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СТРАТЕГІЧНА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ:

підготовка 
висококваліфікованих фахівців, 
здатних конкурувати як на 
вітчизняному, так і на 
закордонному ринку праці

розвиток ефективної 
іміджевої політики

забезпечення високого 
рівня якості освіти у галузі 
математики, статистики, 
механіки та ІТ-технологій
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піднесення факультету як 
центру математичної 
науки й освіти України



ВИКЛИКИ 2022 року:

зростання конкуренції на ринку 
освітніх послуг, зокрема у 
зв'язку з інтеграцією до ЄС та 
розвитком неформальної освіти

розвиток ефективної 
іміджевої політики, 
розвиток класичного 
факультету в умовах 
глобального інноваційного 
середовища

демографічна криза, втрати 
людського потенціалу 
внаслідок війни в Україні, 
зміна вимог щодо профе-
сійних компетентностей 
працівників, запровадження 
процедур акредитації ОП
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зростання темпів науково-
технічного прогресу і 
постійна необхідність 
оновлення матеріально-
технічної бази



ЗАГРОЗИ 2022 року:

• Загроза безпеці громадян та інфраструктури, критичний тиск на особистий 
простір, сферу інформаційної та кібербезпеки.

• Зміна підходів до фінансування освіти і науки, зміна пріоритетів 
Державного бюджету, інфляція та девальвація.

• Не можуть досягатися і можуть бути неправильними затверджені на 
довгострокову перспективу показники.

• Конфлікти інтересів академічної спільноти в цілому знижує можливості 
взаємодії навіть в межах одного факультету чи кафедри.

• Погіршення фінансового становища і зменшення Державного 
фінансування. Обмеження можливостей отримання власних коштів.

• Зменшення контингенту здобувачів освіти.
• Погіршення емоційно-психологічного стану здобувачів освіти, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників.
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ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

• Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та її міжнародне 
визнання, швидка адаптація освітніх програм до змін на ринку праці, формування 
контингенту студентів, які мають необхідні здібності та мотивацію. Розвиток 
людського потенціалу.

• Розвиток зав'язків з потенційними працедавцями, вдосконалення і розвиток баз 
практик.

• Розширення можливостей міжнародного співробітництва, міжнародна підтримка 
в галузі освіти та науки, інтеграція в міжнародний освітній простір.

• Формування тематики наукових досліджень відповідно до актуальних напрямків 
фундаментальної та прикладної науки, підвищення публікаційної активності.

• Формування суспільних цінностей. Активізація благодійництва, меценатства і 
волонтерства.
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із звіту Ректора 2022
6



Підготовка фахівців, здатних

конкурувати як на вітчизняному, так і на закордонному ринку праці

7

Викладацький склад
Навчальний рік Усього ставок 

(врахов. ставки 
декана і заст.)

На повну ставку 
(зав каф/проф/ 

доц/ асист)

На неповну 
ставку

Внутрішні та 
зовнішні 

сумісники

За кошти ВПЦ Погодинники за 
кошти КНУ

2019-20 75,6 61 19 3 9 12

2020-21 75 64 11 4 7 18

Зараховуються на частини ставки: к.ф.-м.н., доц. Требенко О., асп. Щеглов М.
Скорочення на 0,25 ставок з 01.09.2022: стало 55,7 ставки.

Продовжені контракти: 8 викладачів.
Розформування кафедра геометрії, топології і динамічних систем.

Відбулися конкурси на заміщення посад завідувачів: 3 кафедр.
Переведені на вищі посади за результатами приймальної кампанії: всього більше 6 ставок. 

Звільнені: Кукуш О.Г. (за власним бажанням).

2021-22 63,5 27 (8/4/12/3) 33 (7/21/5) 7 11 4



Розподіл навантаження

Максимальне та мінімальне навантаження

(навчальні заняття) співробітників факультету за посадами

Навчальний рік Завідувач кафедри 
max (min)

Професор

max (min)

Доцент

max (min)

Асистент

max (min)

2020-21 256 (186) 332 (208) 396 (242) 431 (280)

2021-22 296 (184) 335 (204) 397 (274) 442 (327)

8

Найнижче середнє навантаження:

кафедра математичного аналізу (279 годин), найвище 370 годин.

2022-23 290 (184) 314 (204) 397 (250) 442 (327)



Шість курсів запрошених лекторів
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• «Дискретна математика» для студентів першого курсу: лектор Марина 
Вязовська, завідувач кафедри теорії чисел, професор Федеральної 
політехнічної школи Лозанни (EPFL),

• Швейцарія.
• «Лінійна алгебра» для студентів першого курсу: лектор Юхим Зельманов, 

професор Каліфорнійського університету м. Сан-Дієго, США, почесний 
доктор КНУ імені Тараса Шевченка, професор кафедри алгебри і 
комп’ютерної математики.

• «Математичний аналіз» для студентів першого курсу: лектор: Павло 
Етінгоф, професор Массачусетського технологічного інституту (MIT), США.

• «Machine learning in finance» для студентів магістратури: лектор Джозеф 
Тайхман, університет ETH Zürich.

• «Аналітика в продуктовому ІТ» для студентів старших курсів, Генезіс.



Станом на: УСЬОГО Бакалавр 
(бюджет)

денна / 
заочна

Бакалавр 
(контракт)

денна / 
заочна

Бакалавр 
(іноземці)

денна / 
заочна

Магістр 
(бюджет)
денна / 
заочна

Магістр 
(контракт)

денна / 
заочна

Магістр 
(іноземці)

денна / 
заочна

Грудень 
2019 р.

747 496 / 0 16 / 21 42 / 0 131 / 5 19 / 16 6 / 0

Грудень 
2020 р.

853 578 / 0 20 / 20 91 / 1 127 / 0 2 / 12 3 / 0

Грудень 
2021 р.

826 608 / 0 19 / 32 85 / 1 136 / 0 11 / 1 1 / 0

Контингент студентів
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*з них 6 – комп'ютерна математика, 3 – математика,

1 – актуарна та фінансова математика, 1 – середня освіта.

Грудень 
2022 р.

877 569 / 0 20 / 30 79 / 1 166 / 0 11* / 0 1 / 0



Оцінювання якості підготовки фахівців
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Кількість відрахованих студентів: всього 52 студенти за 2021-2022 навчальний рік:

Літня сесія 2020-21 Зимова сесія 2021-22 Літня сесія 2021-22

Бакалаври: 18 20 21

Магістри: 11 8 3

На факультеті більше 30 студентів з особливо небезпечних територій України.

Динаміка набору на 1 курс бакалаврату (1 рік магістратури):

2021 рік вступу: бакалаври 194 (171 бюджет, 13 контракт, 10 заочне),

магістри 94 (83 бюджет, 11 контракт).

2022 рік вступу: бакалаври 148 (132 бюджет, 10 контракт, 6 заочне),

магістри 97 (89 бюджет, 8 контракт). Довготривала вступна кампанія, майже 
вдвічі менше було подано заяв на 1 курс, ніж у попередньому році.
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Навчальна практика для студентів 2-го та 3-го курсів

Основні бази практик

Samsung Electronics – третій рік поспіль біля сотні студентів     

(керівник проф. Олійник А.С.)

Dentsu Aegis Network Ukraine (керівник Касімова Н.В.)

Lety Shops (керівник асист. Циганівська І.М.)

Fozzy Group (керівник асист. Циганівська І.М.)

Cisco (керівник доц. Креневич А.П.)



Освітні програми, за якими планується 

здійснювати набір студентів у 2023 році:

• Математика (денна, заочна)

• Статистика (денна)

• Комп'ютерна математика (денна)

• Комп'ютерна механіка (денна)

• Математика (середня освіта) (денна)

• Математика та викладання 
математичних дисциплін (для 
іноземних громадян) (денна) – під 
питанням

ОС Бакалавр

• Математика (денна)

• Актуарна та фінансова математика 
(денна)

• Комп'ютерна математика (денна)

• Прикладна та теоретична статистика 
(денна)

• Комп'ютерна механіка (денна)

• Математика (середня освіта) (денна)

ОС Магістр
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Акредитація освітньої програми –
оцінювання діяльності ЗВО на предмет забезпечення та вдосконалення 

якості вищої освіти (відповідності умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та 

стандартів, а також потребам зацікавлених сторін і суспільства)

Акредитації 2022 року:

7 програми: бакалавр 111 Комп'ютерна математика, бакалавр 111 Комп'ютерна 

механіка, бакалавр 111 Математика (денна, заочна), бакалавр 111 Математика та викладання 
математичних дисциплін, магістр 111 Математика, магістр 111 Актуарна та фінансова 
математика, магістр 113 Прикладна математика

Акредитації до квітня 2023 року: 

4 програми: бакалавр 014.04 Середня освіта (математика), магістр 111 Комп'ютерна 

математика, магістр 112 Прикладна та теоретична статистика, магістр 014.04 Середня освіта 
(математика)

Серед акредитованих у 2022 році дві зразкові акредитації.
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Суттєво розширені можливості вибору студентами дисциплін.

Вибір дисциплін перестав бути формальним.

Завдання: забезпечити можливість дистанційно здійснювати вибір 

у тих ситуаціях, коли немає технічної можливості

робити це через базу Тритон.

Формат навчання: дистанційні технології, по багатьох навчальних 

дисциплінах 1 семестру викладачі забезпечили формування бази відео-

записів лекцій, практичних занять, навчально-методичне забезпечення.

Необхідно: таке забезпечення по всіх навчальних дисциплінах 2 семестру.
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із звіту Ректора 2022

Активна участь викладачів у підвищенні своєї професійної кваліфікації
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Наукова діяльність

із звіту Ректора 2022
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Публікації в Scopus, Web of Science
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За 2022 рік 37 співробітників факультету опублікували 79 статей у журналах, що 
індексуються Scopus, Web of Science (11 статей у журналах квартилю Q1, 27 статей у 
журналах квартилю Q2, 26 статей у журналах квартилю Q3, 3 статті у журналах квартилю Q4, 
12 статей в інших міжнародних журналах).

Топ-рейтинг публікацій у журналах квартилів Q1-Q2 виглядає так:

проф. Ю.Мішура            - 6 (Q1 - 2, Q2 - 4)

проф. О.Капустян           - 5 (Q1 - 1, Q2 - 4)

проф. О.Станжицький  - 4 (Q1 - 1, Q2 - 3)

проф. І.Шевчук               - 4 (Q1 - 1, Q2 - 3)

проф. О.Безущак            - 3 (Q1 - 2, Q2 - 1)

проф. М.Моклячук        - 3 (Q2 - 3)



Публікації в Scopus, Web of Science

(у розрізі кафедр факультету)
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Кафедра Публікації

Кафедра алгебри і комп'ютерної математики 8
Кафедра загальної математики 16 (3 спільні з ІДР)
Кафедра інтегральних та диференціальних 
рівнянь 16 (3 спільні з ЗМ)
Кафедра комп'ютерних методів механіки і 
процесів керування 2
Кафедра математичного аналізу 8 (1 спільна з ТЙ)
Кафедра математичної фізики 6
Кафедра теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики 21 (1 спільна з МА)
Кафедра теоретичної та прикладної механіки 6



ТОП 20 статей за 2022 р. співробітників Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 

рейтингу журналів, що індексуються Scopus 
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Рижов Антон Юрійович 4 позиція

ТОП 20 статей за 2022 р. співробітників Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

у рейтингу журналів, що індексуються Web of Science Core 

Collection 

Рижов Антон Юрійович 11 позиція



У рейтингу університетських проєктів НДР, що підготовлені на 
конкурс на 2023 рік:

Рекомендована до другого етапу конкурсу МОН «Структурні зміни 
вільної поверхні рідини при різних режимах збудження руху тіла 

носія», керівник Лимарченко О.С., д.т.н., професор

Проєкти НДР
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Бюджетне фінансування

Тема № 21БФ038-01 Якісний аналіз, керування та методи апроксимації у
некоректних та нелокальних детермінованих і стохастичних еволюційних задачах, 
науковий керівник – д.ф.-м.н., проф., Станжицький О. завершена

Тема № 22БФ038-01 Стохастичні динамічні системи, неоднорідні у часі або з 
випадковим часом: асимптотика та статистичний аналіз» науковий керівник –

д.ф.-м.н. проф. Мішура Ю. продовжується

Тема № 22БП038-02 Експрес діагностика міцності та витривалості новітніх 
бронематеріалів, науковий  керівник – д.ф.-м.н., проф. Жук Я. продовжується

Міжфакультетська тема БФ/30-2021 наукового напряму «Математичні науки та 

природничі науки» науковий керівник – д.ф.-м.н. проф. Макарець М. Закуплено 

обладнання за рахунок базового фінансування орієнтовно на 170 000грн. продовжується

Госпдоговірна тема, науковий  керівник – Яровий Л.К.
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Студентські олімпіади: 29 Міжнародні студентські

математичні змагання

Євгеній Азаров – диплом 1-го ступеня,

Дмитро Штефан – диплом 1-го ступеня;

Сергій Черемшинський – диплом 1-го ступеня; –
диплом 1-го ступеня;

Владислав Шашков – диплом 1-го ступеня;

Максим Пушкар – диплом 2-го ступеня;

Марко Качайкін, Володимир Саган, Маргарита 
Колякова – почесна відзнака.

Керівники команди: проф. Шевченко Г., Чернова О., 
Козачок О.
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Всього аспірантів: 111 Математика – 16 аспірантів (4 – випускового курсу).

112 Статистика – 7 аспірантів (1 – випускового курсу).

113 Прикладна математика – 5 аспіранти (0 – випускового курсу)

Аспірантура, докторантура

Захист дисертацій: PhD Прус А., Прохорчук В.
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Наукові фахові видання

Видання, що індексуються 
в Scopus

(всього в Університеті 
чотири таких видання)

Видання, що індексуються 
в Web of Science

(всього в Університеті сім 
таких видання)

У Переліку наукових 
фахових видань України, 

категорія А

(всього в Університеті   
шість таких видань)

У Переліку наукових 
фахових видань України, 

категорія Б

1) Theory of Probability 
and Mathematical Statistics

2) Modern Stochastic: 
Theory and Applications

1) Theory of Probability 
and Mathematical Statistics

2) Modern Stochastic: 
Theory and Applications

1) Theory of Probability 
and Mathematical Statistics

2) Modern Stochastic: 
Theory and Applications

1) Вісник КНУ імені 
Тараса Шевченка. Серія: 
Математика. Механіка

(два роки не функціонує)

2) Вісник КНУ імені 
Тараса Шевченка. Серія: 
Фізико-математичні 
науки 



Міжнародне визнання

із звіту Ректора 2022 26



Проведено 7 міжнародних конференцій: 

•Кафедра алгебри і комп'ютерної математики: у 2 конференціях була 
основним організатором, в 1 – співорганізатором

•Кафедра комп'ютерних методів механіки і процесів керування: в 1 
конференції була співорганізатором

•Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики: у 2 
конференціях була основним організатором, в 1 – співорганізатором

Наукове співробітництво з 7 університетами світу (Tel Aviv University, 
Університет Падуї, Дрезденський технічний університет, Університет Осло, 
Університет Політехніка Вроцлавська, Toulon University, Camille Jordan Institute)

15 співробітників брали участь у міжнародних наукових стажуваннях та 
відрядженнях, 7 викладачів зробили 16 пленарних доповідей на міжнародних 
конференціях (1 – кафедра алгебри, 6 – кафедра теорії ймовірностей).

Міжнародна наукова діяльність
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Наукові конференції

XVIІІ Міжнародна
науково-практична

конференція
“Шевченківська весна – 2022”

27 квітня 2022 року
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Шевченко Г. – Почесна грамота МОН України

Шевчук І. – Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни»

Олійник А., Рижов А., Чернова О. – Подяка МОН України

Жук Я., Мішура Ю., Перегуда О., Циганівська І. – Грамота КНУ "За 

успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі"

Байдаров М., Безущак О., Городній М., Капустян О., Парасюк І., 

Перестюк М., Рижов А., Шевчук І. – Подяка Ректора КНУ

Гусар В., Жигинас О., Капуста В., Рабчук О. – Грамота КНУ «За 

сумлінну працю»

Козачок О. – академічна стипендія Кабінету Міністрів України

Борець М. – академічна стипендія імені Івана Стешенка

Лисянський Б. – соціальна стипендія Верховної ради України

ПРЕМІЇ, ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, СТИПЕНДІЇ
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Розвиток ефективної іміджевої політики

Профорієнтаційні заходи

Дні відкритих дверей:

лютий, травень, червень, 
липень 2022,

листопада 2022
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Всеукраїнська Олімпіада з математики для абітурієнтів 
КНУ імені Тараса Шевченка – 2022.

Переможцями дистанційного туру стали 141 абітурієнт,

а переможцями очного туру стали 107 абітурієнтів.

Профорієнтаційні заходи

11 квітня о 10:00 
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Олімпіада – 2022 
проходила 25 травня 

2022 року 



із звіту Ректора 2022
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Матеріально-технічне забезпечення

Суттєво модернізовано усі комп'ютерні класи (відповідальний 

Полішко К.): ауд. 34 – 20 комп'ютерів, смарт-дошка; ауд. 210 – 10 

комп'ютерів, 310 – 15 комп'ютерів, 243 – 10 комп'ютерів.

• Закуплена ще одна 

смарт-дошка
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із звіту Ректора 2022
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Руйнування корпусу

механіко-математичного факультету
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Руйнування корпусу

механіко-математичного факультету
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Тимчасові закриті віконні отвори

Через благодійний фонд 
Діани Ільницької зібрано 
біля 1 млн 300 тис грн. 
Розроблено проєкти 
чотирьох етапів 
відновлювальних робіт.
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Разом до Перемоги!

Слава Україні!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
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