ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
КАФЕДРИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛIЗУ
МЕХАНIКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ КИїВСЬКОГО
НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ IМЕНI ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

1. Вступ
Математичний аналiз постiйно викладався в Київському унiверситетi
з перших рокiв його iснування.
Кафедра математичного аналiзу бере свiй початок з часу повернення
iз евакуацiї Київського унiверситету в 1944 роцi, завiдувачем кафедри
математичного аналiзу став доцент М. П. Соколов.
Завiдувачами кафедри були видатнi вченi: академiки АН УРСР М. О.
Лаврентьєв (1945 – 1950), Б. В. Гнеденко (1950 – 1951, 1954 – 1958), О. С.
Парасюк (1958 – 1960), члени-кореспонденти АН УРСР Й. I. Гiхман (1960
– 1962), В. К. Дзядик (1962 – 1968), професори Г. Є. Шилов (1951 – 1954),
С. М. Бєлоносов (1968 – 1973), А. Я. Дороговцев (1973 – 1998). Вони
створили низку класичних пiдручникiв та видали ряд фундаментальних
монографiй з математичного аналiзу та iнших роздiлiв математики.
У 1998 – 2018 р.р. кафедрою математичного аналiзу завiдував професор I. О. Шевчук.
На цей час колектив кафедри налiчує 12 штатних викладачiв: 4 професора (О. Г. Кукуш, О. О. Курченко, В. М. Радченко, I. О. Шевчук), 6
доцентiв ( М. О. Денисьєвський, О. Ю. Константiнов, М. О. Назаренко,
О. Н. Нестеренко, Т. О. Петрова (0.75 ставки), А. В. Чайковський) та 2
асистенти (В. Б. Брайман (0.75 ставки), I. С. Фещенко).
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Активну участь у навчальному процесi беруть академiки НАН України Ю. М. Березанський, Ю. С. Самойленко, О. М. Шарковський, членкореспондент НАН України Ю. Ю. Трохимчук та iншi провiднi вченi
Iнституту математики НАН України.
Кафедра математичного аналiзу здiйснює освiтню дiяльнiсть на всiх
рiвнях вищої освiти – бакалавр, магiстр та доктор фiлософiї за спецiальнiстю 111 Математика згiдно лiцензiї для провадження дiяльностi з
надання освiтнiх послуг у сферi вищої освiти Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка.
Спiвробiтники кафедри за останнiй час отримали наступнi вiдзнаки:
• Премiя НАН України iменi М. В. Остроградського (проф. I. О.
Шевчук, 2015).
• Заслужений працiвник освiти України (проф. I. О. Шевчук, 2018).
• Нагрудний знак Мiнiстерства освiти та науки України "За науковi
та освiтнi досягнення"(проф. О. Г. Кукуш, 2018).
• Кращий викладач механiко-математичного факультету (проф. О.
Г. Кукуш, 2018).
• Prize of Shevchenko Scientific Society (USA) and U.S.-Ukraine Foundation (ас. А. В. Бондаренко, 2011).
• Seventh Popov Prize, Texas (ас. А. В. Бондаренко, 2013).
• The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters annual prize for
young researchers (ас. А. В. Бондаренко, 2014).
Випускниця аспiрантури кафедри (2010) Марина Вязовська отримала
призи:
• Salem Prize, 2016.
• Clay Research Award, 2017.
• SASTRA Ramanujan Prize, 2017.
• European Prize in Combinatorics, 2017.
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• New Horizons in Mathematics Prize, 2018.
За сприяння кафедри щороку 4-6 студентiв одночасно отримують дипломи бакалавра та мастерс М1, або магiстра та мастерс М2.

2. Навчальна та навчально - методична робота
Головним завданням кафедри у навчально - методичнiй роботi є забезпечення високого рiвня викладання навчальних дисциплiн iз метою
пiдготовки бакалаврiв, магiстрiв та докторiв фiлософiї ( PhD ) з математики.
Завдання кафедри полягає також у:
- удосконаленнi засобiв дiагностики якостi результатiв навчання студенiв;
- оновленнi та удосконаленнi власних освiтнiх програм пiдготовки фахiвцiв навчальних дисциплiн на рiвнях бакалавра, магiстра та доктора
фiлософiї з урахуванням сучасних мiжнародних тенденцiй та стандартiв
формування компетентностей i новiтнiх досягнень у галузi математичного аналiзу;
- пiдготовцi навчально-методичної лiтератури, зокрема, електронних
навчальних посiбникiв та посiбникiв англiйською мовою;
- викладаннi частини спецкурсiв англiйською мовою та пiдготовцi частини основних курсiв для викладання англiйською мовою;
- пiдвищеннi якостi викладання дисциплiн, закрiплених за кафедрою,
шляхом впровадження сучасних форм i методiв органiзацiї навчального процесу, новiтнiх навчальних технологiй, зокрема, комп’ютерних та
особистiсно-орiєнтованих; оптимiзацiя структури зазначених дисциплiн
в розрiзi спiввiдношення теоретичної та практичної пiдготовки;
- залученнi до освiтнього процесу провiдних вiтчизняних та зарубiжних
науковцiв;
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- пiдвищеннi якостi органiзацiї та ефективностi навчальної та виробничих практик студентiв, що спецiалiзуються на кафедрi;
- вивченнi досвiду провiдних унiверситетiв України та закордонних унiверситетiв, з якими кафедра спiвпрацює, а саме, унiверситетами Тель
Авiва (Iзраїль), Тулона (Францiя), Манiтоби (Канада), з метою його
впровадження у навчальний процес на кафедрi.

3. Наукова робота
У зазначеному напрямку завдання кафедри зумовленi основними положеннями Програми розвитку науково-iнновацiйної дiяльностi Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка на перiод до 2020
року.
Прiоритетними завданнями в науковiй роботi кафедри є:
- публiкацiя результатiв наукових дослiджень спiвробiтникiв кафедри
у високорейтингових фахових вiтчизняних та зарубiжних виданнях, якi
включено до наукометричних баз Scopus та/або Web of Science;
- зростання рейтингу та iндексу цитування викладачiв кафедри;
- активiзацiя участi спiвробiтникiв кафедри у мiжнародних фахових
наукових конференцiях та семiнарах;
- участь у редколегiях фахових та закордонних видань;
- забезпечення роботи постiйно дiючих наукових семiнарiв "Сучасний
аналiз" та "Асимптотичнi методи статистики";
- забезпечення реалiзацiї PhD – програми для аспiрантiв, пiдвищення
ефективностi аспiрантури та докторантури;
- активiзацiя участi в конкурсах науково-дослiдних проектiв МОН, а
також у конкурсах мiжнародних проектiв рiзного рiвня;
- розвиток мiжнародного наукового обмiну шляхом: 1) стажування
науково-педаго- гiчних i наукових працiвникiв, докторантiв, аспiрантiв
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та студентiв у провiдних закордонних навчально-наукових центрах; 2)
запрошення провiдних зарубiжних учених для виступiв та читання лекцiй з перспективних i проблемних напрямiв науки; 3) участi науковопедагогiчних працiвникiв Унiверситету в мiжнародних наукових конференцiях поза межами України;
- пiдготовка та видання iндивiдуальних та колективних монографiй.
4. Робота зi студентами та учнiвською молоддю.
Планується:
- продовжувати щороку проводити перший етап Всеукраїнської олiмпiади з математики серед студентiв Унiверситету;
- активiзувати роботу студентського наукового гуртка, пiдготовку студентами наукових публiкацiй та доповiдей на наукових конференцiях;
- участь студентiв кафедри у програмах мобiльностi;
- брати участь в органiзацiї i проведеннi Всеукраїнського турнiру юних
математикiв iменi проф. М.Й. Ядренка;
- брати участь в проведеннi мiських та Всеукраїнських математичних
олiмпiад серед школярiв, проводити профорiєнтацiйну роботу серед школярiв, брати участь в iнших заходах, спрямованих на залучення абiтурiєнтiв та забезпечення повноцiнного набору студентiв на перший курс.
5. Робота з кадрами
В своїй кадровiй роботi кафедра керуватиметься концепцiєю кадрової
полiтики в Київському нацiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка. Результатом цiєї роботи має стати:
- пiдвищення рiвня науково-освiтнього потенцiалу кафедри за рахунок
стажування її членiв у провiдних вiтчизняних та закордонних наукових
та навчальних центрах;
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- пiдвищення викладачами кафедри своєї квалiфiкацiї вiдповiдно до
вимог щодо її перiодичностi та ефективностi, посилення контролю за її
результатами i наслiдками;
- регулярне заслуховування звiтiв викладачiв кафедри про виконання iндивiдуальних планiв роботи, виконання зобов’язань, передбачених
контрактами;
- взаємовiдвiдування вiдкритих лекцiй, їх аналiз та обговорення на засiданнях кафедри.

6. Мiжнароднi зв’язки
1. Продовжувати брати участь у реалiзацiї «Угоди мiж Київським унiверситетом та Унiверситетом Тулона (Францiя) » за програмами подвiйного дипломування М1 для бакалаврiв, М2 для магiстрiв та Котутель
для аспiрантiв.
2. Укласти подiбну угоду з Унiверситетом Манiтоби (Канада).
3. Продовжувати брати участь у реалiзацiї «Угоди мiж Київським унiверситетом та Унiверситетом Тель Авiва (Iзраїль)», здiйснюючи спiльнi
науковi дослiдження та подальшу публiкацiю спiльних статей.
4. В областi теорiї апроксимацiї координувати науковi дослiдження з
фахiвцями вказаних унiверситетiв, а також унiверситетiв Альберти (Канада), Вандербiльт (Нешвiл, США), Дуйсбурга (Нiмеччина), Мерсiна
(Туреччина), Пекiна (Китай), Пiвденної Джорджiї (США), Пiвденної
Каролiни (США), Тронхейма (Норвегiя), Хаена (Iспанiя) та iншими.
5. В областi розпiзнавання зображень та iдентифiкацiї динамiчних систем координувати науковi дослiдження з фахiвцями унiреситету м. Нансi (Францiя) та Католицького унiверситету м. Льовен (Бельгiя).
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7. Прiоритетнi напрями роботи кафедри
У своїй роботi кафедра керується основними положеннями Програми
розвитку Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
на 2012-2020 роки.
Стратегiчнi прiоритети дiяльностi кафедри.
1. Залучати абiтурiєнтiв на механiко – математичний факультет
за допомогою популяризацiї науки, залучення спiвробiтникiв кафедри,
аспiрантiв та студентiв до органiзацiї олiмпiад рiзних рiвнiв з математики, включаючи мiськi та Всеукраїнськi, до роботи МАН, а також шляхом
профорiєнтацiйної роботи у середнiх школах.
2. Проводити виховну роботу серед студентiв, залучаючи їх до виконання наукової тематики кафедри, участi та органiзацiї мiжнародних
конференцiй, наукових шкiл, до профорiєнтацiйної роботи iз школярами.
3. Пiдвищувати фаховий рiвень викладачiв кафедри як структури дослiдницького унiверситету шляхом їх участi в семiнарах, конференцiях
та престижних публiкацiй.
4. Готувати кадри вищої квалiфiкацiї за тематикою кафедри.
5. Регулярно проводити пошук позабюджетного фiнансування наукової дiяльностi кафедри, яким, зокрема, є науковi вiдрядження за рахунок
приймаючої сторони.
7. Провести мiжнародну конференцiю «Функцiональнi методи в теорiї
наближень, диференцiальних рiвняннях та обчислювальнiй математицi
IV», присвячену 100-рiччю з дня народження колишнього завiдувача кафедри В. К. Дзядика (1919-1998). Провести ще двi мiжнароднi конференцiї MADEA-9 та MADEA-10, одну в Українi, iншу за кордоном.
8. Поширювати iнформацiю про дiяльнiсть кафедри шляхом регулярного розмiщення актуального конткнту на сайтi кафедри.
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9. Пiдготувати до друку у видавництвi Київського унiверситету розширене видання книги V.Brayman, A.Kukush, Undergraduate Mathematics
Competitions (1995-2016). Taras Shevchenko National University of Kyiv.
Second Edition. Springer, 2017, 228 pg.
Програму розвитку кафедри математичного аналiзу механiко-математичного
факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка пiдготував професор, доктор фiзико-математичних наук, професор кафедри математичного аналiзу Шевчук Iгор Олександрович. Обговорено та прийнято за основу ухвалою кафедри математичного аналiзу
(витяг iз протоколу засiдання кафедри № 2 вiд « 10 » вересня 2018 р.)
Механiко-математичний факультет, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Київ 01033, Україна

