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МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ І ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

НА 2021 - 2026 РОКИ 
 

 Ціль Конкретні заходи, 

кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені 

ресурси 

Дата 

виконання 

І. Кадровий склад 

1. Покращення якості 

освітнього процесу 

1.1. Залучення до про-

ведення лабораторних 

занять провідних фа-

хівців ІТ галузі 

Випускники 

кафедри 

2021-2026 

2. Підвищення рейтингів 

персоналу 

2.1. Оновлення інфор-

мації про наукові пуб-

лікації працівників 

Працівники 

кафедри 

2021-2026 

2.2. Проходження 

міжнародних ста-

жувань 

Працівники 

кафедри 

2023-2026 

ІІ. Освітня діяльність 

1. Переакредитація освіт-

ніх програм 

1.1. Підготовка пакету 

необхідних докумен-

тів для 

2-х бакалаврських, 

2-х магістерських, 

2-х аспірантських 

програм 

Гаранти 

освітніх 

програм 

2021-2023 

2. Покращення навчаль-

но-методичного 

забезпечення курсів 

2.1. Видання друко-

ваних і електронних 

підручників і посіб-

ників 

Працівники 

кафедри 

2021-2026 

2.2. Сертифікація де-

сяти електронних 

навчальних курсів 

Працівники 

кафедри 

2022 
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ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

1. Державне фінансуван-

ня наукових дослід-

жень 

1.1. Підготувати і по-

дати дві заявки на фі-

нансування наукових 

досліджень 

Працівники 

кафедри 

2021-2026 

2. Захист дисертаційних 

робіт працівниками 

кафедри 

2.1. Докторська дисер-

тація 

Головатий 

Ю.Д. 

2022 

2.2. Кандидатські ди-

сертації 

Скіра І.В., 

Присяжник 

Х.М. 

2021 

3. Захист дисертаційних 

робіт аспірантами 

кафедри 

3.2. Кандидатські ди-

сертації 

Головатий 

С.І., 

Хома М.В. 

2026 

4. Представлення резуль-

татів кафедральних 

наукових досліджень 

4.1. Титульна конфе-

ренції кафедри 

Бугрій О.М. 2021-2026 

4.2. Семінар з аналізу 

даних 

Бугрій О.М. 2021-2026 

ІV. Соціально-виховна робота 

1. Профорієнтаційна 

робота 

1.1. Зимова школа з 

інформаційних техно-

логій 

Працівники 

кафедри і 

провідних ІТ 

компанії 

2021-2026 

1.2. Літня школа з тех-

нологій штучного 

інтелекту 

Працівники 

кафедри і 

провідних ІТ 

компанії 

2021-2026 

1.3. Семінари і вебіна-

ри з інформаційних 

технологій, матема-

тичного моделювання 

та статистики 

Працівники 

кафедри і 

провідних ІТ 

компанії 

2021-2026 
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2. Популяризація мате-

матики і статистики 

2.1. Зустрічі з талано-

витими випускниками 

кафедри 

Працівники 

і випускни-

ки кафедри 

2021-2026 

2.2. Зустрічі з робото-

давцями 

Представни-

ки компаній 

Львова 

2021-2026 

V. Промоція кафедри 

1. Інтернет-підтримка 

діяльності кафедри 

1.1. Оновлення персо-

нальних веб-сторінок 

викладачів 

Працівники 

кафедри 

2021-2026 

1.2. Оновлення сайту 

кафедри 

Химич О.А. 2021-2026 

 

 

І. Кадровий склад 

 На даний час кафедра нараховує 11 викладачів, з них 3 професори, 

доктори наук, 1 доцент, доктор наук, 4 доценти, кандидати наук, 

3 асистенти. Це означає, що кафедра цілком забезпечена кадрами вищої 

кваліфікації. Тому виникає питання про раціональне використання цих 

кадрів. Частину навантаження, яку виконують професори та доценти, 

могли б взяти на себе асистенти. Звідси випливає необхідність 

поповнення кафедри молодими кадрами в тому числі залученими з 

провідних ІТ компаній Львова. На жаль, можливості кафедри в цьому 

напрямку обмежені рамками розподілу ставок на факультеті. 

 Викладачі кафедри мають високі рейтинги Google Scholar та Scopus, їхні 

наукові праці постійно цитують в провідних вітчизняних та міжнародних 

фахових виданнях. Для підвищення цих показників слід більше наукових 

праць публікувати в провідних світових журналах, зокрема, з першого 

квартиля Scopus. 

 Професорсько-викладацький склад кафедри постійно проходить наукові 

стажування. Слід збільшити кількість стажувань в провідних закордонних 

університетах, використовуючи при цьому персональні наукові контакти 

та міжнародні програми стажування, що функціонують в Університеті, в 

тому числі і програми онлайн-стажування. 

ІІ. Освітня діяльність  

 На початок 2021 року на кафедрі успішно функціонують 3 кафедральних 

бакалаврських освітніх програми (“Статистичний аналіз даних”, “Ком-

п’ютерний аналіз математичних моделей”, “Статистика в інформаційних 
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технологіях”), 1 кафедральна магістерська програма (“Прикладна та 

теоретична статистика”), 2 кафедральних аспірантських програми 

(“Диференціальні рівняння”, “Статистика”). Всі програми акредитовано в 

межах спеціальностей “Математика” та “Статистика”. Слід відкрити 2 

нові магістерські програми (“Статистичний аналіз даних”, “Комп’ютер-

ний аналіз математичних моделей”), підготувати до переакредитації такі 

освітні програми:   

- “Статистичний аналіз даних” (бакалаврат і магістратура)  

- “Комп’ютерний аналіз математичних моделей” (бакалаврат і 

магістратура)  

- “Диференціальні рівняння”, “Статистика” (аспірантура). 

 Основні лекційні курси які читає персонал кафедри забезпечено 

кафедральними підручниками і посібниками. Слід покращити навчально-

методичне забезпечення спецкурсів. При цьому акцент треба зробити на 

електронних підручниках та посібниках. 

 На сайті кафедри слід вивісити електронні версії тих навчально-

методичних праць працівників кафедри, які не порушують авторських 

прав їх, їхніх колег-співавторів чи видавництв. 

 Працівники кафедри активно використовують сучасні інформаційні 

технології навчання, зокрема системи Moodle та Деканат. Проте 

сертифіковані електронні курси відсутні. Кожен викладач за цих 5 років 

має мати як мінімум один такий курс. 

 Для забезпечення якості освітнього процесу слід кожного року 

уточнювати і оновлювати кафедральні освітні програми, враховуючи при 

цьому, зокрема, вимоги ринку праці до майбутніх випускників і думку 

роботодавців. 

 Слід підготувати і запропонувати студентам Університету вибіркові 

дисципліни по тематиці кафедри. 

 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці  

 На кафедрі проводяться наукові дослідження з теорії крайових задач для 

лінійних та нелінійних диференціальних рівнянь, теорії ймовірності на 

математичної статистики. На жаль сьогодні ми не маємо в розробці 

жодної держбюджетної теми. За наступні 5 років слід підготувати і 

подати 2 заявки на державне фінансування кафедральних наукових 

досліджень, зокрема і в Національний фонд досліджень України. 

 Слід сприяти захисту працівниками кафедри: 1 докторської дисертації 

(Головатий Ю.Д.); 2 кандидатських дисертацій (Скіра І.В., Присяжник 

Х.М.). Треба завершити підготовку докторів філософії (Головатий С.І., 
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Хома М.В.). Крім того, залучати кращих студентів до навчання в 

аспірантурі. 

 Публікаційна активність працівників кафедри є високою. Кожен має 

публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз 

даних Scopus або Web of Science. Слід і далі публікувати свої праці в 

провідних вітчизняних і зарубіжних виданнях, зокрема, в виданнях з 

першого квартиля Scopus. Також видати щонайменше одну монографію. 

 Кафедра організовує наукові конференції та семінари. Зокрема, у вересні 

2016 року проводила Міжнародну конференцію з диференціальних 

рівнянь, присвячену 110 річниці з дня народження Я.Б.Лопатинського. 

Слід провести конференцію з диференціальних рівнянь пам’яті 

професорів Лавренюка С.П. та Іванчова М.І., щоб потім розвинути її в 

титульну конференцію кафедри. Проводиться Львівський міський 

семінар з диференціальних рівнянь. Треба започаткувати міжфакуль-

тетський семінар з аналізу даних. До роботи цих семінарів треба залучати 

колег та студентів з інших ЗВО та проводити їх в онлайн-форматі. Це 

дасть змогу брати в них участь навіть іноземних фахівцям. 

 Кожен викладач кафедри має мати власний профіль в у наукометричних 

базах даних Google Scholar, ORCID та Scopus. Слід постійно слідкувати за 

актуальністю власних даних в цих базах. 

 Слід підтримувати студентів, що бажають взяти участь в програмах 

міжнародної академічної мобільності і для цього бажають перейти на 

індивідуальний графік навчання в межах, дозволених Університетом. 

Також  сприяти стажуванню працівників кафедри за кордоном. 

ІV. Соціально-виховна робота 

 Для залучення студентів на навчання на освітніх програмах кафедри 

викладачам слід постійно займатися профорієнтаційною роботою. Вона 

полягатиме в підготовці і проведенню Зимових шкіл з інформаційних 

технологій, Літніх шкіл з технологій штучного інтелекту, серій семінарів 

і вебінарів з інформаційних технологій, математичного моделювання та 

статистики. До проведення цих заходів слід залучати активних студентів 

факультету. 

 Викладачі кафедри дотримуються вимог академічної доброчесності. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними та науковими працівниками передбачає: посилання на 

джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право; надання 

достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну 

(науково-педагогічну, творчу) діяльність. 
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 Слід постійно проводити зустрічі з талановитими випускниками кафедри, 

залучати їх до проведення Зимових та Літніх шкіл з інформаційних 

технологій та штучного інтелекту. Продовжити започатковану співпрацю 

із роботодавцями.  

 Виховну роботу серед студентів проводити через порадників академічних 

груп, лекторів, особистим прикладом співробітників кафедри. Для 

забезпечення національно-патріотичного виховання студентів 

співпрацювати зі студентським самоврядуванням, брати участь в 

університетських виховних і волонтерських заходах. 

 

V. Промоція кафедри  

 Треба постійно підтримувати і оновлювати персональні веб-сторінки 

викладачів, наповнювати їх актуальною інформацією. Для цього надати 

кожному викладачеві персональних пароль/доступ до власної сторінки на 

офіційному кафедральному сайті. 

 Сайт кафедри має містити інформацію про всі освітні програми та їх 

компоненти, навчальні курси, актуальні новини кафедри.  

 

17 травня 2021 року.     Бугрій О.М. 

 


