутковецький В.Я. Вплив електричного струму на проростання насіння. 



 

 

• Фісун М.Т. Застосування технології “клієнт-сервер”. 
• Кондратенко Ю.П. Інтелектуальні технології в процесах управління рухомими об’єк-

тами. 
• Батрак Ю.А., Цибенко Б.О. Програмне забезпечення математичної моделі замкненої 

поверхні складної форми. 
• Донченко М.В. ГІС-підприємства. 
• Старченко В.В. Дослідження методів захисту JAVA-програм. 
• Рябенький В.М. Комп’ютеризовані системи керування електроенергетикою судна. 
• Фісун М.Т. Логічна модель бази даних інформаційної бібліотечної системи.  
• Кравець І.О. Чисельно-аналітичне моделювання тривалих та перехідних процесів. 
• Бабич О.Г. Методологічні вказівки по розробці САПР нормування технологічних про-

цесів. 
• Кошевий В.В. Оптимізація алгоритмів та програмних засобів у системах обробки ін-

формації АСУТП. 
 
4. Викладачі кафедри брали активну участь у міжнародних і національних нау-

кових конференціях, у “Могилянських читаннях”. 
Проводилась науково-методична конференція “Могилянські читання-2001”. Пра-

цювала підсекція “Інформаційні технології”; керівник – Фісун М.Т., д.т.н.; секретар – 
Салтовський Б.Г., аспірант. Представлені доповіді: 

• Фісун М.Т. Створення баз знань з нормативної документації. 
• Фісун М.Т. Застосування технології “клієнт-сервер”. 
• Батрак Ю.А., Цибенко Б.О. Розробка програмного забезпечення представлення повер-

хонь складної форми. 
• Мещанінов О.П. Соціоекономічна концепція регіональної програми “Миколаївський 

навчальний науково-культурний комплекс”. 
• Кондратенко Ю.П. Інтелектуальні технології в процесах управління рухомими об’єк-

тами. 
• Рябенький В.М. Комп’ютеризовані системи керування електроенергетикою судна. 
• Батрак Ю.А., Цибенко Б.О. Математична модель замкненої поверхні складної форми. 

Реалізація: введення даних і виведення на екран. 
• Кутковецький В.Я. Вплив електричного струму на проростання насіння. 
• Гожий О.П. Методи моделювання складних систем розпізнавання образів. 
• Кошевий В.В. Оптимізація алгоритмів та програмних засобів у системах обробки ін-

формації АСУТП. 
• Старченко В.В. Дослідження тривимірних Internet-технологій. 
• Бабич О.Г. Розробка методології розрахунку норм часу обробки на металорізальних 

верстатах. 
• Кравець І.О. Чисельно-аналітичне моделювання тривалих та перехідних процесів. 
• Донченко М.В. Дослідження локально-територіальних інформаційних систем “ГІС 

підприємства”. 



 

 

• Салтовський Б.Г. Геоінформаційні моделі для оптимізації міського господарства. 
Доцент, к.т.н., проректор по НДР Мещанінов О.П. брав участь у роботі конференцій: 
• ІІІ науково-практична конференція за міжнародною участю “Інформаційні технології 

в освіті та управлінні” (м. Нова Каховка, 24-26 травня 2001 р.). 
• Міжнародна науково-методична конференція “Інтеграція вищої освіти України у євро-

пейську систему” (м. Дніпропетровськ, 15 травня 2001 р.).  
• “Проблеми та перспективи співробітництва регіональних ВНЗ України, США та Євро-

пи”. 
• Міжнародна наукова конференція “Творча особистість у системі неперервної профе-

сійної освіти “ (м. Харьків, 16-17 травня 2000 р.); “Сучасні проблеми сталого розвитку 
творчої особистості та університетської у регіоні”. 

 
5. Підготовка аспірантів  
У 1999/2000 навчальному році до аспірантури НаУКМА були зараховані: 
• за спеціальністю 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інфор-

маційні технології – аспірант Кошевий В.В., науковий керівник – к.т.н. Трунов О.М., 
робота – “Оптимізація алгоритмів та програмних засобів у системах обробки інформа-
ції АСУ ТП”; 

• за спеціальністю 05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт – аспірант 
Салтовський Б.Г., науковий керівник – к.т.н. Донченко М.В., робота – 
“Геоінформаційні моделі для оптимізації міського господарства”.  

Професори Кондратенко Ю.П. і Рябенький В.М. продовжують керівництво аспіран-
тами в УДМТУ. 

 
6. Стажування 
За запрошенням Президента DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), яке 

було результатом міжнародного конкурсу наукових проектів, проф. Кондратенко Ю.П. 
проходив наукове стажування в Рурському університеті м. Бохума (RUB). 

З 01.10.2000 р. по 30.11.2000 р. наукове стажування, враховуючи наукові інтереси та 
курси лекцій, які викладаються професором Кондратенко Ю.П. в МФ НаУКМА, здійс-
нювалося в Інституті управління та дослідження операцій RUB (директор – проф.  
Бр. Вернерс). 

У період стажування проф. Кондратенко Ю.П. розробив науковий проект “Нечіткі 
моделі та алгоритми для розв’язку транспортних задач в умовах невизначеності” (проект 
отримав позитивну оцінку DAAD), взяв участь у Міжнародній конференції “10. Works-
hop Fuzzy control des GMA-FA 5.22” (“Нечіткі системи управління”) Міжнародної Асоці-
ації з управління та автоматизації (Дортмунд, 18-20 жовтня 2000), науковому семінарі 
“Нечіткі множини в дослідженні операцій” (Бохум, 7 листопада 2000), контактній конфе-
ренції “Рубікон” за участю іноземних фірм, пов’язаних з розробкою програмного та апа-
ратного забезпечення засобів обчислювальної техніки (Бохум, 16 листопада 2000), відві-
дав лабораторії систем управління та робототехніки в Рурському університеті (м. Бохум), 
Бергітше Університеті (м. Вуппертал), Герхард Меркатор Університеті (м. Дуйзбург), 



 

 

провів обговорення питань можливого співробітництва з Б. Вернерс (Бохум), 
П.М. Франком (Дуйзбург), П.С. Мюллером (Вуппертал), Г. Рейнігом (Бохум), 
Р. Хампелом (Циттау), Р. Мікутом (Карлсруе), Х. Кіенделом (Дортмунд), Г.М. Шаделом 
(Кольн) – провідними професорами німецьких університетів.  

Результати наукового стажування будуть впроваджені в навчальний процес МФ  
НаУКМА при виконанні курсових та дипломних робіт (спеціальність “Інтелектуальні 
системи прийняття рішень”), опубліковані в співавторстві з професором Б. Вернерс в 
одному з європейських міжнародних наукових журналів та апробовані на двох міжнаро-
дних конференціях. 

Обговорена можливість підписання угоди про співпрацю між МФ НаУКМА та Інсти-
тутом управління і дослідження операцій Рурського університету, а також можливість 
направлення випускників-бакалаврів МФ НаУКМА для продовження навчання в Рурсь-
кому університеті з подальшим отриманням диплома магістра. 

 
Завідувач кафедри, д.т.н., професор   М.Т. Фісун 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


