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При підготовці фахівців використовуються 
сучасні комп’ютерні класи, спеціалізовані ау-
диторії та лабораторії з вивчення електронної 
та мікропроцесорної техніки, теорії автомати-
чного управління, елементів та пристроїв сис-
тем управління, робототехнічних систем, при-
строїв силової електроніки в системах управ-
ління, систем управління електроприводами 
на базі промислових контролерів фірми 
Schneider Electric.  

Високий рівень підготовки забезпечується 
науково-педагогічними кадрами вищої квалі-
фікації, серед яких: 3 професори, доктори тех-
нічних наук, 7 кандидатів технічних та фізико-
математичних наук, доценти,  викладачі, аспі-
ранти. Кафедра має традицію готувати  своє 
кадрове забезпечення з числа аспірантів кафе-
дри. Співробітники кафедри являють собою 
дружний, єдиний колектив, в якому відповіда-
льність, взаємопідтримка, цілеспрямованість, 
бажання працювати з молоддю – є основними 
рисами. 
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В загальному рейтингу серед випускаючих 

кафедр НУК, що формується на основі таких 
критеріїв як доступ до якісної вищої освіти, 
рівень науково-педагогічних кадрів і науково-
дослідної роботи, кафедра КСУ три роки по-
ряд займала перше місце. 

 
Щорічно оцінку підготовлених випускників 

і рекомендацію в аспірантуру дає авторитетна 
державна екзаменаційна комісія, яку очолю-
ють відомі вчені країни з Інституту електро-
динаміки НАНУ та НТУУ «КПІ», м. Київ. Ви-
пускники кафедри успішно працюють на про-
відних підприємствах Миколаєва (ДП НВК 
ГТБ «Зоря –Машпроект», МКП «Миколаїв-
водоканал», ВАТ ЕК  «Миколаївобленер-
го», АТ ЗТ БК «Глиноземпромбуд», МФ 
ВАТ «Укртелеком», ТОВ «SANDORA», 
ТОВ «Хостінг Макс», ДП «Дельта-
Лоцман», МНТЦ Академії наук приклад-
ної радіоелектроніки, КП «Дослідно-
проектний центр кораблебудування») на 
посадах, що потребують високої кваліфікації. 
Кафедра КСУ ІАЕ, тел. (0512)362221, ауд. 417. 
Офіційний веб-сайт НУК: www.nuos.edu.ua. 
 

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРИЗОВАНИХ 
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 



  
 
 
 
 
Кафедру комп'ютеризованих систем 

управління (КСУ), що здійснює підготовку по 
освітньо-кваліфікаційним рівням – бакалавр (4 
роки), спеціаліст (5,5 років), магістр (5,5 років) 
очолює доктор технічних наук, професор 
Г.В. Павлов. На кафедрі можливе продовжен-
ня навчання в аспірантурі на протязі 3 років. 

Узагальненим об’єктом діяльності фахівця 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.050201 Системна ін-
женерія є проектування, виготовлення, екс-
плуатація і утилізація пристроїв автоматики і 
окремих складових КСУ об`єктами і процеса-
ми видобування, перетворення, виробництва 
матеріалів, виробів продукції та утилізації від-
ходів. До переліку завдань, які здатний вирі-
шувати фахівець, входять: проведення па-
тентного пошуку; дослідження об’єктів 
комп`ютеризації; складання технічного за-
вдання на проектування; розробка системи 
автоматичного управління як складової части-
ни КСУ; перевірка проектних рішень вимогам 
технічних умов і стандартів; розробка техніч-
ної документації; створення математичних 
об’єктно-орієнтованих моделей КСУ для 
розв’язання організаційно-економічних, конс-
трукторсько-технологічних задач; виконання 
будівельно-монтажних робіт; використання 
пусконалагоджувальних робіт; проведення 
експлуатації, налагоджування програм; супро-
водження системного і прикладного програм-
ного забезпечення  КСУ та ін. Фахівець може 
займати первинні посади: технік-
проектувальник; технік обчислювального, 
технік-технолог, технік-програміст, технік з  
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Високий рівень професійної підготовки за-

безпечує комплекс професійно-орієнтованих 
дисциплін, таких як “Алгоритмічні мови і про-
грамування”, “Програмне забезпечення сучас-
них ЕОМ”, “Теорія автоматичного управлін-
ня”,  “Електроніка і мікросхемотехніка”, “Мо-
делювання об’єктів та систем”, “Мікропроце-
сорна техніка”, “Обчислювальна техніка”, 
“Автоматизоване проектування цифрових при-
строїв”, “Елементи і пристрої автомат. і сис-
тем управління”, “Електромеханічні пристрої 
комп’ютеризованих систем”, “Ідентифікація 
технологічних об’єктів”, “Основи збору, пере-
дачі і обробки інформації”, “Оптимальні і ада-
птивні системи управління”, “Інтелектуальні 
технології в управлінні”, “Мікроконтролери в 
системах управління”, “Системи і мережі пе-
редачі даних”, “Мережеві технології”,  “Ком-
п'ютеризоване проектування цифрових елект-
ронних схем”, “Робототехнічні системи в мор-
ських технологіях”. 
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автоматизації виробничих процесів; технік з 
експлуатації та ремонту устаткування та ін. 

Спеціаліст з комп'ютеризованих систем 
управління і автоматики вирішує коло проект-
них завдань у галузях: обчислювальних ком-
плексів і мереж, математичних методів та ін-
струментальних засобів моделювання, проек-
тування і керування, організації і побудови баз 
даних, мікропроцесорних пристроїв загально-
го та спеціального призначення, а також виго-
товлення, налагодження та впровадження тех-
нічних засобів комп'ютеризованих інтегрова-
них систем. Може займати посади інженерно-
технічного управлінського персоналу, пов'яза-
ні з розробкою, виробництвом, експлуатацією 
та апаратним забезпеченням комп'ютеризова-
них систем; інженера у проектних відділах та 
організаціях; інженера і молодшого наукового 
співробітника в галузевих науково-дослідних 
установах; Інститутах Академії Наук; викла-
дача інформатики, обчислювальної техніки і 
автоматики (при одержанні педагогічної під-
готовки). 

Основна увага при підготовці магістра 
приділяється прищепленню навичок прове-
дення самостійної науково-дослідної роботи. 
Магістр з комп'ютеризованих систем управ-
ління і автоматики призначається для роботи 
викладачем у вищих навчальних закладах IV 
рівня акредитації, в науково-дослідних інсти-
тутах та проектно-конструкторських організа-
ціях при створенні принципово нової техніки в 
області збору, передачі і обробки інформації, а 
також комп'ютеризованих систем управління 
об'єктами і технологічними процесами. 
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