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Найстаріший ВНЗ регіону

сьогодні

Найстаріший ВНЗ регіону
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НУ «Запорізька політехніка»  сьогодні – це
6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр,

9 навчально-лабораторних корпусів,

4 студентських гуртожитку на 2300 місць,

бібліотека з книжковим фондом понад мільйон 

примірників,

редакційно-видавничий відділ,

комп'ютерна друкарня,

дві спортивно-оздоровчі здравниці,

санаторій-профілакторій,

медичний центр,

спортивний та харчовий комплекси,

адміністративно-господарська частина тощо.
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Університет готує бакалаврів, магістрів та 

докторів філософії за 51 спеціальністю. 

Викладацький склад налічує понад 900 осіб, з 

яких 640 мають наукові ступені і вчені звання, 

в т.ч. 47 докторів наук, професорів. Із числа 

викладачів 24 особи обрані дійсними членами 

і членами-кореспондентами галузевих 

академій України, 25 мають почесні звання 

заслужених діячів науки і техніки, заслужених 

працівників освіти, лауреатів Державної 

премії. В НУ «Запорізька політехніка»  

навчається понад 13 тис. студентів.
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Головний корпус
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Другий корпус
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Третій корпус
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Четвертий корпус
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Кафедра у структурі університету
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Національний університет «Запорізька політехніка»

Інститут інформатики та радіоелектроніки

Кафедра системного аналізу та 
обчислювальної математики

Факультет комп’ютерних наук і технологій
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Історія кафедри СА та ОМ

■У 1965 році, в результаті структурних
перетворень, пов'язаних з відкриттям нових,
перспективних спеціальностей, в Запорізькому
машинобудівному інституті була створена
кафедра обчислювальної математики.

■У 2002 році у ЗНТУ на базі кафедри
обчислювальної математики були сформовані дві
кафедри - обчислювальної та прикладної
математики. Кафедру обчислювальної
математики очолив доктор фізико-математичних
наук, професор Корніч Г.В.

■У 2004 року була відкрита нова спеціальність
«Системний аналіз і управління», що
ознаменувало новий етап у розвитку кафедри.
Навчальним планом була передбачена підготовка
бакалаврів та спеціалістів.

■У 2014 році на кафедрі Системного аналізу та
обчислювальної математики було відкрито
магістратуру.
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Напрямки працевлаштування 
випускників кафедри

■ науковими співробітниками з системного аналізу в
галузі обчислень та обробки даних;

■ адміністраторами та аналітиками баз даних;

■ прикладними програмістами;

■ фахівцями в інших галузях обчислень та
комп`ютерного моделювання;

■ керівниками підрозділів комп`ютерних послуг,
проєктів, програм та структурних підрозділів
державних установ, підприємств, банків і фірм
відповідного профілю.
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Попит на випускників кафедри

Провідні виробничі підприємства регіону, підприємства зв`язку,
органи державної адміністрації та силових відомств,
фінансові установи і комерційні структури виявляють
зацікавленість у підготовці спеціалістів з системного аналізу.
Серед них промислові флагмани регіону і України, а саме
ВАТ «Запоріжсталь», ТОВ «Мотор-Січ», СП «АвтоЗАЗ», ККБ
«Іскра», ВАТ «Запоріжтрансформатор», ВАТ «Дніпроенерго»,
ВАТ «Запоріжжяобленерго», ХК «АвтоКРАЗ», АБ
«Індустріалбанк» та інші.



14

■ На кафедрі працює 3 професори, 6 доцентів, 1
старший викладач, 5 аспірантів, 1 завідувач
лабораторії, 2 старших лаборанта.

■ Сьогодні на кафедрі функціонують 2 комп’ютерних
класи (аудиторії 355 та 359), в яких встановлено 32
комп’ютера Pentium, 6 комп’ютерів H310/Intel Pentium
5400 і 2 потужних сервери для розрахунків.
Комп’ютери об’єднані у локальну мережу кафедри, яка,
у свою чергу, підключена до комп’ютерної мережі
університету з вільним виходом у INTERNET. Для
складних наукових розрахунків застосовуються
високопродуктивні робочі станції та сервери обчислень
університетського центру інформаційних технологій. Є
робочий кабінет для аспірантів з відповідним
комп’ютерним оснащенням, методичний кабінет.

■ Загальна площа кафедральних приміщень складає 368

кв. метрів.
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Навчально-методична робота
■Розробка навчально-методичного забезпечення, в
основному, спрямована на забезпечення самостійної
роботи студентів під час вивчення студентами
теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і
лабораторних занять, виконання домашніх завдань,
курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

■Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які
містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і
оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

■Викладачами кафедри щорічно видаються нові посібники,
конспекти лекцій та методичні вказівки. По деяким
дисциплінам застосовується оригінальне програмне
забезпечення, створене на кафедрі системного аналізу та
обчислювальної математики НУ «Запорізька політехніка».
В навчальні програми активно впроваджуються наукові
результати викладачів.

■ Кафедра забезпечує підготовку студентів спеціальності
124 “Системний аналіз”, а також викладання комп’ютерних
дисциплін для всіх непрофільних факультетів
університету.
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Підготовка фахівців

Галузь знань:

12 – Інформаційні технології;

Спеціальність:

124 – Системний аналіз;

Освітня програма:

Інтелектуальні технології та прийняття 
рішень в складних системах.

16
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Склад кафедри

Викладачі

17

Корніч Григорій Володимирович

Завідувач кафедри системного аналізу та 
обчислювальної математики

доктор фізико-математичних наук, професор

Бакурова Анна Володимирівна

доктор економічних наук, кандидат фізико-
математичних наук, професор

Бахрушин Володимир Євгенович

доктор фізико-математичних наук, професор
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Денисенко Олександр Іванович

кандидат технічних наук, доцент

Пархоменко Лариса Олександрівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Подковаліхіна Олена Олександрівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент



1919

Рябенко Антон Євгенович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Савранська Алла Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Терещенко Еліна Валентинівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Широкорад Дмитро Вікторович

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач
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Співробітники кафедри

Голубничий Віктор Вікторович -

Завідувач лабораторії;

Потапова Юлія Анатолієвна -

Старший лаборант;

Шаталова Наталія Іванівна -

Старший лаборант.

20
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Наукова робота

На кафедрі розробляється три науково-дослідні теми 
(2018-2021рр) :

■ДБ05038 «Математичне моделювання соціально-
економічних процесів та систем»

■ДБ05018 «Математичне та комп’ютерне моделювання
фізичних, технічних, природничих процесів та
систем»

■ДБ05028 «Аналіз даних біометричних обстежень»

21
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Наукова робота

За останні роки на кафедрі „Системного аналізу та
обчислювальної математики” сформувалися такі наукові
напрями з фундаментальних та прикладних досліджень:

■«Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне
моделювання технічних, природничих процесів та
систем» (керівник доц. Денисенко О. І.);

■«Моделювання процесів самоорганізації в соціально-
економічних системах» (керівник проф. БакуроваА.В.);

■«Аналіз даних та системний аналіз проблем освіти»
(керівник проф. Бахрушин В. Є.);

■«Моделювання, аналіз та структуризація складних
динамічних наносистем з елементами самоорганізації»
(керівник проф. Корніч Г. В.).
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Наукова робота
■ За результатами досліджень працівниками 

кафедри підготовлено понад 100 
публікацій у наукометричних базах 
Scopus і WoS;

■ Викладачі кафедри регулярно приймають 
участь у міжнародних конференціях, 
семінарах, школах;
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Розробка новітніх версій прискорених 

методів молекулярної динаміки

24

Температурно-
прискорена молекулярна 
динаміка (нова версія) 

Моделювання, аналіз та структуризація складних 

динамічних наносистем з елементами самоорганізації 
(Група проф. Корніча Г.В., 1 частина)

Гіпердинаміка
(нова версія)

Новітній метод: 
Температурно-прискорена 

гіпердинаміка

Сфери застосування

Розробка чисельних фрагментів технологій 
наноатомного масштабу: електроніка, 
медицина, біотехнології, фармация, 

наномеханіка тощо.

Duda E.V., Kornich G.V. 
J. Surf. Invest. 

2020. Вид. Springer.

Корніч Г.В. 
Монографія, вид. 

НУ ЗП, 
2019, 302 с., 

17.55 ум. друк. 
арк. 

Duda E.V., 
Kornich G.V. J. 

Metallofiz. 
Noveishie 
Tekhnol., 

2020. Вид. Ін-
т 

Металофізики 
НАНУ
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Моделювання, аналіз та структуризація складних 

динамічних наносистем з елементами самоорганізації
(Група проф. Корніча Г.В., 2 частина)
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0 пс 1 пс

Взаємодія кристала алмаза з фулереном C60

Взаємодія янусоподібних кластерів металів 

з одно- та багатоатомними частинками  Ar

Від декількох сотень до 

одного мільйону іспитів

чисельних розрахунків !!!

Реальний час одного комп’ютерного 

експерименту становить від декількох 

днів до декількох місяців безперервного 

паралельного розрахунку на 

багатоядерних  обчислювальних 

системах. 

Shyrokorad D.V., Kornich 

G.V., Buga S.G., CMS, 

2019. Вид. Elsevier.

Shyrokorad D.V., Kornich 

G.V., Buga S.G., MTC, 

2020. Вид. Elsevier.
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«Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання

технічних, природничих процесів та систем»

(група доц. Денисенка О.І.)
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Структура нейронної мережі

Середні значення виходів нейронної мережі

Штучні нейронні мережі в задачах радіолокації

B-scan отриманого сигналу без обробки
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«Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, 

природничих процесів та систем» група доц. Денисенка О.І.)

Моделювання впливу енергетичних об'єктів на екосистему Каховського водосховища

Моделювання процесів 

тепломасопереносу
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«Аналіз даних та системний аналіз проблем освіти» (керівник проф. 

Бахрушин В. Є.)
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Конференції, семінари, школи 

за участю викладачів кафедри
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Обласна конференція «Розумна
взаємодія», 2020 р.

Winter School in Data Science 
in National University 
“Zaporizhzhia Polytechnic”, 2019

CoLInS 2019 conference, 2019 р.

Міжнародний науковий симпозіум
"Інтелектуальні рішення», 2019

Конференція
“MATLAB та комп’ютерні обчислення в
освіті, науці та інженерії”, 2019 р.
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Організація конференцій
X Міжнародна науково-практична 
конференція «Сучасні проблеми і 
досягнення в галузі радіотехніки, 
телекомунікацій та інформаційних 
технологій». Секція "Системний аналіз 
та управління«, 2020 р.

XXIІ Міжнародний семінар 
«Комбінаторні конфігурації та їхні 
застосування імені А. Я. Петренюка», 
2020 р.

IIІ-я Всеукраїнська Інтернет-
конференція здобувачів вищої 
освіти і молодих учених 
«Інформаційні технології: теорія і 
практика», 2020 р.
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Робота зі студентами

31

Захист студентських наукових робіт, 2018 р.

Системно-аналітичний хакатон, 2018 р.

Школа системного аналізу. 
Управління проєктами, 2018 р.

Зустріч з волонтерами Корпусу Миру, 2019 р.
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Робота зі школярами

32

Всеукраїнська осіння школа STEM MAS.UA
2020 р.

Профорієнтаційна діяльність

«Ніч науки-2020»



33

ГО «Системні дослідження» 

У жовтні 2019 р. за ініціативою кафедри створено
громадську організацію «Системні дослідження», що
здійснює свою діяльність без статусу юридичної особи з
метою розповсюдження інформації про перспективи
застосування системних досліджень, сприяння науковим та

33

прикладним
дослідженням у сфері
системного аналізу,
методів аналізу даних та
прийняття рішень,
цифрової трансформації
суспільства, а також
захисту законних
соціальних, економічних
та інших спільних
інтересів своїх членів.
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Open Data Campus

Електронний сервіс 
“Медична реформа для людей”

Задача проєкту

Зробити доступною  
інформацію про надання  
спеціалізованної медичної 
допомоги   в місті 
Запоріжжя (вторинна ланка 
медичної допомоги)
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Дякуємо за увагу!
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