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Наприкінці XX ст. у світі відбувався стрімкий розвиток
обчислювальної техніки. Інформаційні технології все ширше
впроваджували в усі галузі народного господарства. Зростаючий попит
на фахівців з обчислювальної техніки зумовив відкриття нових
спеціальностей на радіоприладобудівному факультеті.

Підготовка ІТ-фахівців у Запорізькому регіоні розпочалася у 1991 р.,
коли у Запорізькому машинобудівному інституті (нині – Національний
університет «Запорізька політехніка») було відкрито спеціальність
«Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих
систем».

До складу нового факультету ввійшли три новостворені кафедри:
випускові кафедри комп'ютерних систем і мереж (завідувач — канд.
техн. наук, доц. Р. К. Кудерметов) та програмних засобів (завідувач —
канд. техн. наук, доц. А. В. Притула), а також забезпечувальна кафедра
обчислювальної математики (завідувач — д-р фіз.-мат. наук, проф. Г. В.
Корніч).

У 2004 р. на кафедрі обчислювальної математики було відкрито
спеціальність «Системний аналіз і управління», а кафедру
перейменовано на кафедру системного аналізу та обчислювальної
математики.

У 2013 р. факультету надано нову назву — факультет комп'ютерних
наук та технологій.



Кафедра програмних засобів – це найбільша ІТ-кафедра Запорізького
регіону. Колектив кафедри складає 23 викладачі. Серед викладачів
кафедри з вченими ступенями та званнями 14 осіб.

Викладачами кафедри опубліковано більше 300 наукових праць.

Колектив кафедри, 2018 р. Зліва направо: перший ряд: ст. лаб. О. В. Рященко, доц. В. П. Рисіков, 
доц. Т. А. Зайко, ст. лаб. В. Г. Костюк, доц. Т. І. Каплієнко, ст. викл. І. В. Левада;

другий ряд: доц. Г. В. Неласа, ст. лаб. А. В. Белова, лаб. С. В. Льовкіна, асист. Ж. К. Камінська, 
доц. О. М. Гладкова, зав. лаб. М. В. Калініна, доц. С. К. Корнієнко, ст. викл. О. I. Качан, 

доц. Т. В. Федорончак, ст. викл. Л. Ю. Дейнега, проф. А. В. Притула; 
третій ряд: ст. викл. Є. М. Федорченко, доц. О. О. Степаненко, доц. А. О. Олійник, зав. каф., 

проф. С. О. Субботін, доц. В. М. Льовкін



Професор  Г. В. Табунщик зі студентами.

Кафедра програмних засобів – це найбільший досвід міжнародної
співпраці в регіоні.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть активну участь
у виконанні наукових робіт, у міжнародних, всеукраїнських та
університетських наукових, науково-практичних семінарах,
конференціях, школах тощо.



На базі кафедри щорічно
відбувається міжнародний науковий
семінар “Computer Modeling and
Intelligent Systems”, праці якого
індексують у наукометричній базі
“Scopus”, а також триває редакційна
робота наукового журналу
“Радіоелектроніка, інформатика,
управління”, який індексують у
наукометричній базі “Web of Science”.

За останні роки викладачі кафедри
видали понад 20 навчальних посібників.



Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: зав. лаб. О. А. Петрова, доц. С. С. Грушко, 
ст. викл. В. О. Рибін, зав. каф., доц. Р. К. Кудерметов, доц. М. М. Касьян, доц. М. Ю. Тягунова, зав. лаб. 

Г. С. Філончук; другий ряд: асист. Т. В. Голуб, ст. викл. О. В. Польська, ст. викл. Н. В. Луценко, 
зав. лаб. О. В. Зелік, доц. М. Б. Ільяшенко, третій ряд: зав. лаб. Т. В. Бельський, зав. лаб. О. Г. Бедняк, 

доц. Г. Г. Киричек, ст. викл. Н. В. Щербак; четвертий ряд: доц. В. В. Шкарупило, асист. А. В. Тіменко, 
ст. викл. Т. О. Паромова, доц. К. М. Касьян, ст. викл. С. О. Спадов; п'ятий ряд: доц. С. Ю. Скрупський, 

доц. I. Я. Зеленьова, ст. лаб. I. В. Ільїна, ст. викл. М. М. Хохлов, ст. викл. А. В. Сирота.



Кафедра комп’ютерних систем та мереж створена у 2002 р. на базі
кафедри радіотехніки. Завідувачем кафедри був обраний кандидат
технічних наук, доцент Кудерметов Р. К.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують висококваліфіковані
викладачі, 9 з яких мають науковий ступінь кандидата технічних наук,
4 особи працюють в університеті понад 25 років, 50% викладачів мають
викладацький стаж понад 10 років.

Викладачі кафедри опублікували понад 200 наукових праць, зокрема й
ті, які індексовані в наукометричних базах “Scopus”, “Web of Science”,
“Index Copernicus”, монографій та навчальних посібників.

Кафедра комп'ютерних систем і мереж надає вищу освіту і
найширший обсяг знань з апаратного комп'ютерного, мережного та
програмного забезпечення.



На кафедрі обчислювальної математики 3 професори, доктори
фізико-математичних та економічних наук, 6 доцентів,
кандидатів фізико-математичних та технічних наук, 2 старших
викладачі, 2 асистента, 1 завідувач лабораторії, 2 старших
лаборанта.

Колектив кафедри. Зліва направо: перший ряд: ст. лаб. Ю. А. Потапова, 

проф. А. В. Бакурова, доц. А. В. Савранська, доц. О. О. Подковаліхіна, доц. Л. О. Пархоменко, 
доц. О. В. Кривцун, доц. Е. В. Терещенко; другий ряд: зав. лаб. В. В. Голубничий, 

ст. лаб. Н. В. Шаршава, доц. О. I. Денисенко, зав. каф., проф. Г. В. Корніч, проф. В. Є Бахрушин, 
доц. А. Є. Рябенко, ст. лаб. І. О. Філонєнко, ст. викл. Д. В. Широкорад



За останні роки на кафедрі системного аналізу та обчислювальної
математики сформувалися наукові напрями з фундаментальних і
прикладних досліджень. Кафедра виступила співорганізатором XXII
Міжнародного науково-практичного семінару імені А. Я. Петренюка
«Комбінаторні конфігурації та їхні застосування». Студенти активно
залучаються до наукової роботи, посідають призові місця в конкурсах
наукових робіт різних рівнів.

Кафедра є співзасновником та організатором щорічної Всеукраїнської
науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і
молодих учених «Інформаційні технології: теорія і практика».

У 2019 р. з ініціативи кафедри створено громадську організацію
«Системні дослідження».



Математичні та програмні засоби для прийняття рішень,
розпізнавання образів й інтелектуального діагностування:
монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, Є. М. Федорченко
[та ін.] ; під заг. ред. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : НУ
"Запорізька політехніка", 2020. - 271 с.

Субботін С. О. Нейронні мережі: теорія і практика:
навчальний посібник / С. О. Субботін. – Житомир : О. О.
Євенок, 2020. - 184 с.

Книга містить систематизований виклад основних понять, моделей і методів
теорії штучних нейронних мереж, які можуть використовуватися педагогічними
працівниками та практичними фахівцями. Книга містить систематизований
виклад основних понять, моделей і методів теорії штучних нейронних мереж, які
можуть використовуватися при вирішенні практичних завдань розпізнавання
образів, прийняття рішень, класифікації даних різної природи та прогнозування.
Розглянуто нейронні мережі із прямими, латеральними та зворотними зв'язками.
Наведено основні відомості щодо програмних засобів для моделювання нейронних
мереж на основі Python, Matlab та Statistica. Видання призначено для студентів
комп'ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також може

Монографія містить аналіз та дослідження методів, моделей та програмних
засобів розпізнавання образів. Наведено вирішення задач розпізнавання об'єктів
сцени автотранспортних засобів. Удосконалено та досліджено методи вирішення
задачі пошуку оптимального шляху для автоматизації процесу прийняття рішень.
Вирішено завдання оптимізації та прогнозування економічних показників та
медико-екологічного моделювання на основі методів та засобів інтелектуального
комп'ютингу. Розглянуті методи можуть використовуватися при вирішенні
практичних завдань створення інтелектуальних систем прийняття рішень та
аналізу даних різної природи. Видання призначено для наукових співробітників,
аспірантів, студентів комп'ютерних спеціальностей закладів вищої освіти, а
також може використовуватися педагогічними працівниками та практичними
фахівцями.



Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, проектування та
моделювання програмного забезпечення медичних та телемедичних систем. Видання
призначене для студентів комп'ютерних спеціальностей вищих навчальних закладів, а
також може бути використаним аспірантами, науковими та педагогічними
працівниками,фахівцями-практиками.

Проєктування інформаційної інфраструктури медичних та
телемедичних систем: навч. посібник / Г. В. Табунщик, Т. І.
Каплієнко, О. А. Петрова, О. В. Шитікова. – Житомир : Євро-
Волинь, 2021. - 198 с.

Вбудовані біомедичні системи та бездротові сенсорні мережі:
навч. посібник / А. В. Пархоменко, А. В. Туленков, О. М. Гладкова,
Я. І. Залюбовський; Національний університет "Запорізька
політехніка". - Житомир : Євро-Волинь, 2021. - 200 с.

Розглянуто особливості процесу проектування вбудованих біомедичних систем,
зокрема носимих пристроїв для контролю показників фізичного стану людини.
Викладено основні принципи побудови бездротових сенсорних мереж. Наведено
практичні приклади створення систем віддаленого моніторингу показників фізичного
стану пацієнтів, а також мікроклімату медичних приміщень.



Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування електронних
засобів в середовищах Creo та Altium Designer: навч. посібник /
А. В. Пархоменко, А. В. Притула, В. М. Крищук. - 3-тє вид., уточн. -
Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 252 с.

Розглянуто особливості програмної підтримки процесу системного інженерного
проектування електронних засобів. Викладено основні принципи організації сучасних
CAD/CAM/CAE-систем. Наведено практичний приклад створення та дослідження
віртуального прототипу контрольно-вимірювального пристрою в середовищах Creo та
Altium Designer.

Матеріалознавство виробів медичного призначення :
навчальний посібник / В. А. Шаломєєв, О. А. Глотка, О. В. Лисиця,
Г. В. Табунщик. - Житомир : О. О. Євенюк, 2020. - 212 с.

У навчальному посібнику розглянуто властивості, порівняльні характеристики і
області застосування матеріалів для сучасної медицини. Наведено основні
закономірності формування структури і властивостей металевих, керамічних
матеріалів, пластмас і композитів, найбільш широко використовувані для виготовлення
виробів медичного призначення. Дано рекомендації щодо їх застосування. Призначено для
студентів технічних спеціальностей всіх форм навчання.



Доненко В. І. Сучасні методи мотивації та управління
командою розробки IT-стартапу : монографія / В. І. Доненко,
К. О. Водолазкіна, В. І. Дубровін. – Запоріжжя : НУ "Запорізька
політехніка", 2019. - 85 с.

Степаненко О. О. Основи програмування додатків на базі
різних мобільних операційних систем та платформ : навч.
посібник / О. О. Степаненко, Є. М. Федорченко. – Запоріжжя :
ЗНТУ, 2019. - 124 с.

Запропоновано автоматизований комплексний підхід, що складається з
відстеження результатів роботи команди, персонального оцінювання професійних
компетенцій та факторів мотивації персоналу стартап проекту, що дозволяє
систематизувати процес управління командою, покращити результати роботи
кожного члена команди, а також підвищити економічну ефективність
підприємства за рахунок раціонального використання трудових ресурсів та їх
мотивації в умовах обмеженості фінансових ресурсів

Останні декілька років у світі спостерігається все більше розповсюдження
пристроїв на базі мобільних платформ. З'являються нові мобільні платформи. За
своєю потужністю мобільні пристрої вже досягли рівня настільних комп'ютерів.
Розробка мобільних прикладних програм ставить перед програмістами нові задачі.
До таких задач, зокрема, відносяться більш уважний підхід керуванням пам'яттю
мобільної платформи, облік обмеженої зарядки батарей, а також облік можливих
нестабільності бездротового мережевого з'єднання. Знання, що отримані з даного
посібника, можуть бути цікавими як з точки зору використання в професійній
діяльності, так і з точки зору більш глибокої розуміння роботи мобільного
програмно-апаратного комплексу та використання набутого досвіду з науковими
методами та підходами.



Комп'ютерні науки, інформаційні технології та інженерія
програмного забезпечення : навч. посібник. Т. 1. Виконання,
оформлення та захист випускних робіт бакалавра та
атестаційних робіт магістра / С. О. Субботін, С. К. Корнієнко,
А. О. Олійник [та ін.] ; під заг. ред. д. т. н., проф. С. О.
Субботіна. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 134 с.

Видання містить систематизований виклад матеріалу для підготовки
студентів споріднених спеціальностей 121 Інженерія програмного забезпечення, 122
Комп'ютерні науки та 126 Інформаційні технології до підсумкової атестації на
здобуття освїгньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра, а також до
вступу до магістратури та аспірантури. Перший том містить загальні
положення щодо підготовки, оформлення та захисту випускних робіт бакалаврів
та атестаційних робіт магістрів.Видання призначене для студентів та
викладачів комп'ютерних спеціальностей закладів вищої освіти.

Табунщик Г. В. Проектування та моделювання програмного
забезпечення сучасних інформаційних систем: навчальний
посібник / Г. В. Табунщик, Т. І. Каплієнко, О. А. Петрова. -
Запоріжжя : Дике Поле, 2016. - 250 с.

Навчальний посібник містить підходи та засоби аналізу, проектування та моде-
лювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем, зокрема, вбу-
дованих систем.

Видання призначене для студентів комп'ютерних спеціальностей вищих на-
вчальних закладів, а також може бути використаним аспірантами, науковими та
педагогічними працівниками, фахівцями-практиками.



Інженерія вбудованих систем : навчальний посібник / А. В.
Пархоменко, О. М. Гладкова, Я. І. Залюбовський, А. В.
Пархоменко. - Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 220 с.

Розглянуто особливості автоматизованого проектування апаратного та
програмного забезпечення вбудованих систем з використанням середовищ Altium
Designer, Proteus, Arduino IDE, Atmel Studio, Processing IDE, 123D Circuits. Наведено
практичні приклади створення та дослідження різних схем та пристроїв.

Програмно-апаратна платформа для навчання
технологіям Інтернету речей: навчальний посібник / А. В.
Пархоменко, А. В. Туленков, О. В. Соколянський [та ін.]. -
Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 120 с.

Розглянуто особливості сучасних технологій та платформ Інтернету речей. Представлено програмно-

апаратну платформу REIoT для навчання технологіям проектування вбудованих систем та систем типу
Розумний будинок. Наведено практичні приклади розробки різних схем, пристроїв, а також програмного
забезпечення для систем домашньої автоматизації та моніторингу ресурсів.



Пархоменко А. В. Автоматизоване проектування
електронних засобів в середовищах Creo та Altium Designer :
навч. посібник / А. В. Пархоменко, А. В. Притула, В. М.
Крищук. - 2-ге вид. - Запоріжжя : Дике Поле, 2016. - 250 с.

Розглянуто особливості програмної підтримки процесу системного

інженерного проектування електронних засобів. Викладено основні принципи
організації сучасних CAD/CAM/CAE-систем. Наведено практичний приклад
створення та дослідження віртуального прототипу контрольно-
вимірювального пристрою в середовищах Creoта Altium Designer.

Модельно-орієнтоване проектування випробувань
складних технічних об'єктів / О. В. Шитікова, С. Б. Бєліков,
Г. В. Табунщик. – Запоріжжя : Дике Поле, 2017. - 170 с.

Монографія присвячена розробці інформаційної технології підтримки процесу
випробування газотурбінних установок наземного застосування з урахуванням
невизначеності. Робота складається із двох частин. Перша присвячена основним
питанням процесу випробувань, друга містить авторські моделі, методи та
опис практичних прикладів впровадження розробленої інформаційної технології.
Робота може бути корисною аспіратам в аналізу систем, комп'ютерних наук,
науковим співробітникам і фахівцям практикам.



Книга містить систематизований виклад матеріалу з написання, оформлення, та
подання наукових робіт до друку у наукових виданнях, а також огляд стандартів
оформлення бібліографічних посилань. Розглянуто питання авторської та редакційної
етики. Наведено принципи рецензування і аналізу наукових публікацій. Дано поради
щодо підготовки наукових робіт до презентацій на публічних заходах.

Видання призначене для студентів, аспірантів і науково-педагогічних
співробітників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

Subbotin S. A. Handbook on the writing, formatting, review,
analysis and publication of scientific works = Справочник по
подготовке, оформлению, рецензированию, анализу и
публикации научных работ = Довідник з підготовки,
оформлення, рецензування, аналізу та публікації наукових праць
: tutorial / S. A. Subbotin, A. A. Olliinik ; edited by Dr. Sc., Professor S.
A. Subbotin. - Zaporizhzhya : ZNTU, 2016. - 298 p. - Англ., рос., укр.
мовами.

Практичне програмування мовою VISUAL PROLOG :
навчальний посібник / Л. Дейнега, Ж. Камінська, І. Левада, С.
Сердюк. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. - 236 c.

Навчальний посібник розроблювався з метою розширення знань та практичних
навиків програмування мовою Visual Prolog студентів після вивчення базового курсу
"Функціональне та логічне програмування". Зміст навчального посібника
орієнтований на теми розрахунково-графічних завдань, що виконуються
студентами. Робота над книгою також пропонується тим, хто володіє
елементарними знаннями з мови Visual Prolog і хоче застосувати їх практично для
розробки програмних продуктів. Реалізація програм на Пролозі часто вимагає не
тільки досвіду роботи, а і творчого підходу, кмітливості.



Результатом плідної наукової роботи викладачів в рамках проекту ICo-op
стала монографія «Віддалений та віртуальний інструментарій в інжинірингу» за
загальною редакцією координатора проекту професора Технологічного
університету Ільменау (Німеччина) К. Хенке, колективу авторів: А. Пархоменко,
Г. Табунщик, М. Поляков, О .Гладкова, Т. Каплієнко, Т. Ларіонова (кафедра
програмних засобів і кафедра електричних та електронних апаратів). На
сьогоднішній день, автори також підготували до видання навчальний посібник
англійською мовою «Remote and virtual tools in engineering».

Віддалений та віртуальний інструментарій в
інжинірингу : монографія / А. В. Пархоменко, Г. В.
Табунщик, М. О. Поляков [та ін.] ; за заг. ред. др.
Карстена Хенке. - Запоріжжя : Дике Поле, 2015. - 250 с.

Книга містить основні концепції використання віртуальних, керованих дистанційно пристроїв, а також
розподілених віддалених лабораторій. Розглянуті можливості їх використання при проектуванні
вбудованих систем, для розробки систем керування складними електротехнічними установками і
комплексами та для оцінювання якості вбудованих систем. Видання може бути корисним для фахівців в
галузі проектування вбудованих систем, спеціалістів з електромеханіки, студентів та аспірантів.



Чисельний аналіз систем з розподіленими параметрами
засобами MATLAB : навчальний посібник із завданнями до
практичних та лабораторних робіт : для студентів денної
форми навчання спеціальності 6.040303 - Системний аналіз / Г. В.
Корніч, Н. І. Біла, О. І. Денисенко, О. О. Подковаліхіна. - Запоріжжя
: Кругозір, 2015. - 128 с

Містить теоретичні відомості, приклади, задачі для самостійного розв'язання,
завдання до лабораторних робот з курсів "Рівняння математичної фізики"та "Чисельні
методи" за темою "Чисельні методи розв'язання задач математичної фізики".

Корнієнко С. К. Проектування інформаційного забезпечення

автоматизованих систем : навч. посібник / С. К. Корнієнко. -
Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 210 с

У навчальному посібнику розглянуті питання проектування інформаційного
забезпечення автоматизованих систем; архітектури та функціонування СКБД;
використання технології клієнт-сервер; розподілені бази даних; інструментальні
засоби та методика концептуального проектування, логічного проектування
реляційних баз даних; адміністрування баз даних; використання мови SQL; захист
інформації в системах баз даних.

Для студентів вищих навчальних закладів професійного спрямування «Програмна
інженерія».Може бути корисним розробникам і користувачам баз даних.

Посібник розроблено відповідно до плану проекту «TEMPUS-PROMENG» «Practice
oriented master programmes in engineering in RU, UA, UZ». Проект фінансується при
підтримці Європейської комісії.

Зміст матеріалу відображає думку авторів та Європейська комісія не несе
відповідальності за використання інформації що міститься в навчальному посібнику.



Табунщик Г. В. Інженерія якості програмного забезпечення :
навчальний посібник / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, Т. І.
Брагіна. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - 176 с.

Книга містить основні концепції керування якістю, зокрема якістю програмного
забезпечення, на протязі всього життєвого циклу. Розглянуті питання сертифіка-
ції та оцінки витрат на якість. Особливу увагу приділено метрикам якості
інформаційних систем, та їх використанню.

Видання призначене для студентів комп'ютерних спеціальностей вищих
навчальних закладів, а також може бути використаним аспірантами, науковими
та педагогічними працівниками,фахівцями-практиками.

Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних : навчальний
посібник для студ. вищ. навч. закл.: рек. МОНУ / А. О. Олійник,
С. О. Субботін, О. О. Олійник. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 278 с.

Книга містить систематизований виклад основних понять, моделей і методів
інтелектуального аналізу даних, які можуть використовуватися при вирішенні
практичних завдань розпізнавання образів, прийняття рішень, класифікації та
прогнозування. Розгляїгуто методи відбору інформативних ознак та критерії
оцінювання індивідуальної і групової інформативності, описано моделі
інтелектуального аналізу даних: асоціативні правила, дерева рішень, нейронні та
нейро-нечіткі мережі. Наведено аналіз градієнтних, еволюційних та
мультиагентних методів синтезу інтелектуальних моделей.



Прикладна теорія цифрових автоматів : навчальний
посібник для студ. внз. Ч. 1 / Р. К. Кудерметов, А. М. Щербаков,
М. П. Проскурін, С. С. Грушко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 196 с.

Розглянуто основи теорії інформації і кодування, системи числення і
арифметика двійкових чисел. Викладено введення в алгебру логіки
висловлювань, найбільш використовувані методи мінімізації функцій
алгебри логіки. Розглянуто основні поняття теорії кінцевих автоматів,
питання аналізу та синтезу цифрових автоматів.

Для студентів технічних вищих навчальних закладів.

Солдатов Б. Т. Асемблер : навч. посібник для студентів вищ.
навч. закладів : рек. МОНУ / Б. Т. Солдатов, Д. М. Піза, К. М.
Касьян. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - 180 с.

Розглянуто елементи і конструкції мови Асемблер для персональних
комп'ютерів на процесорах Intel. Наведено приклади застосування базових
команд, директив і операторів Асемблера. Описано базові структури
програм. Наведено приклади програм, контрольні питання для
самопідготовки та модульного контролю, а також вправи для самостійної
роботи.

Призначено для підготовки студентів за бакалаврськими програмами
6.050102 "Комп'ютерна інженерія", 6.170101 "Безпека інформаційних і
комунікаційних систем", а також може використовуватись студентами
інших спеціальностей для початкового отримання базових знань і навичок,
необхідних для програмування на мові Асемблер.



Олійник А. О. Конструювання та тестування програмного
забезпечення : навчальний посібник : рек. МОНУ / А. О. Олійник,
О. О. Олійник, С. О. Субботін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 164 с.

Олійник А. О. Аналіз вимог, моделювання та проектування
програмних засобів : навчальний посібник / А. О. Олійник, О. О.
Олійник, С. О. Субботін. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 136 с.

Книга містить систематизований виклад основних понять, моделей і методів
програмної інженерії, які можуть використовуватися на процесах розробки про-
грамного забезпечення, зокрема при аналізі вимог, моделюванні та проектуванні
програмних систем. Розглянуто моделі життєвого циклу програмних систем,
описано етапи інженерії програмного забезпечення: аналіз вимог, проектування та
моделювання програм. Наведено аналіз інструментальних засобів для проектування
програмного забезпечення.

Книга містить систематизований виклад основних понять, моделей і методів
програмної інженерії, які можуть використовуватися при конструюванні та тесту-
ванні програмних систем, а також керуванні програмними проектами. Описано різні
підходи до програмування, типи взаємодії програмного забезпечення, методи зміни
компонентів та програмних систем, методи тестування (статичні та динамічні)
програмного забезпечення, інфраструктуру процесу тестування, характерні
помилки на процесах життєвого циклу програмного забезпечення. Наведено опис
інструментальних засобів для створення програмного забезпечення.



Олійник А. О. Еволюційні обчислення та програмування:
навчальний посібник / А. О. Олійник, С. О. Субботін, О. О. Олійник.
- Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. - 324 с.

Книга містить систематизований виклад основних понять, моделей і методів
еволюційного пошуку, які ефективно можуть використовуватися при вирішенні завдань
дискретної та безперервної оптимізації. Розглянуто еволюційні методи, генетичне та
еволюційне програмування, багатокритеріальну еволюційну оптимізацію, еволюційні
методи синтезу нейромережевих моделей. Поряд із відомими методами та моделями
запропоновано оригінальні авторські розробки, що дозволяють виконувати відбір
інформативних ознак та побудову штучних нейронних мереж. Наведено опис
програмних засобів, що реалізують розглянуті методи та моделі.

Табунщик Г. В. Проектування, моделювання та аналіз
інформаційних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.:
рек. МОНУ / Г. В. Табунщик, Р. К. Кудерметов, А. В. Притула. -
Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - 292 с.

Книга містить осовні концепції проектування, моделювання та аналізу
інформаційних систем. Розглянуто основи мови UML, основні етапи життєвого циклу
інформаційних систем, шаблони, основи керування програмними проектами та RUP як
одну з найефективніших моделей. Наведено опис програмних засобів, що дозволяють
автоматизувати різні етапи процесу управління програмними проектами.



Субботін С. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні
методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей :
монографія / С. О. Субботін, А. О. Олійник, О. О. Олійник. -
Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - 375 с.

Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного
інтелекту та підтримки прийняття рішень : навч. посібник для
студентів вищ. навч. закладів / С. О. Субботін. - Запоріжжя :
ЗНТУ, 2008. - 341 с.

Книга містить систематизований виклад результатів дослідження неінтегральних,
евалюційних та мультиагентних методів синтезу моделей залежностей на основе
штучних нейронних та нейро-нечітких мереж. Значну увагу приділено аналізу та
класифікації еволюційних методів, а також мультиагентних методів Swarm Intelligence
(колективного інтелекту). Запропованованоширокий арсенал нових методів для
побудови моделій в задачах діагносттики, оцінювання, прогнозування. Наведено
приклади вирешення практичних завдань на основі дослідження методів.

Книга містить систематизований виклад математичних основ і методів опису,
побудови та застосування моделей знань в системах штучного інтелекту та
підтримки прийняття рішень. Розглянуто семантичні, фреймові та нейро-нечіткі
мережі, продукційні та логічнімоделі. Поряд із класичними методами та моделями
запропоновано оригінальні авторські розробки, що дозволяють автоматизувати
побудову блоків підтримки прийняття рішень інтелектуальних систем. Наведено опис
програмних засобів,що реалізують розглянуті методи та моделі.



Корнієнко С. К. Системи баз даних: організація та
проектування : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С. К.
Корнієнко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. - 252 с.

У навчальному посібнику розглянуті питання архітектури системи баз даних,
архітектури та функціонування СКБД; використання технології клієнт-сервер;
інструментальні засоби та методика концептуального проектування; основи
реляційної алгебри; нормалізаціябаз. даних; проектування реляційних баз даних;
використання мови ; захист інформації в базах даних; розподілені бази даних;
інформаційна база систем підтримки прийняття рішень.

Томашевський О. В. Комп'ютерні технології статистичної
обробки даних : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. В.
Томашевський, В. П. Рисіков. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2006. - 174 с.

Викладені теоретичні відомості та розглянуто комп'ютерні технології для
основних методів статистичної обробки даних. Зроблено аналіз існуючих програм і
пакетів статистичної обробки даних. На прикладах вирішення конкретних задач з
різних галузей науки і техніки показано використання комп'ютерних технологій.

Посібник призначений для студентів, що навчаються по спеціальності "Якість,
стандартизація та сертифікація", та для інших спеціальностей, де викладаються
дисципліни по статистичній обробки даних. Також, посібник буде корисним для
фахівців, яким у практичній роботі необхідно використання методівстатистичної
обробки даних.



Постійне підвищення кваліфікації

викладачів, проведення значної навчально-

методичної та науково-дослідницької роботи

співробітниками кафедр дає можливість

готувати навчальні програми та курси за

світовими вимогами і отримувати

висококласних спеціалістів IT - cфери.

З ювілеєм факультету!

З повагою, Наукова бібліотека
НУ ‘’Запорізька політехніка’’


