
МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ: МАТЕМАТИКА, СТАТИСТИКА, ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА



Спеціальності:
111 – математика, 112 – статистика

Наукова діяльність охоплює напрями:
➢ теорія та статистичний аналіз випадкових процесів та полів;
➢ стохастичний аналіз і стохастичні диференціальні рівняння;
➢ гауссові випадкові процеси, процеси Леві, процеси з заміною 

часу, дробові процеси;
➢ лінійні та нелінійні методи математичної статистики;
➢ прикладні дослідження у галузях: аналіз даних, теорія 

розпізнавання образів, машинне навчання, математична 
економіка, вибіркові обстеження, теорія ризику, демографія, 
радіаційна медицина, страхова та фінансова математика

Видаються два міжнародних наукових журнали: «Theory of 

Probability and Mathematical Statistics», «Modern Stochastics: Theory 

and Applications».

Мішура Юлія Степанівна
завідувач кафедри, доктор 
фізико-математичних наук, 
професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України

Майборода Ростислав 
Євгенович
доктор фізико-математичних 
наук, професор

Кнопова Вікторія Павлівна
доктор фізико-математичних 
наук, доцент

Ральченко Костянтин 
Володимирович
доктор фізико-математичних 
наук, доцент

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ, СТАТИСТИКИ ТА АКТУАРНОЇ МАТЕМАТИКИ

https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=myus&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=myus&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=mre&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=mre&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=knopova&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=knopova&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=ralchenko&lan=ua
https://probability.knu.ua/index.php?page=userinfo&person=ralchenko&lan=ua
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КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ

Шевчук Ігор Олександрович
Завідувач кафедри математичного аналізу, 

доктор фізико-математичних наук, 
професор, член-кореспондент 
Національної академії наук України, 
нагороджений відзнакою Академії наук 
України  «За підготовку наукової зміни».
Напрямок наукових досліджень: теорія 
наближення функцій
Підготував 16 кандидатів наук та 6 докторів
філософії

Кукуш Олександр Георгійович
Професор кафедри математичного аналізу, 

доктор фізико-математичних наук
Напрямок наукових досліджень: 
математична статистика (моделі регресії з 
похибками у змінних)

Чайковський Андрій Володимирович
Професор кафедри математичного аналізу, 

доктор фізико-математичних наук
Напрямок наукових досліджень:
диференціальні та різницеві рівняння у 
нескінченновимірних просторах

Радченко Вадим Миколайович
Професор кафедри математичного аналізу, 

доктор фізико-математичних наук
Напрямок наукових досліджень:
теорії випадкових процесів (рівняння, 
керовані загальними стохастичними
мірами)
Підготував 3 кандидатів наук

https://scholar.google.com.ua/citations?user=l8TnZOwAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=i5AplcYAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zEIR-8AAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?user=NfzUxI0AAAAJ


Наукові дослідження і підготовка аспірантів на кафедрі алгебри і комп’ютерної математики проводяться в декількох важливих напрямах
сучасної математики і її застосувань: теорія груп, зокрема, геометрична теорія груп, теорія напівгруп, теорія кілець, комутативна
алгебра, теорія алгебр Лі, диференціальна алгебра, теорія алгебр, зокрема, матричних алгебр, дискретна математика, алгебраїчна
криптологія, криптографічні протоколи

КАФЕДРА АЛГЕБРИ І КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і комп’ютерної математики 

Петравчук Анатолій Петрович керує науковою роботою аспірантів у таких галузях сучасної алгебри як: 
комутативна алгебра,  теорія кілець, теорія алгебр Лі, диференціальна алгебра. Диференціальна алгебра –
це розділ математики на межі алгебри, математичного аналізу, теорії диференціальних рівнянь, який 
інтенсивно розвивається  протягом останніх десятиліть. Комбінуючи методи цієї науки з методами теорії 
алгебр Лі  можна досліджувати геометричні об’єкти – алгебри Лі векторних полів на многовидах, вивчати 
звичайні диференціальні рівняння і рівняння в частинних похідних. Зокрема,  А.П.Петравчук разом  з 
В.М.Бондаренком довів дикість (неможливість розв’язання в алгебраїчному сенсі) задачі класифікації  алгебр
Лі векторних полів на гладких многовидах розмірностей не менше 4.  Під його керівництвом захищено 9 
кандидатських і 3 докторських дисертації.

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри і комп'ютерної математики

Безущак Оксана Омелянівна проводить дослідження в галузі теорії алгебри, зокрема в теорії локально 
матричних алгебр (асимптотичні конструкції локально матричних алгебр, групи та алгебри Лі  нескінченних 
матриць), дискретній математиці (простори Хемінга, скінченні метричні простори, їх застосування). Зокрема 
нею була розв’язана проблема В.М.Курочкіна про те,  чи кожна локально матрична алгебра допускає 
примарний розклад.

http://www.algebra.kiev.ua/cv/petravchuk-anatolii-petrovych.html
http://www.algebra.kiev.ua/cv/bezushchak-oksana-omelianivna.html


Доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри алгебри і комп'ютерної математики Бондаренко Євген Володимирович керує
науковою роботою аспірантів у таких напрямках:: геометрична теорія груп, дискретна математика. Геометрична теорія груп є
областю математики, яка вивчає групи через їхню дію на геометричних та топологічних просторах. Це є захоплюючим і активним
напрямком досліджень, в якому плідно взаємодіють різні розділи математики, фізики та комп'ютерних наук. Дослідження
Бондаренка Є.В. зосереджені на вивченні різноманітних аспектів груп, які задаються скінченними автоматами, так звані автоматні
групи. Це важливий клас груп на перетині математики та комп'ютерних наук, який дозволив розв'язати багато відкритих проблем
в математиці, зокрема проблему Мілнора про ріст груп, проблему Дея про аменабельні групи, проблему Вайза з алгебраїчної
топології та багато інших. Бондаренко Є.В. досліджує алгоритмічні, геометричні та алгебраїчні властивості автоматних груп, їх
застосування, топологічні простори та динамічні системи, асоційовані з автоматними групами, дії груп на деревах

КАФЕДРА АЛГЕБРИ І КОМП’ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ

Під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента Ганюшкіна Олександра Григоровича захищено 11
кандидатських дисертацій (один із учнів потім захистив і докторську), переважна більшість із яких стосується теорії напівгруп.
Можна виділити 2 блоки питань, що досліджувалися: 1) вивчення різних класів напівгруп перетворень: класичні напівгрупи
перетворень, їх варіанти, напівгрупи монотонних перетворень, часткових перетворень, тощо 2) дослідження різних
комбінаторних властивостей напівгруп, повязаних з їх будовою (системи твірних, різні класи елементів, піднапівгруп, їх вигляд,
потужності.

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри алгебри і комп'ютерної математики Олійник Андрій Степанович керує 
науковою роботою аспірантів у таких напрямках: теорія груп і напівгруп, групи і напівгрупи автоматних підстановок, групи 
автоморфізмів кореневих дерев, зображення груп і напівгруп автоматними підстановками та нескінченними унітрикутними
матрицями, алгебраїчна криптологія, криптографічні протоколи. Під його керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації і дві 
підготовлено до захисту. 

http://www.algebra.kiev.ua/cv/bondarenko-ievgen-volodymyrovych.html
http://www.algebra.kiev.ua/cv/ganyushkin-oleksandr-hryhorovych.html
http://www.algebra.kiev.ua/cv/oliinyk-andrii-stepanovych.html


КАФЕДРА ГЕОМЕТРІЇ, ТОПОЛОГІЇ І ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ

https://geometry.knu.ua/


Перестюк Микола Олексійович

завідувач кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України

КАФЕДРА ІНТЕГРАЛЬНИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Загальна інформація
У 1963 р. вступив на механіко-математичний факультет КДУ ім. Т. Шевченка. Після закінчення навчання в
університеті в 1968 р. вступає до аспірантури, а з 1969 р. розпочинає працювати на механіко-математичному
факультеті: на посаді асистента, потім доцента (1974), професора (1986), завідувача кафедри інтегральних та
диференціальних рівнянь (1988) і за сумісництвом – декана механіко-математичного факультету (1987-2003). У 1972
р. захистив кандидатську дисертацію, а в 1986 р. – докторську дисертацію. Микола Олексійович – лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл праць "Нові математичні методи в нелінійному аналізі"
(1996 р.), премії імені М.М. Крилова НАН України за цикл праць "Сучасні методи дослідження динамічних систем"
(1998 р.), лауреат Державної премії України в галузі освіти (2012 р.). У 2002 році указом Президента України йому
присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України", його також відзначено Нагородою Ярослава
Мудрого АН Вищої Школи України за цикл монографій та навчальних посібників. У 2009 році Миколу Олексійовича
обрано дійсним членом Національної академії наук України, а Указом Президента України від 27 жовтня 2009 року
нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. За видатні заслуги у створенні і розвитку всесвітньо відомих
національних наукових шкіл Микола Олексійович Перестюк у 2009 році нагороджений відзнакою НАН України "За
наукові досягнення". У 2010 році йому присуджено почесне звання "Заслужений професор Київського університету".
М.О.Перестюк є Почесним доктором Ужгородського національного університету (2005) та Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (2010). М.О.Перестюк є автором понад 300 науково-методичних
праць.

Викладацька робота
Читає лекції з нормативного курсу "Диференціальні рівняння" для студентів спеціальностей "математика",
"механіка", "статистика" та низку спеціальних курсів та курсів за вибором для студентів та аспірантів механіко-
математичного факультету.

Наукова діяльність
Основні напрями наукової діяльності: теорія імпульсних систем, теорія інваріантних торів та інваріантних множин
диференціальних і різницевих рівнянь, теорія майже періодичних розв’язків, теорія стійкості.

http://www.diffeq.univ.kiev.ua/ukr/?id=40


Капустян Олексій Володимирович

професор кафедри, доктор фізико-математичних наук, професор

КАФЕДРА ІНТЕГРАЛЬНИХ ТА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

Загальна інформація

У 1997 році з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.
Кандидат фізико-математичних наук (2000, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність –
диференціальні рівняння), доктор фізико-математичних наук (2008, Інститут математики НАН України, спеціальність –
диференціальні рівняння). Вчене звання доцента кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь присвоєно в 2005 році,
вчене звання професора кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь присвоєно в 2011 році. З 1999 року по теперішній
час працює на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 1999–2000
– асистент кафедри загальної математики, 2000–2003 – асистент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь, 2003–
2008 – доцент кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь, з 2008 – професор кафедри інтегральних та
диференціальних рівнянь. Є лауреатом премії НАН України для молодих учених (2001), лауреатом премії Президента України
для молодих вчених (2005), нагороджений відзнакою НАН України для молодих учених (2009), відзнакою Київського
національного університету імені Тараса Шевченка «Грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка
за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі» (2019), має почесне звання «Кращий викладач року» (2019)..

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності: теорія нелінійних еволюційних рівнянь та включень, теорія глобальних атракторів
нескінченновимірних динамічних систем, аналіз многозначних відображень, теорія оптимального керування.
Був керівником 3 наукових проектів:
- грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, проект "Якісна поведінка та керованість

нелінійних еволюційних рівнянь та включень" (2011 р.);
- грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, проект «Атрактори розривних

динамічних систем» (2015 р.);
- грант Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, проект «Стійкість притягуючих множин

імпульсних динамічних систем» (2018 р.).
Підготував 6-ох кандидатів наук. Є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць..

http://www.diffeq.univ.kiev.ua/ukr/?id=42


Посада: завідувач кафедри, професор
Вчене звання: професор
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних наук
Напрямок наукових досліджень: диференціальні 
рівняння з випадковими збуреннями, стохастичні 
рівняння у нескінченно вимірних просторах, 
системи функціонально-диференціальних рівнянь, 
якісна теорія різницевих рівнянь, рівняння на 
часових шкалах, оптимальне керування.
Профілі у наукометричних базах: Scopus, ResearcherID

Посада: професор
Вчене звання: професор
Вчений ступінь: доктор фізико-математичних 
наук.
Напрямок наукових досліджень: статистичне 
моделювання випадкових процесів і випадкових 
полів у різних метричних просторах та 
ізотропних випадкових полів на сфері.

Посада: доцент

Вчене звання: доцент

Вчений ступінь: кандидат фізико-

математичних наук.

Напрямок наукових 

досліджень: стохастичні диференціальні 

рівняння.

Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних 
наук.
Напрямок наукових досліджень: аналіз 
виживання.

Станжицький Олександр Миколайович
e-mail: ostanzh@gmail.com; e-mail: stanzhytskyi@knu.ua

Кушніренко Світлана Володимирівна

Вижва Зоя Олександрівна

Рижов Антон Юрійович
e-mail: ryzhov@univ.kiev.ua; ryzhov@knu.ua

e-mail: zoya_vyzhva@ukr.net

e-mail: bksv@univ.kiev.ua; mvmksv@gmail.com

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801336270
https://publons.com/researcher/1812088/oleksandr-stanzhytskyi/
http://generalmath.knu.ua/stanzhytskyj-oleksandr-mykolajovych/
mailto:ostanzh@gmail.com
mailto:stanzhytskyi@knu.ua
http://generalmath.knu.ua/kushnirenko-svitlana-volodymyrivna/
http://generalmath.knu.ua/vyzhva-zoia-oleksandrivna/
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КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Самойленко Валерій 
Григорович

Завідувач кафедри математичної 
фізики, доктор фізико-математичних 
наук, професор, член-кореспондент 
національної Академії наук України, 
лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки

Мельник Тарас Анатолійович

Професор кафедри математичної 
фізики, доктор фізико-математичних 
наук, стипендіат фонду імені
О. Гумбольдта, лауреат премії імені 
Тараса Шевченка Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Наукова діяльність охоплює напрямки:

➢ асимптотичний аналіз систем з сингулярним

збуренням

➢ інтегровні системи

➢ динамічні системи

➢ математичне моделювання

Наукова діяльність охоплює напрямки:

➢ Диференціальні рівняння з частинними похідними

➢ Теорія крайових задач

➢ Асимптотичний аналіз крайових задач в областях 

➢ складної мікронеоднорідної структури (перфоровані матеріали, 

композитні матеріали, густі з’єднання тонких областей, тонкі 

графоподібні структури,  матеріали з концентрованими масами

➢ Теорія усереднення

➢ Теорія збурень і спектральний аналіз

➢ Задачі оптимального керування в областях складної структури,

➢ Біоматематика

http://www.matfiz.univ.kiev.ua/department/1
http://www.matfiz.univ.kiev.ua/department/2


Жук Ярослав Олександрович
завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, доктор фізико-
математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії 
наук України
Автор 2 монографій, більше 270 наукових статей, 5 навчальних посібників, 
Scopus: 81 публікація, 401 цитування,  h-індекс 11.
Член Національного комітету з теоретичної та прикладної механіки України, 
експерт Науково-технічної ради з механіки Міністерства освіти України
Член науково-дослідного центру CEMINACS (Centre for Micro- and 

Nanomechanics, Абердінський університет, Шотландія)

Тематика дисертаційних досліджень
• Механіка зв'язаних полів в матеріалах і елементах конструкцій
• Зв'язані задачі термомеханіки фізично нелінійних матеріалів при гармонічному навантаженні
• Зв'язані задачі термоелектромеханіки фізично нелінійних матеріалів
• Механіка композиційних матеріалів
• Нано- і мікромеханіка
• Розробку моделей і дослідження на їх основі зв’язаних задач термомеханіки фізично нелінійних тіл при 
гармонічному навантаженні 
• Метод моногармонічного наближення для розв’язання нелінійних задач термомеханіки
• Методика оцінки міцності тонкостінних підкріплених композитних панелей з ушкодженнями 
• Коливання і дисипативний розігрів шаруватих елементів конструкцій, які складаються з пасивних і 
п’єзоактивних шарів, під дією механічного або електричного навантаження

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ  ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

http://tamd.univ.kiev.ua/about-us/teachers/


1. Поширення звуку в нерегулярних хвилеводах (хвилеводи зі складною геометрією).
2. Розсіювання звуку на об'єктах неканонічної форми.
3. Створення звукового поля випромінювачем за наявності прилеглих екранів. 

Маципура Володимир Тимофійович
В 1974 році закінчив Київський політехнічний інститут,
кафедра акустики і ультразвукової техніки.
З 2007 року працює в Київському національному університеті імені 
Тараса Шевченка на механіко-математичному факультеті, кафедра 
теоретичної і прикладної механіки на посаді професора.
Доктор фізико-математичних наук, дисертацію захистив в Інституті 
гідромеханіки НАН України. Тема дисертації "Акустичні поля в 
неканонічних областях".

Тематика дисертаційних досліджень

Співавтор навчальних посібників та монографій:
• Основи акустики. – Київ: Наукова думка, 2007. – 640 с.
• Введение в нелинейную динамику. Хаос и фракталы. – Киев : Наукова думка, 2005. – 263 с.
• Теорія хвилеводів. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. – 415 с. 
• Фракталы: от удивления к рабочему инструменту. – Киев: Наукова думка, 2013. – 270 с. 
• Фрактальні властивості складних сигналів і випадкові хвильові поля. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2021. – 246 с. 
• Волновые задачи акустики. – Киев: Интерсервис, 2013. – 572 с. Монография.
• Acoustic wave problems. – New York : Begell House, Inc., 2018. – 439 p.

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ  ТА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ

http://tamd.univ.kiev.ua/about-us/teachers/


 

55.20 =

27.2*0 = 77.10*1 =

Парціальна 
частота  
фізичного 
маятника 

Парціальна частота  
рідини (перша 
антисиметрична 
форма) 

Парціальна частота  
рідини (перша  
вісесиметрична 
форма) 

Власна частота 
фізичного 
маятника 

Власна частота  рідини 
(перша  
антисиметрична форма) 

14.41 = 12.62 =

Основний науковий напрям: варіаційні і асимптотичні методи 
дослідження нелінійних задач сумісного руху конструкцій з рідиною 
(паливні баки з рідиною, трубопроводи, цистерни, тощо);   теоретичні і 
прикладні дослідження різних типів коливань. 
Методи дослідження: методи аналітичної механіки суцільних середовищ, 
варіаційні і асимптотичні методи математичної фізики, чисельні методи, 
комп’ютерні методи реалізації аналітичних процедур і візуалізації 
результатів розрахунків. 
Впровадження: Виконував 5 міжнародних грантів з США, 2 з Австрією, по 
одному з Італією, Францією, Південною Кореєю, В’єтнамом, Китаєм, а 
також прикладні замовлення для ДКБ «Південне» і НАЕК «Енергоатом» 
України  

Олег Степанович Лимарченко
Професор, доктор технічних наук, 
завідувач кафедри 

Працює в КНУ з 2003 року. Раніше працював 
у установах Національної академії наук 
України. 
За цей час під його керівництвом захищено 
8 кандидатських дисертацій в Україні і дві 
дисертації докторів філософії в Італії. 

КАФЕДРА МЕХАНІКИ СУЦІЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ

http://mss.univ.kiev.ua/limarchenko.html


КОНТАКТИ

Правила прийому, розклад і програми вступних випробувань –
на сайті механіко-математичного факультету в розділі «Абітурієнту»

Важливі дати:
25.08.2022 – 01.09.2022 Прийом заяв і документів
08.09.2022 – 20.09.2022 Проведення вступних випробувань
01.10.2022 Початок навчання

Контактні дані відділу аспірантури факультету:
Відповідальна за аспірантуру –
Талатинова Олена Кузьмівна,
м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 4-е, кімната 301,
тел. (044) 259-08-60
E-mail: talerosa@ukr.net

http://www.mechmat.univ.kiev.ua

http://www.mechmat.univ.kiev.ua/golovna/abiturientu/vstupnikam-na-navchannya-za-onr-doktor/
mailto:talerosa@ukr.net
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/golovna/abiturientu/vstupnikam-na-navchannya-za-onr-doktor/

