
Відповідність вимогам Ліцензійних умов 

2017-2021рр. 

Мірошниченко Микола Юрійович 

 

3) Наявність виданого навчального посібника або монографії: 

Малкіна В.М., Зінов’єва О.Г., Мірошниченко М.Ю. (2020) 

Дослідженняоперацій:навчальнийпосібник. Мелітополь: Мелітополь: ІПЦ «Люкс» ЧП 

Верескун. 2020.  201 с. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-

content/uploads/sites/16/doslidzhennja_operacij_navchalnyj_posibnyk_v_m_

malkina_o_h_zinovyeva.pdf 

 
4) Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування: 

1. Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Комп’ютерна електроніка та 

електротехніка: лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-

поліграфічний центр «Люкс», 2020. 111 с. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-

posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf 

2. Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Управління ІТ-проєктами: 

лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний 

центр «Люкс», 2020. 134 с. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-

content/uploads/sites/16/uitp_praktykum_10.01.2021_hotovo.pdf 

3. Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Методологія та організація 

наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: конспект 

лекцій. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2021. 

152 с. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-

posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf 

 
11) Наукове консультування підприємств, установ 

ОСББ «Дружба-220» (м. Мелітополь) 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/2-001-1.pdf 

 

12) Наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової 

або професійної тематики  

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/doslidzhennja_operacij_navchalnyj_posibnyk_v_m_malkina_o_h_zinovyeva.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/doslidzhennja_operacij_navchalnyj_posibnyk_v_m_malkina_o_h_zinovyeva.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/doslidzhennja_operacij_navchalnyj_posibnyk_v_m_malkina_o_h_zinovyeva.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/uitp_praktykum_10.01.2021_hotovo.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/uitp_praktykum_10.01.2021_hotovo.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
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http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/2-001-1.pdf


1. Строкань О.В.,Мірошниченко М.Ю. Інформаційна система 

забезпечення оптимального аероіонного режиму у приміщенні. 

„Автоматизація та інформаційні технології: стан, досягнення, перспективи 

розвитку”: матеріалиVІІ Всеукраїнської науково-практичної Internet-

конференції студентів і молодих учених. Бердянський університет 

менеджменту і бізнесу, 2018. с. 63-65. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9591 

http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/9591/1/1.pdf 

 

2. Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю. Автоматизована система 

управління мікрокліматом інкубаційної станції. Сучасні комп’ютерні та 

інформаційні системи і технології: матеріали І Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції. Ред. кол. : В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. 

В. Строкань та ін. Мелітополь: ТДАТУ. 2020. С. 57-60. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/2-6.pdf 

3. Строкань О.В., Мірошниченко М.Ю.Використання 

мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання. Міжнародна  

науково-практична  інтернет-конференція «Розвиток сучасної науки та 

освіти: реалії, проблеми якості, інновації». ТДАТУ, 27-29 травня 2020. С. 

217-219. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/2-4.pdf 

 

14) Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком  

«Системи візуалізації тривимірної графіки» 

http://www.tsatu.edu.ua/nauka/wp-content/uploads/sites/49/nakaz-1422-n-

pro-zatverdzhennja-pereliku-hurtkiv-2020-2021-n.r..pdf 

17) Досвід практичної роботи за спеціальністю: 

ФОП  «Ковєргін Іван Олександрович» (розробка інформаційних 

систем) (з 2015року і по теперішній час). 

 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/9591
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