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Вступ 
У вересні 2014 року Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка урочисто відзначив 180-річний ювілей. 
Університет тепло вітали керівники держави, наукова і освітня 
громадськість України та зарубіжжя. На різних рівнях 
неодноразово підкреслювалося, що з часу свого заснування 
університет був і залишається важливим осередком науки, освіти, 
культури і духовності нашої країни. 

Невід’ємною частиною Шевченкового університету є 
механіко-математичний факультет. Як самостійний підрозділ його 
було створено в 1940 році після реорганізації фізико-
математичного факультету. Проте науково-освітня діяльність у 
галузі математики й механіки розпочалася в Київському 
університеті  від самого моменту його заснування у 1834 році. 
Спочатку у складі філософського факультету існувало фізико-
математичне відділення. Згодом, у 1849 році на основі цього 
відділення було створено однойменний факультет. Першими 
професорами математики Київського університету були 
С.С. Вижевський, Г.В. Гречина, О.М. Тихомандрицький, 
М.А. Дяченко, А.А. Дяченко. У другій половині  ХІХ століття 
розвиток  математики і механіки в університеті відбувався під 
впливом таких відомих учених, як І.І. Рахманінов, П.Е. Ромер, 
М.Є. Ващенко-Захарченко, В.П. Єрмаков, Б.Я. Букрєєв, Г.К. Суслов. 
На кінець ХІХ – початок ХХ століття припадає період зростання, 
утвердження і визнання  математичної школи Київського 
університету. Протягом 1920 – 1933 років фізико-математичний 
факультет існував у складі КІНО (Київського інституту народної 
освіти) та ФХМІ (фізико-хіміко-математичного інституту). 

Після відродження Київського університету у 1933 році 
програми з математичних дисциплін протягом одного-двох років 
досягли рівня провідних університетів СРСР – Московського й 
Ленінградського. Розширилась тематика наукових досліджень. 
Обумовлені потребами техніки, особливо інтенсивно розвивались 
напрямки наукового пошуку, пов’язані з прикладними задачами. 



Вступ  

 

5 

Науково-педагогічну діяльність на факультеті вели академіки АН 
УРСР Д.О. Граве, М.П. Кравчук, М.М. Крилов, Г.В. Пфейффер, 
члени-кореспонденти Н.Х. Орлов, Ю.Д. Соколов, майбутні 
академіки М.М. Боголюбов та М.О. Кільчевський. 

У повоєнний час (1945–1946) після повернення університету 
з евакуації створюються  кафедри математичного аналізу, 
математичної фізики, інтегральних і диференціальних рівнянь, 
алгебри і теорії ймовірностей, теорії пружності, а згодом – 
кафедри аерогідромеханіки та теплообміну (1956), алгебри і 
математичної логіки (1959),  теорії ймовірностей та математичної 
статистики (1962). У цей період на факультеті працювали видатні 
вчені – академіки  М.М.Боголюбов, О.М.Динник, М.О.Лаврентьєв, 
О.Ю. Ішлінський, Г.М. Савін, Й.З. Штокало, член-кореспондент 
В.Є. Дяченко, професор К.Я. Латишева. Значна роль у подальшій 
розбудові факультету належить академікам В.М.Глушкову, 
Б.В. Гнєденку, Ю.О. Митропольському, Ю.М. Березанському, 
А.Д. Коваленку, В.С. Королюку, І.І. Ляшку, А.М. Самойленку, 
А.В. Скороходу, І.Т. Швецю, М.О. Перестюку, членам-
кореспондентам Й.І. Гіхману, В.К. Дзядику, Г.М. Положію, 
А.Ф. Улітку, М.Й. Ядренку. У 1965 р. на механіко-математичному 
факультеті було створено кафедру теоретичної кібернетики 
(завідувач академік В.М. Глушков), а у 1969 році з ініціативи 
В.М.Глушкова, І.І.Ляшка та І.Т.Швеця в університеті на базі 
механіко-математичного факультету було відкрито перший в 
Україні факультет кібернетики. 

Звісно, повноцінну якісну освіту можна одержати тільки в 
тих вищих навчальних закладах, у яких проводиться активна 
наукова робота, функціонують наукові школи, існують традиції 
викладання, які дають змогу готувати фахівців, 
конкурентоспроможних на сучасному світовому ринку праці. На 
механіко-математичному факультеті створені й успішно 
функціонують чотири всесвітньо відомі наукові школи. 

Школа алгебри. Алгебраїчна школа Київського університету 
була заснована на початку ХХ-го століття видатним математиком, 
професором Київського університету Д.О.Граве. Його знаменитий 
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семінар, на якому, зокрема, досліджувалися проблеми теорії груп, 
відкрив шлях у науку таким видатним ученим, як М.П. Кравчук, 
О.Ю. Шмідт, М.Г. Чеботарьов, Б.М. Делоне, А.М. Островський, 
В.П. Вельмін, В.К. Тартаковський. На жаль, громадянська війна, 
важкі умови життя, тимчасова ліквідація університетів зруйнували 
алгебраїчну школу. Її кращі представники заснували свої наукові 
школи: Б.М.Делоне – у Ленінградському університеті, О.Ю.Шмідт 
– у Московському, М.Г.Чеботарьов – у Казанському. Діяльність 
алгебраїчної школи Київського університету було відновлено на 
початку 60-х років минулого століття професором 
Л.А. Калужніним. Серед вихованців цієї школи – член-
кореспондент НАН України Ю.А. Дрозд, професори 
В.В. Кириченко, В.І. Сущанський, О.Г. Завадський, В.О. Устименко, 
В.В. Сергейчук, В.М. Футорний, А.П. Петравчук, С.А. Овсієнко, 
В.В. Бавула, В.С. Мазорчук, В.В.Некрашевич. Нині наукові 
керівники школи – член-кореспондент НАН України Ю.А. Дрозд, 
професори В.В. Кириченко, В.І. Сущанський, А.П. Петравчук.  

Основні напрямки наукової діяльності школи: 

 теорія зображень асоціативних алгебр, алгебр Лі, частково 
впорядкованих множин; 

 структурна теорія кілець; 

 геометричні методи в теорії кілець; 

 алгебраїчна геометрія, алгебраїчна топологія; 

 теорія груп і напівгруп автоматних перетворень; 

 теорія алгоритмів та комп’ютерна алгебра. 
Школа диференціальних рівнянь. Понад 60 років функціонує 

започаткована академіком М.М.Боголюбовим, який працював в 
Київському університеті у 1936-1941 та 1944-1958 роках, Київська 
школа нелінійної механіки, диференціальних рівнянь та мате-
матичної фізики. Славу цієї школи розвинули та примножили 
вчені зі світовим ім’ям – академік АН СРСР Ю.О.Митропольський, 
академіки НАН України О.С. Парасюк, А.М. Самойленко, 
Й.З. Штокало, О.М. Шарковський, Д.Я. Петрина, М.О. Перестюк, 
член-кореспондент НАН України В.І.Фущич. Серед вихованців 
школи – член-кореспондент НАН України О.А. Бойчук, 
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професори Д.І. Мартинюк, М.Й. Ронто, І.О. Парасюк, 

В.Г. Самойленко, В.І. Ткаченко, С.І. Трофимчук, Іванов А.Ф., 

М.Ф. Городній, О.М. Станжицький, А.М. Ронто, О.В.Капустян, 

О.Ю. Теплінський.  
Основні напрямки наукової діяльності школи: 

 теорія інтегральних та інваріантних множин нелінійних 
динамічних систем; 

 асимптотичні методи та методи усереднення нелінійної 
механіки; 

 теорія систем з імпульсною дією; 

 чисельно-аналітичні методи розв’язування крайових задач; 

 багаточастотні коливання у гамільтонових системах; 

 дослідження асимптотичної поведінки розв’язків 
диференціальних рівнянь; 

 теорія стійкості стохастичних диференціальних рівнянь; 
 дослідження якісної поведінки розв'язків багатозначних 

еволюційних систем; 

 теорія оптимального керування. 
Школа теорії ймовірностей. Школу засновано в 1949 р. 

професором Б.В.Гнєденком. Важлива роль у становленні цієї 

школи належить учню М.М.Боголюбова члену-кореспонденту АН 
УРСР Й.І.Гіхману. Серед вихованців цієї школи відомі вчені – 
академіки НАН України В.С.Королюк, А.В.Скороход, 
В.С.Михалевич, Ю.М.Єрмольєв, члени-кореспонденти НАН 
України М.Й.Ядренко, М.І.Портенко, Т.П.Мар’янович, 
В.В.Анісімов, С.І.Ляшко, академік АПН України О.К.Закусило, 
професори А.Я.Дороговцев, Г.Л.Кулініч, Ю.В.Козаченко, 
Ю.Д.Попов, В.В.Булдигін, В.Л.Гірко, Д.С.Сільвестров, В.І.Масол, 
О.Г.Наконечний, М.М.Леоненко, Ю.С.Мішура, М.В.Карташов, 
М.П.Моклячук, О.Г.Кукуш, Н.М.Зінченко, О.О.Курченко, 
Р.Є.Майборода, І.К.Мацак, В.М.Радченко. Нині наукові керівники 
школи – професори Ю.С.Мішура, Ю.В.Козаченко.  

Основні напрямки наукової діяльності школи: 

 стохастичний аналіз; 

 стохастичні диференціальні рівняння; 
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 процеси з довгою пам’яттю; 

 фінансова математика; 

 випадкові процеси в просторах Орліча; 

 моделювання та статистика випадкових процесів; 

 теорія вейвлет розкладів випадкових процесів; 

 процеси Маркова; 

 випадкові процеси в задачах актуарної математики; 

 неоднорідні процеси ризику; 

 статистика стохастичних процесів та випадкових полів; 

 статистичний аналіз сумішей; 

 граничні теореми для розв’язків стохастичних 
диференціальних рівнянь та рівнянь у частинних похідних; 

 дослідження коливальних стохастичних систем; 

 φ-субгауссові випадкові процеси та їх застосування у 
фінансовій математиці і теорії черг: 

 процеси дробового броунівського руху; 

 вейвлет аналіз. 
Школа механіки. Розбудова наукової школи з механіки 

Київського університету триває вже понад 150 років. У другій 
половині ХІХ та на початку ХХ століття дослідження в галузі 
механіки вели професори І.І.Рахманінов, В.П.Єрмаков, Г.К.Суслов, 
П.В.Воронець, А.П.Котельников, І.Я.Штаєрман, В.Є.Дяченко, 
Ю.Д.Соколов, О.М.Динник, а після Великої Вітчизняної війни – 
академіки АН СРСР О.Ю.Ішлінський та М.А.Лаврентьєв, 
академіки АН УРСР М.О.Кільчевський, А.Д.Коваленко, Г.М.Савін, 
О.І.Кухтенко, І.Т. Швець. Серед вихованців школи член-
кореспондент НАН України А.Ф.Улітко, професори М.М.Сідляр, 
В.І.Савченко, В.Й.Путята, О.О.Горошко, Ю.І.Шмаков, 
Б.М.Кіфоренко, Л.В.Мольченко, В.В.Мелешко, О.С.Лимарченко, 
І.П.Васильченко, Є.Ю.Таран, О.Ю.Жарій. Нині наукові керівники 
школи – професори О.С.Лимарченко, Я.О.Жук. 

Основні напрями наукової діяльності школи: 

 розробка наукових основ механіки спряжених полів у 
п'єзокерамічних тілах за статичних та динамічних 
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навантажень, а також з урахуванням довільного просторового 
руху тіла; 

 розрахунок динамічних характеристик мікрохвильових 
двигунів та гіроскопів; 

 розробка нового методу експрес-діагностики фізико-
механічних характеристик плівкових покриттів; 

 механіка деформівного твердого тіла: динамічні задачі, 
електро-магнітопружність, механіка руйнування, елементи 
конструкцій з захисними плівками, діагностика працездатності 
конструкцій при пошкодженнях, гідропружні задачі, динаміка 
трубопроводів з рідиною;  

 механіка рідини, газу та плазми: динаміка конструкцій з 
рідиною, коливання рідини з вільною поверхнею в баках різної 
геометричної форми, обчислювальні методи гідромеханіки, 
моделювання турбулентних потоків рідини, біомеханіка, 
тепломасообмін. 

Результати досліджень математиків та механіків Київського 
університету відзначені високими урядовими нагородами. 
Зокрема, лауреатами Державної премії України в галузі науки і 
техніки стали: у 1985 році – А.М.Самойленко, Б.І.Мосєєнков та 
Д.І.Мартинюк за цикл робіт «Методи дослідження періодичних і 
квазіперіодичних коливань»; у 1988 році – А.Ф.Улітко у складі 
авторського колективу за монографію «Просторові задачі теорії 
пружності і пластичності»; у 1996 році – М.О.Перестюк у складі 
авторського колективу за цикл праць «Нові математичні методи в 
нелінійному аналізі»; у 2003 році – М.Й.Ядренко та Ю.В.Козаченко 
в складі авторського колективу за цикл монографій «Аналітичні та 
асимптотичні методи дослідження стохастичних систем та їх 
застосування»; у 2007 році – Ю.А.Дрозд та В.В.Кириченко у складі 
колективу авторів за цикл робіт «Зображення алгебраїчних 
структур і матричні задачі в лінійних та гільбертових просторах»; 
у 2012 році – О.М.Станжицький у складі авторського колективу за 
цикл праць «Дискретні та функціональні методи теорії 
наближення та їх застосування»; у 2013 році – В.В.Мелешко 
(посмертно) у складі авторського колективу за цикл праць 
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«Закономірності хвилевихрових процесів у суцільному 
середовищі»; лауреатами Державної премії України в галузі освіти 
в 2012 році стали А.М. Самойленко, М.О. Перестюк, .І.О. Парасюк, 
М.П. Моклячук у складі авторського колективу за навчально-
методичний комплект «Диференціальні рівняння». 

Станом на січень 2015 року науково-педагогічний 
потенціал механіко-математичного факультету складають 87 
штатних науково-педагогічних працівників (серед них 30 докторів 
та 54 кандидати наук, вчене звання професора має 26 осіб, а 
доцента – 31 особа), 39 працівників науково-дослідної частини, 
серед яких 5 докторів та 17 кандидатів наук. На факультеті 
навчаються 5 докторантів, 92 аспіранти, 788 студентів і працює 
більше як 100 чоловік допоміжного персоналу. Робота факультету 
організована у складі дев’яти кафедр: алгебри та математичної 
логіки (завідувач кафедри професор А.П.Петравчук),  геометрії 
(завідувач кафедри професор В.В.Кириченко), загальної 
математики (завідувач кафедри професор О.М.Станжицький), 
інтегральних та диференціальних  рівнянь (завідувач кафедри 
академік НАН України, професор М.О.Перестюк), математичного 
аналізу (завідувач кафедри професор І.О.Шевчук), математичної 
фізики (завідувач кафедри професор В.Г.Самойленко), механіки 
суцільних середовищ (завідувач кафедри професор 
О.С.Лимарченко), теоретичної та прикладної механіки (завідувач 
кафедри професор Я.О.Жук), теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики (завідувач кафедри професор 
Ю.С.Мішура), а також два науково-дослідні підрозділи. 

Декан факультету – професор Городній Михайло 
Федорович, заступники декана – доцент Безущак Оксана 
Омелянівна, доцент Перегуда Олег Володимирович, доцент 
Харитонов Олексій Михайлович, методисти факультету 
Петрушина Ірина Іванівна та Іпатова Галина Олександрівна, 
голова профспілкового бюро факультету – доцент Данілов 
Володимир Якович, голова студентського парламенту факультету 
– Шувар Наталія, голова студентського профбюро – Брацейко 
Анна.  
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Щороку студентами механіко-математичного факультету 
стають майже півтори сотні найбільш підготовлених абітурієнтів, з 
них біля 125 денної форми навчання. На сьогодні факультет готує 
фахівців за трьома напрямами підготовки в бакалавраті – 
«математика» (денна та заочна форми підготовки), «статистика» 
(денна форма підготовки) та «механіка» (денна форма 
підготовки). Починаючи з третього курсу підготовку студентів 
відповідних напрямів здійснюють за більш вузькими 
спеціалізаціями: математичний та функціональний аналіз, 
алгебра та математична логіка, геометрія та топологія, 
диференціальні рівняння, математична фізика, обчислювальна 
математика, теорія ймовірностей та теорія випадкових процесів, 
методи математичного моделювання (для напряму «математика»); 
актуарна (страхова) та фінансова математика, прикладна 
математична статистика, математична економіка та економетрика 
(для напряму «статистика»); комп’ютерна механіка, теоретична 
механіка, механіка суцільних середовищ (для напряму 
«механіка»). 

Про якість підготовки студентів механіко-математичного 
факультету красномовно свідчать результати їх виступів на 
міжнародних студентських математичних олімпіадах: лише у 2010 
році вони вибороли 2 гран-прі, 3 перших, 6 других і 2 третіх місця, 
а також перше місце в командному заліку серед провідних 
університетів світу; у 2013 році на 5-й Міжнародній Південно-
Східній Європейській студентській олімпіаді команда факультету 
в офіційному командному заліку посіла 1-ше місце серед 25 
команд, а студенти Б.Ківва, К.Мулярчик і М.Чаудхарі отримали 
три з 13 золотих медалей. Кращих випускників факультету охоче 
запрошують для продовження навчання в магістратурі та 
аспірантурі університети США, Німеччини, Франції, Канади, 
Швеції. Факультет по праву пишається своїми випускниками 
минулих років. Серед них понад 40 академіків та членів-
кореспондентів НАН України, причому 5 з них очолюють наукові 
установи НАН України: академік А.М.Самойленко – Інститут 
математики; академік І.В.Сергієнко – Інститут кібернетики 
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ім.В.М.Глушкова; академік В.М.Геєць – Інститут економіки та 
прогнозування; академік В.Т. Грінченко – Інститут гідромеханіки; 
академік О.М. Гузь – Інститут механіки ім.С.П.Тимошенка. 

Механіко-математичний факультет ставить за мету 
готувати фахівця, який би впевнено володів сучасними 
математичними методами і вмів їх грамотно застосовувати на 
практиці, причому не лише за готовими рецептами (цього можна 
“навчити” і комп’ютер), але й при розв’язуванні нових проблем. 
Також традиційно високим є рівень викладання на факультеті 
таких актуальних у наш час дисциплін, як програмування, 
інформатика та інформаційні системи. Освіта, здобута на 
факультеті, дає його випускникам можливість широкого вибору 
місця роботи: в академічних та науководослідних інститутах, 
конструкторських бюро, вищих навчальних закладах, 
обчислювальних центрах, комерційних та банківських структурах, 
страхових компаніях. 

Колектив механіко-математичного факультету підійшов 
до 75-річного ювілею з вагомими здобутками і, сповнений 
нових творчих планів і задумів, з оптимізмом дивиться у 
майбутнє. 
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Кафедра алгебри та математичної логіки 

Витоки 

Історію кафедри алгебри та математичної логіки 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
можна відраховувати від самого початку XX століття, хоча кафедр 
у сучасному розумінні тоді ще не було. У 1902 році в Київському 
університеті почав працювати вихованець Петербурзької 
математичної школи, професор Д.О.Граве, який вже тоді (першим 
серед математиків Російської імперії) зрозумів значення і 
перспективи розвитку досліджень із сучасної алгебри. Саме з 
переїздом до Києва його інтереси зміщуються до нових на той час 
розділів математики: теорії груп, теорії Галуа, теорії алгебраїчних 
чисел. Безперечно, великий вплив на Д.О.Граве мали праці 
німецьких математиків Д.Гільберта, Г.Вебера та інших, у яких було 
закладено основи теорії полів класів — своєрідного синтезу 
перелічених вище напрямків, що встановлює зв’язки 
арифметичної будови поля алгебраїчних чисел і його розширень з 
абелевою групою Галуа. Буквально відразу після переїзду до Києва 
Д.О.Граве розпочав публікацію в «Київських університетських 
вістях» циклу «Лекцій з алгебраїчного аналізу» — першого в Росії 
та одного з перших у світі підручника з сучасної алгебри. У 1908 р. 
його було видано окремою книгою. У наступні роки Д.О.Граве 
публікує книги «Курс алгебраїчного аналізу» (1910), 
«Арифметична теорія алгебраїчних величин», тт.1,2 (1910-1912), 
«Про алгебраїчні одиниці» (1911), «Про основні положення теорії 
Галуа» (1914). У 1918 році в Києві друкується перший підручник з 
алгебри для університетів українською мовою (і чи не перший 
український підручник з математики взагалі), автором якого є 
Д.О.Граве.  

До кінця свого життя Д.О.Граве продовжував викладання в 
Київському університеті, поєднуючи його з активною діяльністю в 
Українській Академії Наук. З 1935 р. він працює над 17-томним 
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«Трактатом з алгебраїчного аналізу», публікує перші 2 томи, але 
робота переривається через передчасну 
смерть. 

У 1910 році проф. Граве організовує в Київському 
університеті свій знаменитий семінар, у якому в 1910-1912рр. 
навчались і робили перші кроки в науці М.П.Кравчук, 
О.Ю.Шмідт, Б.М.Делоне, М.Г.Чеботарьов, А.М.Островський та 
інші. Проф. Граве не вагаючись ставив перед учнями складні 
проблеми з теорії груп і теорії алгебраїчних чисел. І такий 
педагогічний підхід дав блискучі результати. Так, ще в студентські 
роки О.Ю.Шмідт (згодом академік АН СРСР) публікує дві видатні 

праці з теорії груп і теорії Галуа. У 
першій з них доведено теорему про 
розклад скінченних груп у прямий 
добуток прямо нерозкладних 
множників, яку нині називають 
теоремою Ремака-Шмідта (або 
Круля-Шмідта). А в 1916 р. 25-річний 
випускник друкує у видавництві 
Київського університету свою 
монографію «Абстрактна теорія 
груп», за якою вивчали теорію груп 
кілька поколінь алгебраїстів СРСР 
(друге видання книги вийшло в 

1933 р. в Москві). Після революції 1917 р. О.Ю.Шмідт переїздить до 
Москви, де займається  різноманітною громадською, політичною і 
науковою діяльністю. З 1930 р. він очолює кафедру вищої алгебри 
Московського університету, організовує теоретико-груповий 
семінар, який згодом перетворився у Московську алгебраїчну 
школу. 

Оригінальні праці іншого учасника семінару — Б.М.Делоне 
— можна віднести до так званої геометрії чисел, на той час нового 
напрямку математики, закладеного Г.Мінковським. Але молодий 
математик (згодом — член-кореспондент АН СРСР) створив 
фактично новий розділ, який він сам потім називав 
«Геометричною теорією Галуа». Переїхавши до Петрограда, 

Д.О. Граве  



Кафедра алгебри та математичної логіки  

 

15 

Б.М.Делоне засновує алгебраїчну школу, яка до цього часу зберігає 
його оригінальний науковий стиль. У наступні роки Б.М.Делоне 
очолював відділ алгебри, а потім відділ геометрії Математичного 
інституту ім. В.А.Стєклова АН СРСР, де створив всесвітньо відому 
школу з математичної кристалографії. 

У галузі теорії Галуа та теорії алгебраїчних чисел працював 
ще один яскравий учень професора Граве — М.Г.Чеботарьов. 
Одним з найвідоміших його результатів стала знаменита «теорема 
щільності», що дає вираз для щільності Діріхле простих ідеалів 
нормального розширення поля алгебраїчних чисел із заданим 
автоморфізмом Фробеніуса. Цю теорему можна розглядати як 
далекосяжне узагальнення класичної теореми Діріхле про прості 
числа в арифметичній прогресії. Наприкінці 20-х років 
М.Г.Чеботарьов займає посаду професора Казанського 
університету і створює в Казані свою алгебраїчну школу. Слід 
зазначити, що М.Г.Чеботарьов перейняв від свого вчителя і смак 
до написання книг з математики. Його оригінальні монографії 
«Основи теорії Галуа», «Групи Лі», «Теорія алгебраїчних функцій» 
не втратили свого значення і дотепер. Таким чином, не буде 
великим перебільшенням сказати, що, як за словами 
Достоєвського, вся російська література вийшла з гоголівської 
«Шинелі», так і вся радянська алгебраїчна школа вийшла з 
Київського семінару професора Граве. 

У Києві традиції Граве продовжував 
розвивати академік АН України, професор 
М.П.Кравчук. Він викладав у Київському 
університеті та Київському політехнічному 
інституті, деякий час був директором 
Інституту математики АН України. 
Математик широкого профілю М.П.Кравчук 
відомий своїми працями з геометрії, аналізу, 
теорії диференціальних рівнянь. 
Алгебраїстам добре відомі його роботи з 
теорії перемінних (комутуючих) матриць, 
теорії білінійних та квадратичних форм, а М.Ф. Кравчук 
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Л.А. Калужнін 

введені ним многочлени —тепер відомі  як многочлени Кравчука 
— є одним з основних робочих інструментів сучасної алгебраїчної 
комбінаторики. 

Але в кінці 30-х років Київська алгебраїчна школа зазнала 
страшного удару. Академіка М.П.Кравчука та його учнів 
звинуватили в українському націоналізмі та контрреволюційному 
саботажі, бо замість застосувань математики до практичних 
завдань будівництва соціалізму вони буцім-то штовхали її на 
ідеалістичні манівці (що для створення атомної бомби треба знати 
теорію груп, більшовики довідаються пізніше). Більшість 
київських алгебраїстів зазнала цькувань і репресій, академік 
М.П.Кравчук загинув у таборах. Перед початком Другої Світової 
війни Київ повністю втратив свою роль одного з алгебраїчних 
центрів. 

Відродження алгебри в Київському 
університеті почалося з 1955 року, після 
приїзду в Київ добре відомого на той час 
математика-алгебраїста, професора Бер-
лінського університету Льва Арка-
дійовича Калужніна. Лев Аркадійович був 
людиною нелегкої, але дуже цікавої долі. 
Народився він 30 січня 1914р. у Москві. В 
1923 році мати з 9-річним Львом емігрує 
до Німеччини, де він закінчує реальне 
училище, навчається спочатку в Бер-
лінському, а потім у Гамбурзькому універ-
ситетах. У 1938 році Лев Аркадійович 
переїздить до Франції, де слухає лекції в 
Сорбонні. Його вчителями в студентські роки були, зокрема, такі 
видатні математики як І.Шур, Е.Артін, Х.Гекке, Г.Цасенгауз, 
Е.Картан. 

З початком війни Німеччини проти Радянського Союзу 
Льва Аркадійовича було інтерновано. Майже 4 роки, аж до 
середини квітня 1945р., він був в’язнем кількох концтаборів. Після 
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визволення Лев Аркадійович повертається у Францію, де 
поновлює заняття математикою, інтенсивно публікується, готує до 
захисту докторську дисертацію. Для проведення захисту потрібен 
був спеціальний дозвіл Вищої Атестаційної Комісії Франції, бо 
диплома про вищу освіту Лев Аркадійович так і не отримав. У 
1948р. він захистив у Сорбонні докторську дисертацію «Будова 
силовських p-підгруп симетричних груп та їх узагальнень». Після 
захисту Лев Аркадійович публікує ряд фундаментальних праць, 
доповідає про свої результати на міжнародних конференціях. У 
1951 році він переїжджає до Німецької Демократичної Республіки, 
де розпочинає читати лекції в Берлінському університеті спочатку 
як доцент, а після захисту габілітаційної дисертації «Стабільні 
групи автоморфізмів» як професор математичного факультету. 

Після переїзду до Києва Льва Аркадійовича відразу було 
затверджено в званні професора, і він почав працювати на кафедрі 
алгебри, аналізу і теорії ймовірностей. У 1957р. Л.А.Калужнін 
захистив докторську дисертацію на тему «Силовські p-підгрупи 
симетричних груп. Вінцеві добутки груп. Узагальнена теорія 
Галуа», ставши (без диплома про вищу освіту) унікальним 
володарем докторських ступенів трьох країн. 

У 1959 році за ініціативою Льва Аркадійовича в університеті 
було організовано кафедру алгебри і математичної логіки, яку він 
і очолив. У «Науковому щорічнику» Київського університету за 
1959 рік з приводу цієї події є такий запис: 

Кафедра алгебри і математичної логіки. Склад кафедри: д.ф.-
м.н., професор Л.А.Калужнін (завідувач кафедрою), к ф.-м.н., асистент 
Ц.О.Шуб. 

Кафедра була організована у вересні 1959р. При ній створено 
лабораторію математичної лінгвістики (спільно з кафедрою загального 
мовознавства). У 1960р. кафедра займається вивченням будови 
векторних просторів і модулів у зв’язку з теорією груп лінійних 
перетворень. До плану лабораторії на наступний рік входить 
проведення лінгвістичної статистики на матеріалі російської та 
української мов на швидкодіючій обчислювальній машині «Урал». 
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За час роботи Льва Аркадійовича на посаді завідувача 
кафедра зміцнилась у кадровому відношенні, було створено нові 
нормативні курси «Лінійні простори», «Наукові основи шкільної 
математики», розроблено систему спеціальних курсів, вироблено 
основні форми занять із студентами та аспірантами, налагоджено 
випуск науково-методичної літератури, організовано науковий 
семінар, діяльність якого продовжується і до сьогоднішнього дня.  

Лев Аркадійович є автором понад 110 наукових праць, у 
тому числі двох монографій та 6 навчальних посібників. За час 
роботи на кафедрі підготував 18 кандидатів наук, троє його учнів 
захистили докторські дисертації. Брав участь у створенні 
Математичної, Філософської та Кібернетичної енциклопедій, був 
членом редколегій кількох журналів. 

Кафедра у 60-70 рр. 

У шістдесяті роки на посади асистентів кафедри було 
зараховано В.А.Вишенського, В.І.Белічкова (працював в 
університеті у 1964-1969рр.), В.В.Кириченка, Ю.А.Дрозда. З 1965р. 
на посаді професора кафедри розпочинає свою науково-
педагогічну діяльність у Київському університеті відомий 
фахівець у галузі топологічної алгебри, д.ф.-м.н. В.С.Чарін (в 
1969р. він стає завідувачем кафедрою математичних основ 
кібернетики на новоствореному факультеті кібернетики). В цей 
час для читання лекцій і проведення наукових семінарів 
залучались також В.М.Глушков, А.А.Летічевський, В.Г.Боднарчук 
(Інститут кібернетики АН України), А.В.Ройтер та І.Д.Іванюта 
(Інститут математики АН України). Дослідження вчених кафедри 
цього періоду охоплюють різні галузі теорії груп та теорії груп 
перетворень, топологічної алгебри. Досліджуються проблеми 
математичної лінгвістики, теорії автоматів, абстрактної теорії 
Галуа. З 1960р. у Києві починає розвиватися новий напрямок 
сучасної алгебри — теорія зображень. Під керівництвом 
А.В.Ройтера почав працювати семінар з теорії зображень, у якому 
брав участь  ряд студентів університету, зокрема В.В.Кириченко та 
Ю.А.Дрозд. У цей період більшість робіт учасників семінару була 
присвячена теорії цілочисельних зображень і будові порядків у 
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напівпростих алгебрах. Одержані ними результати з теорії родів 
цілочисельних зображень (А.В.Ройтер, Ю.А.Дрозд), теорії басових 
та близьких до них порядків (А.В.Ройтер, Ю.А.Дрозд, 
В.В.Кириченко) значною мірою визначили напрямок подальших 
досліджень у цій галузі. З роботою цього семінару пов’язані 
виникнення і подальший розвиток техніки матричних задач, яка 
стала одним з найпотужніших методів дослідження будови 
категорій зображень.   

У 1963р. було відкрито Республіканську фізико-
математичну школу-інтернат при Київському університеті. 
Викладачі кафедри з самого початку беруть діяльну участь у її 
становленні. Особливо значна роль тут належить доц. 
В.А.Вишенському, який уклав програми з математики для цієї 
школи, брав безпосередню участь у навчальному процесі, 
викладаючи курс алгебри, керував роботою гуртків і підготовкою 
учнів школи до математичних олімпіад. У цей же час 
В.А.Вишенський стає лектором українського телебачення з 
математики, де протягом 25 років читає курси лекцій для 
студентів-заочників, веде телевізійну математичну школу для 
школярів. 

У 1970р. під жорстким тиском тодішнього керівництва 
університету, який здійснювався виключно з політичних мотивів, 
Л.А.Калужнін був змушений залишити посаду завідувача кафедри 
і з цього часу до 1985р. займав посаду професора кафедри алгебри 
і математичної логіки. Немалу роль тут зіграли  «не ті» міжнародні 
зв’язки Льва Аркадійовича, а також той факт, що серед його учнів 
і близьких друзів були вчені (В.А.Вишенський, В.Г.Боднарчук, 
М.І.Білецький, А.В.Скороход), які підписали в 1968 році відомого 
листа до ООН про закриті судові політичні процеси в Україні. 

Завідувачем кафедри став вихованець Московської 
алгебраїчної школи, учень відомого вченого-алгебраїста 
О.Г.Куроша професор С.Т.Завало. Проф. Завало народився в 1919 
році на Черкащині. З відзнакою закінчив Московський 
університет, воював на фронтах Великої Вітчизняної війни, 
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закінчивши її у військовому званні майора. Після війни закінчив 
аспірантуру при кафедрі вищої алгебри Московського 
університету, захистив кандидатську дисертацію про будову 
операторних вільних груп, працював деканом математичного 
факультету Черкаського педінституту. В Київський університет 
прийшов 1970 року з посади заступника міністра освіти України. 
Майже одночасно С.Т.Завало було обрано деканом механіко-
математичного факультету. Сергій Трохимович — автор 10 праць 
з теорії груп, ряду статей з методики викладання математики, 
багатьох книг, в тому числі підручників «Курс алгебри» (для  
університетів), «Алгебра і теорія чисел» (для педагогічних 
інститутів) у співавторстві з В.М.Костарчуком і Б.М.Хацетом. 

 У сімдесяті роки на кафедрі починають працювати 
В.І.Сущанський, В.В.Сергійчук, О.Г.Ганюшкін. В цей час 
продовжуються дослідження з теорії груп підстановок, 
універсальних алгебр, теорії зображень та структурної теорії 
кілець. У працях Л.А.Калужніна та В.І.Сущанського подальший 
розвиток дістали дослідження будови вінцевих добутків груп, 
розпочалось систематичне вивчення операцій на групах 
підстановок. В.І.Сущанський застосував вінцеві добутки за 
нескінченними послідовностями груп підстановок для побудови 
нових прикладів груп бернсайдового типу — нескінченних 
періодичних груп зі скінченним числом твірних. Запропоновані 
ним конструкції стали найвідомішими результатами з теоретико-

групових досліджень на кафедрі цього 
періоду. 

У цей же час Л.А.Калужнін разом 
зі своїми учнями В.О.Устименком та 
М.Х.Кліном розробляє метод 
інваріантних відношень в теорії груп 
підстановок. За його допомогою було 
побудовано першу нескінченну серію 
максимальних примітивних підгруп 
симетричних груп (Л.А.Калужнін, 
М.Х.Клін), досліджено на В.О. Устименко  
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максимальність експоненціювання симетричних груп 
(В.О.Устименко). Значні результати в напрямку так званої гіпотези 
Тітса-Кантора про максимальність лінійних груп над скінченними 
полями отримав В.О.Устименко. Розвитком методу інваріантних 
відношень є техніка обчислень у V-кільцях груп перетворень, яку 
було успішно застосовано до розв’язання різноманітних задач 
комбінаторики: побудови сильно регулярних графів, 
симетричних блок-схем, метричних схем відношень, класифікації 
бульових функцій (В.О.Устименко, М.Х.Клін, В.І.Сущанський, 
В.В.Ждан-Пушкін). 

Під впливом  теорії цілочисельних зображень і зображень 
скінченновимірних алгебр в цей період почався розвиток нового 
напрямку — теорії матричних задач. Ряд важливих результатів у 
цьому напрямку одержано співробітниками кафедри. Зокрема, 
Ю.А.Дрозд розробив метод приведення матриць, застосовний до 
широкого класу задач, що дало йому змогу довести так звану 
розширену гіпотезу Брауера-Тролла. Разом з В.М.Бондаренком він 
одержав критерій «ручності типу» групової алгебри скінченної 
групи, відомий як теорема Дрозда про альтернативу «ручність-
дикість» для вільних боксів та скінченновимірних асоціативних 
алгебр. В.В.Сергійчук розвинув техніку інволютивних матричних 
задач, що дало можливість класифікувати системи лінійних 
операторів та білінійних форм. С.А.Овсієнко одержав ряд 
глибоких результатів щодо зв’язку матричних задач з 
цілочисловими квадратичними формами. Техніку матричних 
задач було застосовано до класифікації скінченних p-груп та 
інверсних напівгруп (В.В.Сергійчук та В.В.Плахотник). 

Природним продовженням праць про будову порядків 
стали дослідження із структурної теорії кілець, які проводив доц. 
В.В.Кириченко зі своїми учнями О.Г.Завадським та Н.М.Губарені. 
Було одержано важливі результати про будову спадкових, 
узагальнено однорідних та деяких інших типів кілець і модулів  
над ними. 

Із середини 70-х років на кафедрі розпочинаються 
дослідження з комп’ютерної алгебри, які проводяться в рамках 
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співробітництва з Інститутом кібернетики АН України. 
Розробляються алгоритми і програми для обчислень в теорії груп 
та алгебраїчній комбінаториці, випускається два збірники 
наукових праць з цієї проблематики. 

Кафедра в 80-90 рр. 

У 1981р. С.Т.Завало переходить на посаду професора 
кафедри, на якій працює до своєї передчасної смерті  в 1989р. 
Завідувачем кафедрою стає доц. Ю.А.Дрозд. 

Ю.А.Дрозд народився у 1944 році 
в Києві. Ще в шкільні роки проявив себе 
як переможець республіканських та 
всесоюзних олімпіад. Є вихованцем 
механіко-математичного факультету, 
який закінчив у 1966 році. По його 
закінченні навчався в аспірантурі 
Інституту математики ім.В.А.Стєклова у 
Москві під керівництвом члена-
кореспондента АН СРСР І.Р.Ша-
фаревича. Працює на кафедрі з 1968 
року, після захисту кандидатської 
дисертації. В 1981 році захистив 
докторську дисертацію, а через рік 

отримав наукове звання професора. Має номінацію Соросівського 
професора. Створив потужну власну наукову школу з теорії 
зображень, яка нині широко відома в усьому світі. Юрій 
Анатолійович є автором понад 130 наукових праць, в тому числі 4 
навчальних посібників. Під його керівництвом захищено більше 
25 кандидатських дисертацій, четверо з його учнів стали 
докторами наук. Юрій Анатолійович був керівником багатьох 
міжнародних наукових програм, головним редактором журналу 
«Algebras and Representation Theory» видавництва Kluwer Academic 
Publishers.У 80-ті роки на кафедрі відбувається ряд кадрових змін. 
На місце Л.А.Калужніна (вийшов на пенсію в 1986р.), 
В.В.Кириченка (після захисту докторської дисертації у 1986р. став 
завідувачем кафедри геометрії) та С.Т.Завало (помер у 1989р.) 

Ю.А. Дрозд 
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доцентами кафедри стають В.О.Устименко та С.А.Овсієнко, які 
деякий час працювали в наукових лабораторіях факультету, з 
кафедри математичного аналізу на посаду асистента переводиться 
к.ф.-м.н. В.М.Футорний, а після закінчення аспірантури 
асистентом зараховується також В.В.Бавула.  

Поступово змінюється і проблематика наукових досліджень 
членів кафедри. Вони розвиваються, в основному, у двох 
напрямках: категорно-геометричні методи зображень алгебр Лі та 
асоціативних алгебр і теорія груп перетворень та її застосування в 
алгебраїчній комбінаториці. Найбільш вагомими результатами 
цього періоду можна назвати ініційовані роботою Ю.А.Дрозда про 
зображення алгебри Лі   дослідження алгебр Лі та асоціативних 
алгебр, близьких до універсальних обгортуючих, створення 
В.М.Футорним загальної теорії узагальнених модулів Верма для 
класичних простих алгебр Лі, результати В.В.Кириченка про 
будову однорядних і квазіфробеніусових кілець, розв’язання 
В.І.Сущанським  за допомогою оригінальних конструкцій відомих 
проблем теорії факторизовних груп, нові методи побудови і 
дослідження екстремальних схем інцидентності і геометрій, 
започатковані В.О.Устименком. Наукове життя на кафедрі в цей 
період стає більш інтенсивним. Працюють наукові семінари з 
теорії груп та напівгруп, теорії зображень, комп’ютерної алгебри. 

Кафедра алгебри в 1980 році  
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Регулярно проходять засідання студентських математичних 
гуртків, істотно збільшується число аспірантів при кафедрі. 
Співробітники кафедри регулярно виступають з доповідями (в 
тому числі і пленарними) на Всесоюзних алгебраїчних 
конференціях, конференціях з теорії груп, теорії кілець та 
модулів, математичної логіки. Розробляється новий набір 
спеціальних курсів, істотно модернізується програма нормативних 
курсів з алгебри та математичної логіки. Кафедрі передаються 
нормативні курси «Педагогіка і методика викладання 
математики», «Історія математики», для яких створено нові 
програми. 

З 1993 року при механіко-математичному факультеті 
функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських 
дисертацій зі спеціальності 01.01.06 «Математична логіка, алгебра і 
теорія чисел» під головуванням професора Ю.А.Дрозда. В 1995 
році на базі спеціальності 01.01.06 було створено дві нові 
спеціальності: 01.01.06 «Алгебра і теорія чисел» та 01.01.08 
«Математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика» і 
раду було перезатверджено ВАК України з цих двох 
спеціальностей. 

Першими докторськими дисертаціями, які захищалися на 
новій раді, були дисертації співробітників кафедри 
доц.В.О.Устименка та доц.В.В.Сергійчука (хоча останній у 1992 
році перейшов на роботу в Інститут математики АН України, 
фактично всі результати своєї дисертаційної роботи він отримав, 
працюючи на кафедрі). В 1995р. професор В.О.Устименко 
перейшов на нову роботу, зайнявши посаду завідувача кафедри 
математики Києво-Могилянської Академії (зараз він працює 
професором університету Марії Склодовської-Кюрі в м. Люблін, 
Польща). 

З 1989 по 1996рр. на кафедрі працював на посаді асистента 
В.В.Бавула. В.В.Бавула досліджував  зображення узагальнених 
алгебр Вейля. Узагальнюючи результати Р.Блоха, описав незвідні 
модулі над ними. Ці дослідження привели до введення нових 
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понять теорії некомутативних кілець. У 1996 році він захистив 
докторську дисертацію і змінив місце роботи.  Зараз В.В.Бавула – 

професор університету м. Шеффілд 
(Великобританія). 

У 90-ті роки кафедра розпочинає 
готувати кадри вищої кваліфікації через 
докторантуру. В 1995 році докторантуру 
закінчує асистент кафедри В.М.Футорний і 
захищає докторську дисертацію (зараз він 
працює професором університету м. Сан-
Пауло, Бразилія).  У 1995-1998рр. перебуває в 
докторантурі доц. С.А.Овсієнко. Одночасно 
він стає Гумбольдтівським стипендіатом і 
стажується протягом 1,5 року в 

Білефельдському університеті. В 1998-1999рр. Гумбольдтівським 
стипендіатом був асистент кафедри В.С.Мазорчук, який також 
стажувався в Білефельдському університеті.  

У 1998 році в зв’язку з довготерміновим закордонним 
відрядженням Ю.А.Дрозд звільнився з посади завідувача ка-
федрою і новим завідувачем, а також новим головою спеціа-
лізованої вченої ради став д.ф.-м.н., професор В.І.Сущанський. 

В.І.Сущанський народився в 
1946 році на Житомирщині. Закінчив 
Київський університет у 1969 році і 
аспірантуру по кафедрі алгебри і 
математичної логіки в 1971 році. 
Кандидатську дисертацію виконав під 
керівництвом професора Л.А.Калуж-
ніна. Докторську дисертацію захистив 
у 1991 році, звання професора отримав 
у 1993 році. Має номінацію Со-
росівського професора, є автором 
понад 120 наукових праць, в тому числі 
5 навчальних посібників та науково-популярних видань. Під 

В.В. Бавула  

В.І. Сущанський 
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керівництвом Віталія Івановича захищено більше 30 
кандидатських дисертацій, а також 3 докторських дисертації. 
Зараз В.І.Сущанський працює професором Сілезького технічного 
університету, м. Глівіце, Польща. 

У 1999 році кафедра алгебри і математичної логіки 
відсвяткувала  своє 40-річчя. Вона зустріла цю дату в такому складі: 
В.І.Сущанський — завідувач кафедри; Ю.А.Дрозд — професор 
кафедри; В.А.Вишенський — доцент кафедри; О.Г.Ганюшкін — 
доцент кафедри; С.А.Овсієнко — доцент кафедри; В.І.Беккерт — 
доцент кафедри; В.В.Мазорчук — к.ф.-м.н, асистент; О.О.Безущак 
— к.ф.-м.н, асистент; В.В.Некрашевич — к.ф.-м.н, асистент; 
А.С.Олійник — к.ф.-м.н, асистент. 

 При кафедрі працює також науково-дослідна група, до якої 
входять кандидати ф.-м.н. Н.С.Головащук та М.В.Зельдіч. Кафедра 
залучає до читання лекцій та керування аспірантами провідних 
наукових співробітників ІМ НАН України докторів ф.-м.н. 
Ю.С.Самойленко та Я.П.Сисака. 

У 2000 році докторську дисертацію захистив асистент 
кафедри В.С. Мазорчук (зараз він працює професором 
університету м. Уппсала, Швеція). Доцент кафедри В.Беккерт 
також змінив місце роботи і зараз працює доцентом м. Белу-
Орізонте (Бразилія). У 2006 році докторську дисертацію захистив 
В.В.Некрашевич, який до цього працював асистентом кафедри і 
який зараз -  професор університету Texas A&M (США). Тоді ж 
успішно захистив докторську дисертацію доцент кафедри 
С.А.Овсієнко, який зараз працює професором кафедри алгебри і 
математичної логіки.  В 2009 році захистив докторську дисертацію 
Я.В.Лавренюк, який працює на посаді старшого наукового 
співробітника науково-дослідної частини при кафедрі. В 2011 році 
захистив докторську дисертацію А.С.Олійник, який зараз працює 
на посаді доцента кафедри. 

В останні декілька років на кафедрі відбулися суттєві 
кадрові зміни. У 2007 році проф. Ю.А.Дрозд перейшов в Інститут 
математики НАН України, на посаду завідувача відділу алгебри. 



Кафедра алгебри та математичної логіки  

 

27 

Звільнилися з університету і перейшли на іншу роботу доц. 
Г.М.Кудрявцева і асистенти С.В.Попович та О.Ю.Дрозд-
Корольова.  

Кафедра сьогодні 

На сьогодні в складі постійних 
співробітників на кафедрі працюють вісім 
викладачів, чотири учасники науково-
дослідної групи та інженер кафедри. 
Більшість з них є вихованцями механіко-
математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка. Професор, доктор фіз-мат 
наук, завідувач кафедри А.П.Петравчук 
працює на факультеті з 1994 року. З 2005 
року завідує кафедрою алгебри та 
математичної логіки. Основні напрямки 
наукової діяльності пов’язані з 

дослідженнями алгебр Лі, що задовольняють умовам скінченності 
або узагальненої розв’язності, і алгебр Лі диференціювань 
комутативних кілець. Розв’язав проблему О.Кегеля про суму двох 
нільпотентних алгебр Лі. Автор більше 60 наукових та навчально-
методичних праць.  

Професор, доктор фіз-мат наук 
С.А.Овсієнко почав працювати на 
кафедрі в 1982 році. Є автором біля 70 
наукових та навчально-методичних 
праць. Основні напрямки досліджень 
пов’язані з теорією зображень, 
гомологічною алгеброю, теорією 
квадратичних форм, А-нескінченністю 
категорії. В 1991-92 роках С.А.Овсієнко 
був Гумбольдтівським стипендіатом і 
понині є довіреною особою Гумбольдт-
клубу в Україні. З 2012 року старший науковий співробітник 
науково-дослідної частини університету. 

А.П.Петравчук 

С.А.Овсієнко 
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О.О.Безущак 

Доцент, кандидат фіз-мат наук 
О.Г.Ганюшкін почав роботу на кафедрі в 
1978 році. Автор понад 40 робіт із теорії 
груп, теорії напівгруп, алгебричної 
комбінаторики та понад 10 науково-
популярних праць. Основні наукові 
результати стосуються властивостей 
підпрямих добутків груп, будови 
скінченних напівгруп перетворень та їх 
нільпотентних піднапівгруп. Під 
керівництвом О.Г.Ганюшкіна захищено 9 
кандидатських дисертацій. Із 1977 року він 
бере участь в організації та проведенні 

математичних олімпіад різних рівнів для школярів. Був членом 
журі Всесоюзних та Українських олімпіад, головою журі Київської 
міської олімпіади.  

Доцент кафедри, кандидат фіз.-мат 
наук, заслужений працівник освіти України 
О.О.Безущак працює на факультеті з 1991 
року. Нині вона поєднує викладацьку роботу з 
обов’язками заступника декана з навчальної 

роботи. Наукові інтереси 
пов’язані з вивченням 
груп ізометрій метричних 
просторів узагальненого 
берівського типу. 
О.О.Безущак є автором 
більше 30 наукових робіт та навчальних 
посібників. 

Доцент кафедри, доктор фіз-мат наук 
А.С.Олійник розпочав свою роботу на кафедрі 
в 1997 році. Коло його наукових інтересів 

включає геометричну теорію груп, групи автоматних перетворень, 
автоморфізми і ендоморфізми кореневих дерев, теорію складності 
алгоритмів та символьну динаміку.  

О.Г.Ганюшкін 

А.С.Олійник 
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М.В.Плахотник 

Доцент, кандидат фіз-мат наук 
Є.В.Бондаренко працює на кафедрі з 2007 
року. Основні напрямки його наукової роботи 
— геометрична теорія груп, групи автоматів, 
самоподібні простори та екстремальна теорія 
графів. Завершив роботу над докторською 
дисертацієї. 

Асистент, 
кандидат фіз-мат наук 
Є.А.Кочубінська почала 

роботу на кафедрі в 2007 році в складі 
науково-дослідної частини. З вересня 2008 
року – асистент кафедри. Основні напрямки 
досліджень – теорія напівгруп, напівгрупи 

перетворень. 

  Доцент, кандидат 
фіз.-мат наук  М.О.Хмельницький працює на 
кафедрі з 2010 року. Основні наукові інтереси – 
теорія груп, групи з умовами скінченності для 
систем підгруп та 
нормальних дільників, 
алгебраїчні методи в 
топології. 

Асистент, кандидат 
фіз-мат наук М.В.Плахотник 

почав працювати на факультеті в 2008 році та на 
кафедрі з 2014 року. Основні напрямки 
досліджень – динамічні системи, невід’ємні 
матриці, матриці показників.  

Старший науковий співробітник, доктор фіз-мат наук 
Я.В.Лавренюк працює у складі науково-дослідної частини при 
кафедрі з 2001 року. З 2012 року він є начальником науково-
дослідної частини університету. Коло його наукових інтересів 

Є.А.Кочубінська 

М.О.Хмельницьк

ий 

Є.В.Бондаренко 
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включає теорію груп, динамічні системи, гомеоморфізми 
множини Кантора та автоморфізми кореневих дерев. 

Старший науковий співробітник Н.С.Головащук працює у 
науково-дослідній частині при кафедрі з 1988 року. Наукові 
інтереси – теорія зображень, теорія квадратичних форм, матричні 
та бімодульні задачі.  

Міжнародна співпраця 

Починаючи з кінця 80-х років члени кафедри беруть 
активну участь у міжнародних конференціях. Так наприкінці 80-х 
років, коли стала можливою участь київських учених у 
міжнародних конференціях, Ю.А.Дрозда було запрошено на 
спеціальну сесію Банахівського наукового центру (1988) та 
Лондонського математичного товариства (1989) з доповідями про 
встановлену ним альтернативність понять ручності та дикості 
зображень скінченновимірних алгебр. З початку 90-х років 
Ю.А.Дрозд та його учні беруть участь в роботі Міжнародних 
конференцій із зображень алгебр та їх застосувань (ICRA). Зі 
спеціальними доповідями на цих конференціях неодноразово 
виступали Ю.А.Дрозд, С.А.Овсієнко, В.М.Футорний, В.В.Бавула, 
В.С.Мазорчук, а з 1994 року Ю.А.Дрозд входить до наукового 
комітету цих конференцій. Серед інших конференцій з цієї 
проблематики, в яких брали участь члени кафедри, зазначимо 
міжнародні конференції «Теорія кілець» (Мішкольц, 1996, 
Антверпен, 1997, Едінбург, 1998), «Будова  алгебраїчних груп» 
(Кембрідж, 1997), «Алгебри Хопфа» (Брюссель, 1998), «Теорія 
зображень» (Білефельд, 1999). 

Професор В.І.Сущанський запрошувався в якості основного 
доповідача на конференції з теорії груп у Дебрецені (1989), 
Равелло (1994), Базі (1997), Едінбурзі (1998). У 1994 році учень Льва 
Аркадійовича Калужніна професор Дрезденського технічного 
університету Р.Пьошель до 80-річчя від дня народження 
професора Калужніна організував велику міжнародну 
конференцію в м.Кьонігштайні на тему «Алгебра і комбінаторика: 
взаємодія і перспективи». У цій конференції брала участь 



Кафедра алгебри та математичної логіки  

 

31 

більшість членів кафедри, а В.І.Сущанський, В.О.Устименко та 
В.А.Вишенський були запрошені в якості основних доповідачів. 
Ряд доповідей зроблено членами кафедри на міжнародних 
конференціях «Групи і групові кільця», які щороку відбуваються в 
Польщі, а професор В.І.Сущанський в останні роки входить до 
програмного комітету цих конференцій. У свою чергу, кафедра 
виступила ініціатором проведення численних міжнародних 
конференцій в Україні. У 90-ті роки кафедра зав’язує тісне наукове 
співробітництво з багатьма науковими колективами в 
університетах різних країн світу. Члени кафедри виступають з 
доповідями на наукових семінарах, беруть участь у спільних 
наукових дослідженнях, отримують кілька міжнародних грантів 
(зокрема 3 гранти INTAS), проходять наукове стажування. До 
таких університетів належать: Білефельдський (Ю.А.Дрозд, 
С.А.Овсієнко, В.С.Мазорчук, Н.С.Головащук), Фрайбурзький 
(В.І.Сущанський), Дрезденський технічний (В.І.Сущанський, 
В.О.Устименко, О.Г.Ганюшкін) в Німеччині, університети «Париж-
7» та «Париж-11» (Ю.А.Дрозд, В.І.Сущанський, М.В.Зельдіч) та 
Страсбурзький (Ю.А.Дрозд, В.С.Мазорчук) у Франції, Женевський 
(В.В.Некрашевич, Є.В.Бондаренко) у Швейцарії, Кембріджський 
(Ю.А.Дрозд, В.О.Устименко) та Едінбурзький (В.В.Бавула, 
В.І.Сущанський) у Великобританії, Вроцлавський (В.І.Сущанський, 
В.В.Некрашевич) та Торуньський (Ю.А.Дрозд, С.А.Овсієнко) в 
Польщі, університети міст Сан-Пауло (В.М.Футорний, В.І.Беккерт) 
та Бразиліа (В.І.Сущанський, В.В.Некрашевич) в Бразилії, 
Технічний університет міста Грац (Є.В.Бондаренко) в Австрії, 
Texas A&M університет (Є.В.Бондаренко, А.С.Олійник, 
Я.В.Лавренюк) в США.  

Завдяки встановленню широких міжнародних зв’язків 
проблематика наукових досліджень на кафедрі і надалі 
розширюється. В коло наукових інтересів членів кафедри 
увійшли: геометрична теорія груп, алгебраїчна комбінаторика, 
алгебраїчна геометрія, теорія особливостей, алгебраїчна топологія, 
теорії напівгруп перетворень, теорія алгебр Лі, теорія динамічних 
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систем. Нині співробітники кафедри продовжують плідну 
співпрацю з зарубіжними колегами.  

Методична робота 

До наукового та науково-методичного доробку кафедри 
належить низка монографій, підручників та навчальних 
посібників для студентів університетів і школярів. Серед них 
виділимо такі: 

1.  Л.А.Калужнін, В.С.Королюк. Алгоритми і математичні 
машини. К.: Радянська школа, 1964. 

2.  Л.А.Калужнин. Что такое математическая логика. М.: 
Наука, 1964 (у 1968р. вийшов японський переклад книги). 

3.  С.Т.Завало. Арифметика, алгебра і елементи аналізу. К.: 
Радянська школа, 1969. 

4.  Л.А.Калужнін, В.А.Вишенський, Ц.О.Шуб. Лінійні 
простори. К.: Вища школа, 1971. 

5.  В.А.Вишенський. Відношення і функції. Київ: Вища школа, 
1972. 

6.  С.Т.Завало. Рівняння і нерівності. К.: Радянська школа, 1973. 

7.  С.Т.Завало, В.М.Костарчук, Б.І.Хацет. Алгебра і теорія чисел 
(в 2-х томах). К.: Вища школа, 1974, 1976 (у 1977 і 1980рр. вийшов 
російський переклад) .  

8.  Л.А.Калужнин Введение в общую алгебру. М.: Наука, 1973  
(переклад угорською мовою вийшов 1979р.). 

9.  R.Pöshel, L.A.Kaluznin. Funktionen und Relationenalgebren. 
Birkhäuser, 1979. 

10. Ю.А.Дрозд, В.В.Кириченко. Конечномерные алгебры. К.: 
Вища школа, 1980 (доповнений переклад англійською вийшов у 
1994р. у видавництві Springer). 

11. Ю.М.Рижов, В.І.Сущанський. Булеві алгебри. Київ: Вища 
школа, 1982. 

12. Л.А.Калужнин, В.И.Сущанский. Преобразования и 
перестановки. М.: Наука, 1985 (німецький переклад вийшов у 
1986р.). 

13. С.Т.Завало. Курс алгебри. К.: Вища школа, 1986. 
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14. L.A.Kaluznin, P.M.Beleckij, V.Z.Fejnberg. Kranzprodukt. 
Leipzig: Teubner, 1987. 

15. В.А.Вишенський, В.І.Сущанський. Дано тільки точки. К.: 
Вища школа, 1988. 

16. В.А.Вишенський, М.О.Перестюк, А.М.Самойленко. Збірник 
задач з математики. Навчальний посібник для підготовчих 
відділень вузів. Київ: Либідь, 1993. 

17. V.M.Futorny. Representations of affine Lie algebras, Queen's 
Papers in Pure and Applied Mathematics,106. Queen's University, 
Kingston, ON, 1997. 

18. V.S.Mazorchuk. Generalized Verma Modules, 
Ergönyungskeihe, Bielefeld Universität, 1999, 101с. 

19. О.О.Безущак, О.Г.Ганюшкін.  Навчальний посібник з теорії 
чисел для студентів механіко – математичного факультету, Київ, 
Вид-во Київського університету, 2003. 

20. Ю.А.Дрозд. Вступ до алгебричної геометрії, Львів, ВНТЛ-
Класика., 2004. 

21. Ю.А.Дрозд. Основи математичної логіки, Київ, Вид-во 
Київського університету, 2005. 

22. О.Г.Ганюшкін, О.О.Безущак. Навчальний посібник з теорії 
груп для студентів механіко – математичного факультету, Київ, 
Вид-во Київського університету, 2005. 

23. Навчальний посібник для студентів механіко - 
математичного факультету “Завдання до практичних занять з 
алгебри і теорії чисел (теорія груп), Київ, Вид-во Київського 
університету, 2007. 

24. О.О.Безущак, О.Г.Ганюшкін. Завдання до практичних 
занять з лінійної алгебри (векторні простори), Київ, Вид-во 
Київського університету, 2010. 

25. А.П.Петравчук. Вступ до теорії алгебр Лі, Кам’янець-
Подільський, Вид-во Аксіома, 2012. 

26. А.С.Олійник, В.І.Сущанський. Математична логіка, Київ, 
Вид-во Київського університету, 2013. 

27. Є.В.Бондаренко. Вступ до геометричної теорії груп, Київ, 
Вид-во Київського університету, 2013. 
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28. М.О.Хмельницький. Прості числа, Кам’янець-Подільський, 
Вид-во Аксіома, 2014. 

Для студентів, що спеціалізуються по кафедрі алгебри та 
математичної логіки, читаються спеціальні курси: вступ до ал-
гебри, основи теорії груп, групи підстановок, асоціативні кільця, 
алгебри Лі, теорія зображень, комбінаторна і геометрична теорія 
груп, p-адичний аналіз, алгебраїчна геометрія, комбінаторні 
методи сучасної алгебри, алгебраїчна теорія чисел, основи теорії 
напівгруп, напівгрупи перетворень, теорія моделей, математичні 
основи криптографії. 

У 2009 році кафедра відсвяткувала свій черговий ювілей – 
50 років з дня заснування. З цього приводу було проведено 
міжнародну наукову конференцію. Вона стала розширенням 
щорічного «різдвяного» семінару «Під кінець року», який  був 
заснований В.І.Сущанським і Р.І.Григорчуком у кінці 90-х років 
минулого століття і який вже багато років збирає з усього світу 
науковців, що зробили перші свої кроки в математиці в стінах 

кафедри. У 2014 році в університеті була проведена 
міжнародна алгебраїчна конференція, присвячено сторіччю 
від дня народження засновника кафедри алгебри та 
математичної логіки Л.А.Калужніна. 

 
Матеріал підготували:  

завідувач кафедри алгебри та математичної логіки, 
професор Петравчук А.П., 

доцент кафедри алгебри та математичної логіки 
Бондаренко Є.В. 
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Кафедра геометрії 
Кафедра геометрії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка має довгу і багату історію. Вона була 
заснована у 1934 році після відновлення Київського університету (і 
входила до складу фізико-математичного факультету). Самі ж 
геометричні дослідження в Київському університеті розпочались 
набагато раніше, ніж була створена кафедра геометрії — майже з 
самого початку його заснування. Курс аналітичної геометрії читав 
ще в 1836 році професор С.С.Вижевський, дещо пізніше курс 
«Застосування інтегрального та диференціального числення до 
геометрії» читав професор кафедри чистої і прикладної 
математики М.А. Дяченко. У 1851 році інший математик — 
А.А.Дяченко захистив дисертацію «О кривизне поверхности» на 
ступінь доктора наук. З 1868 року професор Київського 
університету П.Е.Ромер почав регулярно читати застосування 
аналізу до геометрії. Професор Київського університету 
М.Є.Ващенко-Захарченко з початку 70-х років 19-го століття почав 
читати курс проективної геометрії, а з 1878 року — курс 
неевклідової геометрії (основи геометрії Лобачевського). У 1880 
році він опублікував переклад «Начал» Евкліда з великим вступом, 
де були розглянуті основні питання геометрії Лобачевського.  

Більше 70 років (з середини 80-х років 19-го століття до 
кінця 50-х років 20-го століття) геометричні дослідження в 
Київському університеті були тісно пов'язані з ім'ям відомого 
вченого і педагога Б.Я.Букреєва. Борис Якович Букрєєв народився 
24 серпня 1859 року в м. Льгові Курської губернії в сім'ї вчителя. У 
1878 році Б. Я. Букрєєв вступив на математичне відділення 
Київського університету. Після закінчення у 1882 році його було 
залишено для підготовки до професорського звання. Після захисту 
в 1887 році магістерської дисертації «О разложении 
трансцендентних функций на частные дроби» Б.Я.Букрєєв був 
відряджений за кордон для роботи над докторською дисертацією, 
яку він успішно захистив у 1889 році. Одна з перших 
геометричних робіт Б.Я.Букрєєва «Заметка об эволютах» з'явилась 
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в журналі «Университетские известия, Киев» у 1886 році, одна із 
останніх робіт «О тригонометрии Лобачевского» — в Наукових 
записках КДУ в 1957 році.  

У Київському універ-
ситеті Б.Я.Букрєєв першим 
розпочав читати курс теорії 
поверхонь як самостійну 
дисципліну, і наприкінці 90-х 
років 19-го століття його наукові 
інтереси зосередились головним 
чином на диференціальній 
геометрії. Саме цій темі була 
присвячена його робота 
«Выражение элемента поверхности постоянной кривизны в 
симметрических координатах», а пізніше — у 1900 році була 
видана його відома книга «Курс приложений 
дифференциального и интегрального исчисления к геометрии». 
Для вивчення диференціальних параметрів Б.Я.Букрєєв вперше 
застосував симетричні координати. Значно пізніше — в 1928 році 
Б.Я.Букрєєв написав курс «Диференційна геометрія (простір 3-
вимірів)» і в 1930 році статтю «До теорії просторових кривих».  

У 40-х та 50-х роках 20-го століття наукові інтереси 
Б.Я.Букрєєва були зосереджені в основному на неевклідовій та 
проективній геометрії. На цю тему він опублікував близько 15 
робіт, найбільша з яких — «Неевклідова планіметрія в 
аналітичному викладі», де геометрія Лобачевського на площині 
викладалась аналітичними методами. Задачами на побудову в 
геометрії Лобачевського займався і учень Букрєєва, співробітник 
кафедри геометрії на той час М.П.Хоменко. Топологією плоских 
замкнених кривих з подвійними точками займався талановитий 
математик Б.М.Рибаков (1908-1935), який в молодому віці пішов із 
життя. На кафедрі геометрії деякий час працював 
О.С.Смогоржевський, геометричні дослідження якого пов'язані в 
основному з теорією геометричних побудов у просторі 
Лобачевського. 
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Дуже багато зробив Б.Я.Букрєєв для підготовки наукових 

математичних кадрів. До його учнів можна віднести Б.Н.Делоне, 
Г.В.Пфейффера, М.П.Кравчука, В.П.Вельмина, Е.Я.Ремеза, 
Д.А.Остроменського, Ю.Н.Соколова,, И.Я.Штаєрмана,, 
В.С.Боришкевича, К.Я.Латишеву, А.С.Смогоржевського, 
В.П.Білоусову, М.П.Хоменка, Б.М.Рибакова, та багатьох інших. Сам 
Б.Я.Букрєєв працював в Київському університеті до 1959 року і 
вийшов на пенсію у віці 100 років.  

Син Б.Я.Букрєєва – відомий київський лікар, Заслужений 
лікар України Є.Б. Букрєєв (1890-1985), донька Т.Б. Букрєєва (1889-
1992) – мати відомого фізика-теоретика члена-кореспондента НАН 
України К.Б.Толпиго (1916-1992), який виховувався у сім’ї діда. 

З 1960 по 1988 рік кафедрою 
геометрії керував професор М.І.Кованцов 
(обов'язки завідувача кафедрою з 1959 по 
1960 рік виконувала Віра Петрівна 
Білоусова — учениця Б.Я.Букреєва). 

Народився Микола Іванович 
Кованцов (1924-1988) 2 листопада 1924 року 
в селі Соколов Саратовської області в сім'ї 
селянина. У 1930 р. сім'я М.І.Кованцова 
переїхала до м. Кзил-Орди Казахської РСР. 

Кафедра геометрії у 50-х роках ХХ століття 
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По закінченню в 1941 році середньої школи М.І.Кованцов деякий 
час навчався на фізико-математичному факультеті Ташкентського 
державного університету. У 1942 році він повертається в Кзил-
Орду і вступає до Кзил-Ординського педагогічного інституту на 
фізико-

математичний факультет. Після закінчення в 1943 році повного 
курсу навчання в педінституті М.І.Кованцов займає посаду 
викладача. У 1948 році М.І.Кованцов успішно захищає дисертацію 
на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних 
наук в Московському державному університеті. Науковим 
керівником роботи був відомий геометр, професор Московського 
університету С.П.Фініков.  У 1950 році М.І.Кованцов за конкурсом 
переходить на педагогічну роботу в Запорізький державний 
педагогічний інститут на посаду завідувача кафедри математики. 
У 1959 році М.І.Кованцов захищає докторську дисертацію на тему 
«Теория комплексов», а в липні 1960 року його було затверджено в 
науковому званні професора. За цей період ним було 
опубліковано 26 наукових робіт. Ці роботи, як і докторська 
дисертація, були підсумком його досліджень в теорії комплексів 
прямих, їх класифікації та безінтегральних зображень.  

У 1960 році професор М.І.Кованцов переїжджає до Києва, де 
йому було запропоновано посаду завідувача кафедри геометрії 
Київського державного університету імені Тараса Шевченка.  
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М.І.Кованцову вдалося зберегти традиції кафедри, її 
наукову спрямованість і створити новий науковий напрям в теорії 
лінійчастої диференціальної геометрії. Вагомий вклад вніс він в 
такий її розділ, як теорія комплексів. 

М.І.Кованцов ще в 1958 році поставив і дослідив проблему 
про розшарування комплекса прямих в нормальні конгруенції, які 
являють собою сукупності нормалей до поверхонь спеціального 
виду (поверхонь сталої кривини, поверхонь Вейнгартена, 
мінімальних поверхонь). Питанням функціонального 
розшарування комплекса, для якого поверхні, ортогональні до 
нормальних конгруенцій комплекса, які в загальному випадку не є 
поверхнями сталої кривини, але мають вздовж кожного його 
променя одну й ту ж саму повну кривину, а також побудові таких 
комплексів (безінтегральному їх зображенню) присвячені останні 
роботи М.І.Кованцова і його учнів.  

Не полишаючи роботи над основною своєю тематикою, 
М.І.Кованцов разом зі своїми аспірантами (учнями) починає 
працювати над теорією просторів зі зв'язністю. Вводяться поняття 
просторів еліптичної та гіперболічної зв'язності. За допомогою 
паралелізму Кліфорда і Лобачевського у відповідних просторах 
вводиться поняття коваріантної похідної контраваріантного 
тензора і кривини просторів. Побудована геометрія цих просторів 
і проведена порівняльна їх характеристика з рімановим 
простором.  

 Важливі результати отримані М.І.Кованцовим і його 

учнями в області лінійчастих многовидів прямих (комплекси, 

конгруенції, поверхні) в біаксіальному і симплектичному 

просторах. У 1963 році у видавництві Київського університеті 

імені Тараса Шевченка вийшла монографія М.І.Кованцова «Теория 

комплексов» — єдина в світовій літературі, в якій досліджено 

комплекси прямих в евклідовому та неевклідовому просторах.  

Був нагороджений медаллю А.С.Макаренка, значком 

«Відмінник народної освіти», ювілейною медаллю «За доблестный 

труд» і медаллю «В память о 1500-летии Киева». 
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М.І.Кованцов створив школу з теорії лінійчастих 
многовидів, вкладених у простори з фундаментальними групами. 
Ним підготовлено 27 кандидатів фізико-математичних наук, які 
успішно працюють у ВНЗ України, Росії, Узбекистану, Казахстану, 
Грузії, Прибалтики, Болгарії, Польщі, Єгипту, Монголії, В'єтнаму. 
Він був ініціатором, організатором і головою оргкомітету Першої 
Всесоюзної геометричної конференції, яка відбулася при 
Київському університеті імені Тараса Шевченка з 25 травня по 2 
червня 1962 року. Перу М.І.Кованцова належать понад 200 
наукових і науково-популярних праць в області лінійчастої 
геометрії, методики викладання математики, історії математики, 
філософських проблем природознавства. Серед цих робіт 
особливе місце займають навчальні посібники для студентів 
університетів та педагогічних інститутів: «Проективна геометрія» 
(1969, 1985), «Диференціальна геометрія» (1973), 
«Дифференциальная геометрия, топология, тензорный анализ. 
Cборник задач» (1982, 1989) (у співавторстві з Г.М.Зражевською, 
В.Г.Кочаровським та В.І.Михайловським). Підручник «Аналітична 
геометрія» В.П.Білоусової, І.Г.Ільїна, О.П.Сергунової та 
В.П.Котлової перевидавався декілька разів і до цього часу 
залишається базовим навчальним посібником для студентів 
механіко-математичного факультету.  

Серйозна наукова робота проводилась на кафедрі геометрії 
і в інших напрямках (на кафедрі одночасно працювали два 
семінари з різних розділів геометрії). Дослідження операторних 
рівнянь з застосуванням топологічних принципів існування 
нерухомих точок проводив доц. 
В.Г.Кочаровський.  

Кочаровський В’ячеслав Григорович 
(1941-2015) народився 04.03.1941 року в місті 
Ташцан-Булак, МНР, кандидат фізико-
математичних наук, доцент кафедри 
геометрії. Закінчив механіко-
математичний факультет Київського 
державного університету ім. Т.Г.Шевченка. 
В університеті працював з 1969 року, 
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асистентом, старшим викладачем, доцентом (з 1989 р.). Є 
співавтором (разом з В.В.Кириченком, М.І.Кованцовим, 
О.О.Пришляком) чотирьох навчальних посібників.  

Питання геометрії лінійчастих многовидів, занурених у 
простори підгруп проективної групи (біаксіальної, симплектичної 
та інших), досліджувала ст. викладач Г.М.Боровець. 

Боровець Ганна Миколаївна 
народилася 25.12.1935 року в селі Мала 
Дівиця Прилуцького району Чернігівської 
області. Кандидат фізико-математичних 
наук (1971), доцент (1981). Закінчила 
механіко-математичний факультет 
Київського державного університету ім. 
Т.Г.Шевченка (1959). Учениця професора 
Кованцова М.І. Педагогічну діяльність в 
університеті розпочала в 1963 році. 
Нагороджена медаллю «В память 1500-летия 
Киева» та медаллю «Ветеран труда».  

Ще один напрямок досліджень на кафедрі геометрії був 
пов’язаний з "геометрією в цілому", дослідженню регулярних 
занурень метричних многовидів в евклідів простір  та його  
неперервних та нескінченно малих деформацій. Зокрема, доц. 
Зражевська Г.М. вивчала неперервні згинання та регулярність 
поверхні з регулярною метрикою, занурення в евклідів простір 
двовимірних многовидів з регулярною метрикою і невід'ємною 
кривиною.  

Зражевська Ганна Мефодіївна (1929-
2007) народилася 21.04.1929 року в селі 
Жабокрич Крижопільського району 
Вінницької області. Кандидат фізико-
математичних. наук (1962), доцент (1966). 
Закінчила механіко-математичний 
факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г.Шевченка (1952). У 1962 
році захистила кандидатську дисертацію на 
тему «Поверхні невід’ємної кривини з 
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регулярною метрикою». Учениця професора Білоусової В.П. 
Педагогічну діяльність розпочала на кафедрі геометрії (1952). Є 
автором 40 наукових праць. Серед них основними є: М.І.Кованцов, 
Г.М.Зражевська, В.І.Кочаровський, «Диференціальна геометрія, 
топологія, тензорний аналіз», Збірник задач, Київ, (1982, 1989); 
В.А.Волкова, Д.М.Борисенко, Г.М.Зражевська, Збірник задач з 
вищої математики (для нематематичних факультетів), Київ, (1967) 
під редакцією Ф.С.Гудименка. 

Доц. В.І.Михайловський, який працював у галузі теорії 
деформацій поверхонь та встановлення критеріїв їх жорсткості у 
тих чи інших класах деформацій, досліджував можливості 
деформацій цього типу для випадку розгортних поверхонь, 
граничні криві яких закріплено відносно площини або відносно 
точки. Ним були встановлені критерії жорсткості та нежорсткості 
першого та другого порядків поверхонь додатної, нульової та 
від'ємної гауссової кривини в різних класах їх деформацій. 
Зокрема, досліджено нескінченно малі згинання однозв'язних та 
двозв'язних поверхонь при умові, що на них накладено в'язі, що 
задовольняють тим чи іншим умовам.  

Михайловський Вілен Ілліч 
народився 19.02.1932 року в місті Нова 
Ушиця Хмельницької області. Закінчив 
механіко-математичний факультет 
Київського державного університету ім. 
Т.Г.Шевченка (1955). Учень професора 
Білоусової В.П. У 1962 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Крайові 
задачі в теорії нескінченно малих згинань 
поверхонь обертання». Педагогічну 
діяльність розпочав на кафедрі геометрії у 

1956 році, працював на посадах асистента (1956–1958), старшого 
викладача (1959–1964), доцента (1964–1992), професора (1992), 
виконував обов’язки завідувача кафедри геометрії (1987–1988). Був 
членом редколегій журналів: «Математика в школі», «Украинский 
геометрический сборник», «У світі математики». Нагороджений 
знаками «Відмінник народної освіти УРСР» (1972), « Відмінник 
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народної освіти» (1973), «Отличник просвещения СССР» (1982), 
медалями: «А.С.Макаренка» (1987), «Відмінник освіти України» 
(1999), «Захиснику Вітчизни» (1999). Є автором 140 праць, 
основними є: «Збірник задач республіканських математичних 
олімпіад», «Вища школа», (1969, 1971, 1975, 1979); «Сборник задач 
Киевских математических олимпиад» ,»Вища школа»,  (1984), 
«Практикум з розв’язування задач з математики», (у співавт.), 
«Вища школа», (1975,1978,1989); «Дифференциальная геометрия, 
топология, тензорный анализ. Сборник задач», (у співавт.), «Вища 
школа», (1982, 1989); «Українські математичні олімпіади», (1993); 
«Київські математичні олімпіади», «Вища школа», (1993); «Збірник 
конкурсних задач з математики», Либідь, Київ, (1993); «Збірник 
задач з аналітичної геометрії», (у співавт.), Вид-во КНУ, 2001, 91с. 

Вивчались також і нерегулярні поверхні. Так доц. 
П.Л.Симоконь (1926-1992) дослідив вплив дуги ребра звороту на 
розгортній поверхні та її поведінку відносно нескінченно малих 
згинань. 

Симоконь Петро Лук’янович 
(18.11.1926 — 21.01.1992) народився у селі 
Джулинка Бершадського району Вінницької 
області. Закінчив механіко-математичний 
факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г.Шевченка (1957). 
Кандидат фізико-математичних наук (1966), 
доцент (1968). Учень професора Білоусової 
В.П. Автор 20 наукових праць. Учасник 
Великої Вітчизняної Війни. В армію був 
призваний у 17 років. Нагороджений 
медалями «За победу над Германией 1941-

1945»; «30 лет СА и Флота»; «20 лет победы в ВОВ»; «30 лет победы 
в ВОВ»; «40 лет победы в ВОВ». З 1958 року працював на кафедрі 
геометрії на посаді асистента. З 1967 по 1986 працював 
заступником декана. У 1984 нагороджений Мінвузом СРСР 
почесним знаком «За відмінні успіхи в роботі». Основними його 
працями є: В.П.Белоусова, П.Л.Симоконь Основы теории 
бесконечно малых изгибаний первого порядка, Киев, 1971; 
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В.П.Белоусова, П.Л.Симоконь, Бесконечно малые изгибания 
высших порядков, Киев, 1973. 

Викладач Н.Ю.Петкевич застосувала сферичне зображення 
для дослідження нескінченно малих згинань нерегулярних 
поверхонь.  

Петкевич Наталія Юріївна 
народилася 8 жовтня 1944 року в місті Суми. 
Закінчила Київський державний університет 
ім. Т.Г.Шевченка в 1966 році, аспірантуру — в 
1970 році. Педагогічну діяльність розпочала 
у 1967 році, працювала асистентом кафедри 
геометрії до 2003 року. Брала участь у 
написанні понад 10 методичних розробок з 
аналітичної та диференціальної геометрії. 
Співавтор методичних посібників: 
«Аналітична геометрія» 2003 р., «Збірник 
задач з аналітичної геометрії», «Теорія 
кривих другого порядку». З 1975 по 1981 рік була відповідальним 
секретарем журнала «Вісник КДУ». 

Наукові дослідження доц. П.І.Кудрика були присвячені 
проблемам, які стоять на стику геометрії та механіки – 
використанню результатів теорії нескінченно малих згинань 
многозв’язних опуклих поверхонь додатної гауссової кривини для 
дослідження пружних тонких оболонок, послаблених отворами, 
безмоментного напруженого стану. П.І.Кудрик дослідив новий 

клас крайових задач  для рq-аналітичних 
функцій Г.М.Положія, розв'язуючи 
геометричні задачі про нескінченно малі 
згинання деяких поверхонь обертання з 
наперед заданою формою меридіана. 

Кудрик Петро Іванович (1938-2010) 
народився 20 травня 1938 року в селі 
Даничі Ріпкинського району Чернігівсьної 
області. У дитинстві від вибуху снаряду 
втратив зір. Кудрик П.І. — кандидат 
фізико-математичних наук (1966 р.), доцент 
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(1992 р.). Закінчив механіко-математичний факультет Київського 
університету (1962 р.). Протягом 1962-1967рр. працював інженером 
в Інституті  механіки АН України, навчався в аспірантурі і під 
керівництвом академіка Г.М.Савіна написав дисертацію «До теорії 
безмоментних оболонок, послаблених отворами». 

Член кафедри геометрії (1968-2002 рр.), обіймав посади 
старшого викладача та доцента. Має понад 60 наукових і 
методичних праць, присвячених проблемам геометрії і механіки, 
робив доповіді на багатьох Всесоюзних і Республіканських 
конференціях з прикладної геометрії, співавтор «Збірника задач з 
аналітичної геометрії» під редакцією професора В.В.Кириченка. 

У теорії нескінченно малих згинань вищих порядків 
працювали доценти В.П.Білоусова (1906-1986) та І.Г.Ільїн (1907-
1973). Виведена ними разом з П.Л.Симоконем система 
диференціальних рівнянь нескінченно малих згинань вищих 
порядків спростила громіздкий процес досліджень і була 
використана авторами для знаходження необхідних і достатніх 

Зліва направо (перший ряд): Г.М.Зражевська, М.І.Кованцов, 

Г.М.Боровець; (другий ряд): В.Г.Кочаровський, К.І.Івченко, 

Н.Ю.Петкевич, В.І.Михайловський, П.І.Кудрик. 
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умов жорсткості поверхонь при умові стаціонарності нормальної 
кривини їх граничних кривих.  

Білоусова Віра Петрівна (28.02.1906 
– 30.03.1986) кандидат фізико-
математичних наук, професор. Закінчила 
Київський університет, який на той час 
був переіменований у Вищий інститут 
народної освіти. Закінчила аспірантуру 
кафедри геометрії КДУ, в 1941р. захистила 
кандидатську дисертацію. З березня 1944 
року В.П.Білоусова доцент кафедри 
геометрії Київського університету, а з 1970 
- професор цієї ж кафедри. З 1959р. по 

1960р. виконувала обов’язки завідувача кафедри геометрії. Є 
автором (в складі авторського колективу) підручника «Аналітична 
геометрія», який широко використовується в навчальному процесі 
на факультеті. Нагороджена орденом Трудового Червоного 
Прапора, нагрудним знаком «За відмінні успіхи в роботі», 
медалями та грамотами.  

Іван Григорович Ільїн (1907-1973) народився в місті Ічня 
Борзенського повіту Чернігівської області. В 1924 році вступив у 
Київський інститут народної освіти (ІНО), утворений на базі 
дореволюційного Київського університету. У 1933 році Ільїн 
вступив в аспірантуру на фізико-математичний факультет. 

З 1936 року І.Г.Ільїн працював в університеті спочатку як 
асистент професора Букрєєва, а потім як заступник декана 
механіко-математичного факультету. Під час Великої Вітчизняної 
війни брав участь у воєнних діях. У 1950 році І.Г.Ільїн успішно 
захистив дисертацію. Незабаром Іван Григорович одержав звання 
доцента. Є автором (в складі авторського колективу) підручника 
«Аналітична геометрія». 

Топологічну та комбінаторну теорію графів розробляв 
М.П.Хоменко. Пізніше ним були запропоновані і розроблені 
методи представлення 2-многовидів і графів і встановлені нові 
критерії планарності графів. 
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Хоменко Микола Павлович  народився 6 січня 1915 року в 
місті Тараща Київської області. Кандидат фізико-математичних 
наук (1947), доцент (1950). Закінчив у 1938 році КДУ. Викладав 
(1938–1972) в київських вузах, зокрема в університеті (1960–1961 – 
заступник декана, в.о. декана механіко-математичного 
факультету), політехнічному та педагогічному інститутах та 
інституті кіноінженерів (з 1949 – зав.кафедрою математики до 
розформуваня інституту в 1954), а також в Мелітопольському 
педагогічному інституті. У 1961–1986рр. ст.н.с. Інституту 
математики АН УРСР. Всю Велику Вітчизняну війну пройшов в 
лавах Радянської Армії. Учень професора Букрєєва Б.Я. В геометрії 
Лобачевського створив теорію геометричних побудов типу 
Штейнера. Одержав вагомі результати про властивості дійсної 
неперервної функції на сфері. В Інституті математики розвивав 
топологічну та комбінаторну теорію графів, розв’язав ряд проблем 
міжнародного рангу і одержав фундаментальні результати: своїми 
ефективними методами побудував загальні теорії укладень графів 
в орієнтовні 2-багатовиди, структури графів, матричних алгебр 
графа та ін., знайшов нові підходи в теорії перерахування графів; 
класичні теореми Понтрягіна-Куратовського і Татта є частинними 
випадками його теорем. Має 10 урядових нагород за наукову й 
педагогічну діяльність. Є автором 214 наукових праць, основними 
з них є: «Поверхности и линии в пространстве» та укладений в 
«Російсько-українському словнику наукової термінології» (К., 
1998) його словник математичної термінології (понад 20000 
термінів). 

У 1987-1988 роках обов'язки завідувача кафедри геометрії 
виконував проф. В.І.Михайловський. 

З 1988 по 2005 та з 2007 завідувачем кафедри геометрії є 
професор Кириченко Володимир Васильович. Народився 17 червня 
1942 року в м. Пенза. У 1964 році закінчив з відзнакою механіко-
математичний факультет Київського університету імені Тараса 
Шевченка і вступив до аспірантури Інституту математики НАН 
України, яку достроково закінчив у 1967 році.  
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У 1968 році захистив кандидатську дисертацію в 
Ленінградському відділенні Математичного інституту імені 
В.О.Стєклова на тему «Зображення спадкових, цілком розкладних 
та басових порядків» (наук. керівник — член-кореспондент АН 
СРСР, професор Д.К.Фаддєєв), з 1974 року — доцент кафедри 

алгебри та математичної логіки, у 1986 
році захистив докторську дисертацію в 
Московському державному університеті 
імені М.В.Ломоносова на тему «Модулі 
та структурна теорія кілець».  

В.В.Кириченко отримав важливі 
результати в теорії зображень та в теорії 
кілець та модулів. Він створив та 
успішно розвиває разом з учнями новий 
актуальний науковий напрямок — 
застосування теорії графів у 
структурній теорії кілець. 

Розроблені методи дозволили отримати конструктивний 
опис наступних важливих класів кілець: напівланцюгові нетерові 
справа кільця; напівдосконалі напівдистрибутивні напівпервинні 
кільця; напівланцюгові напівспадкові кільця; напівмаксимальні 
кільця. Це дозволило одержати розв'язок проблеми 
Л.А.Скорнякова про будову кілець, над якими всі 
скінченнопороджені модулі є напівланцюговими, в класі 
нетерових справа кілець. Наукові результати В.В.Кириченка 
ввійшли до основних монографій з теорії зображень та теорії 
кілець і модулів. Загалом під керівництвом професора Кириченка 
В.В. захистили кандидатські дисертації 31 особа. Серед його учнів 
шість докторів наук.   

В.В.Кириченко є автором понад 230 наукових праць, серед 
них монографії «Скінченновимірні алгебри» (1980 рік, спільно з 
Ю. А. Дроздом), яка перекладена на китайську (1984 р.), іспанську 
та англійську (1994 р., вид-во Springer) мови та « Rings and 
Modules» (2001 рік, спільно з Н.М.Губарені, видавництво 
Politechniki Czestochowskiej, Czestochowa 306 с.), «Algebras, Rings 
and Modules, Mathematics and Its Applications» (2004 рік, спільно з 
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Н.М.Губарені, М.Хазевінкелем, вид-во Springer, т. 1, 380 с.), 
«Algebras, Rings and Modules, Mathematics and Its Applications» 
(2007 рік, спільно з Н.М.Губарені, М.Хазевінкелем, вид-во Springer, 
т. 2, 400 с.), Лекції з аналітичної геометрії (2011 р., спільно з 
Н.Ю.Петкевич та А.П.Петравчуком, вид-во К.-П., «Аксіома», 255 с., 
навчальний посібник, рекомендований Міністерством освіти і 
науки України для студентів математичних факультетів), Збірник 
задач з аналітичної геометрії (2013 р., вид-во К.-П., «Аксіома», 200 
с. з «грифом» МОН України), під редакцією В.В.Кириченка). 

У 2007 році В.В.Кириченко в складі колективу науковців 
механіко-математичного факультету та ІМ НАН України отримав 
Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл робіт 
«Зображення алгебраїчних структур і матричні задачі в лінійних 
та гільбертових просторах». У червні 2011 року Вченою радою 
В.В.Кириченко присуджено звання Заслуженого професора 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Роботи В.В.Кириченка присвячені теорії кілець та модулів. 
Зокрема, в них розвинено теорію напівланцюгових кілець, 
напівдистрибутивних кілець, черепичних порядків. Його 
результати в цьому напрямку увійшли до кількох монографій і 
відіграли вирішальну роль у розвитку нового етапу теорії кілець 
та модулів.  

Проф. Кириченко В.В. є членом редколегії журналів: 
«Український математичний журнал», «Algebra and Discrete 
Mathematics» (гол. редактор), «Вісник Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка», серія математика і механіка 
та серія фізико-математичні науки; «Известия АН Республики 
Молдовы», серия математика; «Вопросы алгебры», издательство 
Гомельского государственного университета (Республика 
Беларусь).  При його активній участі були у 1995 році засновані та 
проводяться регулярні (раз у два роки) Міжнародні алгебраїчні 
конференції з алгебри в Україні.  

Проф. Кириченко В.В.  бере активну участь в атестації 
наукових кадрів, є членом спеціалізованої вченої ради Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка по захисту 
докторських дисертацій.  
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 З грудня 2005 по 2007 р. кафедрою геометрії завідував 
професор Городній М.Ф.  

Городній Михайло 
Федорович народився у 1962 році  в 
селі Кушниця Іршавського району 
Закарпатської області. Після 
закінчення Республіканської 
фізико-математичної школи-
інтернату при Київському 
державному університеті 
ім. Т.Г.Шевченка вступає на 
механіко-математичний факультет 
того ж університету. Під час 
навчання в університеті був 
Ленінським стипендіатом, 

нагороджений золотою медаллю за перемогу у Всесоюзному 
конкурсі наукових студентських робіт (1984). 

Після закінчення в 1984 році з відзнакою Київського 
університету одержав направлення до Інституту кібернетики ім. 
В.М.Глушкова АН УРСР, де працював на посадах інженера та 
молодшого наукового співробітника. У 1984-1988 роках навчався в 
аспірантурі (заочно) Київського державного університету 
ім. Т.Г.Шевченка. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію 
«Некоторые теоремы типа принципа инвариантности в банаховом 
пространстве» (науковий керівник – професор А.Я.Дороговцев), а 
у 2004 році – докторську дисертацію «Властивості розв'язків 
різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів 
у банаховому просторі» (науковий консультант – професор, 
академік НАН України М.О.Перестюк).  

Починаючи з 1989 року М.Ф.Городній працює на 
факультеті, послідовно обіймаючи посади асистента (1989-1995), 
доцента (1995-2000, 2003-2005) та професора (2005-2006) кафедри 
математичного аналізу, завідувача кафедри геометрії (2006-2007). З 
2000 по 2003 рік перебував у докторантурі при Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка. З 2007 року 
М.Ф.Городній – декан механіко-математичного факультету.   
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Основний напрямок наукових досліджень М.Ф.Городнього 
– дослідження властивостей розв'язків диференціально-
операторних і різницево-операторних рівнянь та їх стохастичних 
аналогів. Він опублікував біля 80 наукових та навчально-
методичних праць, підготував 1-го доктора та 4-х кандидатів наук. 
Читав лекції з нормативних курсів «Теорія міри та інтеграла», 
«Функціональний аналіз», «Аналітична геометрія» та низки 
спецкурсів. М.Ф.Городній нагороджений золотою медаллю за 
перемогу у Всесоюзному конкурсі наукових студентських робіт 
(1984), знаком «Відмінник освіти України» (2008), має звання 
«Соросівський доцент» (1998) і «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (2009). 

Також на кафедрі геометрії вивчається алгебраїчна 
топологія. Дослідження в цьому напрямку проводив видатний 
вчений-математик В.В.Шарко, який понад три десятиліття 
незмінно залишався в рейтингах популярності вітчизняних 
науковців. Саме його науковим дослідженням у галузі топології 
було надано гриф «нове - в математиці». 

Шарко Володимир Васильович 

(25.09.1949 – 07.10.2014) народився 25 
вересня 1949 року в смт. Отиня, тепер 
Отинія Коломийського району Івано-
Франківської області. Доктор фізико-
математичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України. Закінчив 
механіко-математичний факультет 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка в 1973 р. З 1987 р. 
професор (за сумісництвом) кафедри 
геометрії. Після закінчення університету 

працює в Інституті математики НАН України, в останні роки - 
заступник директора Інституту з наукової роботи.  

Основні напрямки наукової діяльності - топологія, 
динамічні системи, алгебра. За час праці в університеті підготував 
на кафедрі геометрії 7 кандидатів та 1 доктора фізико-
математичних наук. Лауреат Державної премії України в області 
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науки і техніки (2006 р.), лауреат премії ім. М.М.Крилова (2005 р.), 
М.О.Лаврентьєва (2010 р.) Національної Академії Наук України, 
лауреат премії ім. М.Островського  (1980 р.). Автор 2 монографій  
та біля сотні статей з математики. Деякі з останніх основних праць: 

Sharko V.V.  L2-invariants and Morse numbers Banach Center 
Publ. 85 (2009), 281-295 

Sharko V.V. New  L2-invariants  of chain complexes and 
applications. C*-algebras and elliptic theory,  291-312, Trends Math., 
Birkhоuser, Basel, 2006 

 Sharko V.V. Numerical invariants of cochain complexes and 
Morse numbers of manifolds.   Tr. Mat. Inst. Steklova  252  (2006),  
Geom. Topol., Diskret. Geom. i Teor. Mnozh., 261-276. 

Sharko V.V.;Oshemkov, A. A. On the classification of Morse-
Smale flows on two-dimensional manifolds. (Russian)  Mat. Sb.  189  
(1998),  no. 8, 93-140 

Sharko V.V. Functions on manifolds. Algebraic and topological 
aspects.  Translations of Mathematical Monographs, 131. American 
Mathematical Society, Providence, RI, 1993. x+193 pp.  

Sharko V.V.; Fomenko A.T. Exact round Morse functions, 
inequalities of Morse type and integrals of Hamiltonian systems.  
Global analysis—studies and applications, IV,  51-67, Lecture Notes in 
Math., 1453, Springer, Berlin, 1990. 

Одним із учнів Шарка В.В. є професор кафедри геометрії 
Пришляк О. О., основними напрямками наукової діяльності якого 
є теорія Морса, маловимірна топологія та динамічні системи. Він 
розробив топологічні класифікації 
векторних полів Морса-Смейла та 
функцій з мінімальним числом 
критичних точок на замкнених 
тривимірних многовидах, функцій з 
ізольованими особливими точками на 
замкнених поверхнях.  

Пришляк Олександр Олегович 
народився 20 січня 1969 року в місті Києві, 
доктор фізико-математичних наук, 
професор. Закінчив Київський 
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університет у 1991 році. У 2005 році захистив докторську 
дисертацію на тему «Топологічні властивості функцій і векторних 
полів на маловимірних многовидах». Педагогічну діяльність в 
університеті розпочав у 1991 році, працював на посадах асистента, 
доцента, а з 2008 року – професора кафедри геометрії. Автор 
навчальних посібників «Теорія Морса» (2002), «Диференціальна 
геометрія» (2004), «Збірник задач з аналітичної геометрії» (2001, у 
співавторстві), методичної розробки «Диференціальна топологія» 
(2001) та ін. Отримав міжнародні наукові гранти INTAS (N 94-0921) 
та Сороса (N V6F000). Автор понад 50 наукових робіт, серед яких:  

Topological equivalence of smooth functions with isolated 
critical points on a closed surface, Topology and its application, 119, 
No.3, 2002,  257-267,  

Векторные поля Морса-Смейла без замкнутых траекторий 
на трехмерных многообразиях// Мат. заметки, 71, вып. 2, 2002, 
254-260, 

Equivalence of Morse function on 3-manifolds// Methods of 
Func. Ann. and Topology, 5, N.3,1999, 49-53. 

Під керівництвом проф. Пришляка О.О. захищено 4 
кандидатські дисертації. 

Починаючи з 2002 року відбулися зміни у  викладацькому 
складі кафедри, кафедра помітно помолодшала. З вересня 2002 
року на кафедру прийшли молоді викладачі: Журавльов В.М., 
Білун С.В. 

Журавльов Віктор Миколайович 
народився 13 квітня 1960 року в селі 
Михайлівка Запорізької області. Кандидат 
фізико-математичний наук. Закінчив 
механіко-математичний факультет 
Київського державного університету ім. 
Т.Г.Шевченка (1982). У 2001 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему 
«Горенштейнові напівмаксимальні кільця». 
Учень професора Кириченка В.В. 
Педагогічну діяльність в університеті розпочав у 2001 році, 
працював на посаді викладача математики підготовчого 
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факультету, з 2002р. — асистент кафедри геометрії, з 2006р. — 
доцент кафедри геометрії. У 2006-2007рр. навчався у докторантурі, 
в 2007 — 2008рр. в.о. зав. кафедри геометрії. Основний напрям 
наукової діяльності – застосування геометричних методів у теорії 
кілець та модулів. Є автором більше 50 наукових праць. 
Основними з них є:  

Roggenkamp, Klaus W.; Kirichenko, Vladimir V.; Khibina, 
Marina A.; Zhuravlev, Viktor N. Gorenstein tiled orders. Special issue 
dedicated to Alexei Ivanovich Kostrikin. Comm. Algebra 29 (2001), no. 
9, 4231--4247. 

Кириченко В.В., Журавлёв В.Н., Черноусова Ж.Т., 
Мирошниченко С.Г. Циклические горенштейновы 
порядки//Доповіді НАН України, №4, 2003 р. с. 7-11. 

Журавльов В.М., Ідеали черепичних порядків з 
квазіфробеніусовими факторкільцями//Вісник Київського 
університету. Cерія: фізико-математичні науки. №4, 2007,  с. 28-32. 

Білун Світлана Володимирівна 
народилася 15 липня 1979 року в м.Малин 
Житомирської області, асистент кафедри 
геометрії. У 2002 році з відзнакою 
закінчила механіко-математичний 
факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. У 
2009 році захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Асоціативні алгебри 
Лі з обмеженнями 

на системи підалгебр і ідеалів» на 
здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук. Є автором 12 
публікацій, зокрема 8 наукових праць і 
4 навчальних посібників.  

У 2003 році на кафедрі з’явилися 
ще двоє молодих ви-кладачів Бабич В.М. 
та Пєхтєрєв В.О. 

Бабич В'ячеслав Михайлович 
народився 15 серпня 1978 року в місті 

http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=149775
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=205001
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=349160
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=349160
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=684589
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Comm_Algebra
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=195051
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=195051
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=195051
http://e-math.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=195051
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Києві. Закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет 
Київського національного університетук імені Тараса Шевченка у 
2000 році. У 2000 – 2003рр. навчався в аспірантурі на кафедрі 
алгебри та математичної логіки. З 2003 року працював асистентом, 
а з 2008 року є доцентом кафедри геометрії. 

Бабич В. М. має наукові результати в області теорії 
зображень та гомологічної алгебри, які доповідались на 
міжнародних конференціях та семінарах.   У 2005 році захистив 
кандидатську дисертацію «Категорні методи у теорії бімодульних 
задач і теорії кілець» на здобуття наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук. Є автором 19 публікацій, зокрема 14 
наукових праць і 5 навчальних посібників. Бабич В. М. є вченим 
секретарем журналу «Algebra and Discrete Mathematics» який 
входить до переліку фахових видань, затвердженого ВАК України. 
Входив до оргкомітету двох міжнародних алгебраїчних 
конференцій.  

Пєхтєрєв Василь Олексійович 
закінчив механіко-математичний 
факультет Київського національного 
університетук імені Тараса Шевченка у 
2003 році і почав працювати асистентом 
кафедри геометрії. У цьому ж році 
вступив до аспірантури без відриву від 
виробництва на кафедру алгебри та 
математичної логіки. Пєхтєрєв В. О. має 
наукові результати в області теорії 
напівгруп перетворень, які доповідались на міжнародних 
конференціях та семінарах. У 2005р. захистив кандидатську 
дисертацію «Зрізи напівгруп перетворень» на здобуття наукового 
ступеня кандидата фізико-математичних наук. Є автором 16 
наукових праць і 4 навчальних посібників. 

З 2005 року на кафедрі працює Циганівська І.М. – учениця 
проф. Кириченка В.В. 

Циганівська Ірина Миколаївна народилася 9 вересня 1980 
року в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області. У 2003 
році закінчила з відзнакою Кам’янець-Подільський державний 
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університет і вступила до аспірантури 
Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Працює асистентом кафедри 

геометрії з 2005 року, навчалася у аспірантурі, 

кандидат фізико-математичних наук. 
Студенти кафедри беруть участь у 

конкурсах студентських робіт, виступають з 

повідомленнями на наукових студентських 

конференціях, кожен рік по декілька 

дипломних робіт рекомендуються до 

публікації, при кафедрі працюють 2 наукових студентських гуртки.  
Нині кафедра геометрії працює в такому складі: Кириченко 

Володимир Васильович – професор, доктор фізико-математичних 
наук, завідувач кафедри; Городній Михайло Федорович - професор, 
доктор фізико-математичних наук, декан факультету; Пришляк 
Олександр Олегович - професор, доктор фізико-математичних наук; 
Журавльов Віктор Миколайович – доцент, кандидат фізико-
математичних наук; Бабич В’ячеслав Михайлович - доцент, кандидат 
фізико-математичних наук; Білун Світлана Володимирівна – 
асистент, кандидат фізико-математичних наук; Пєхтєрєв Василь 
Олексійович - доцент, кандидат фізико-математичних наук; 
Циганівська Ірина Миколаївна – асистент, кандидат фізико-
математичних наук; Хоменко Світлана Іванівна – інженер; Гриценко 
Наталія Вікторівна – інженер науково-дослідної групи. 

У планах кафедри на майбутнє — подальше вдосконалення 
науково-методичної роботи, створення нових навчальних 
посібників, у науковій роботі — вивчення деяких класів кілець за 
допомогою геометричних методів, дослідження топологічних 
властивостей функцій та динамічних систем Морса-Смейла на 
маловимірних многовидах, дослідження властивостей напівгруп 
перетворень, застосування геометричних методів в теорії 
зображень. 

Матеріал підготував:  
завідувач кафедри геометрії, 

професор Кириченко В.В. 
 



Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь 

 

57 

Кафедра інтегральних та диференціальних 
рівнянь 

Формування особового складу майбутньої кафедри 
інтегральних і диференціальних рівнянь розпочалося наприкінці 
1944 року. Офіційно у штатному розписі Київського університету 
вона з’являється в 1945 – 1946 навчальному році під назвою 
“Кафедра математичного анілізу та інтегрування 
диференціальних рівнянь”, а через рік – як “Кафедра  
інтегрування диференціальних рівнянь”. Першими її штатними 
співробіт-никами були професори Г.В.Пфейффер та 
Й.З.Штокало, доценти К.Я.Латишева, І.І.Путілін, О.М.Кобелєва, 
асистент Т.С.Шестакова, а дещо згодом – доцент Л.М.Граціанська, 
старший викладач Ф.С.Гудименко, асистент Л.Н.Яворська. 

Цілком закономірно, що очолювати 
кафедру було доручено академіку АН УРСР, 
члену Московського, Французького та 
Берлінського математичних товариств 
Георгію Вільгельмовичу (Васильовичу) 
Пфейфферу (1872 – 1946). Адже основні 
результати його досліджень стосувалися 
розробки загальних методів інтегрування 
диференціальних рівнянь з частинними 
похідними. Науковий напрямок, який 
розвивав Георгій Васильович, втілився у самій 

офіційній назві кафедри. 
Г.В.Пфейффер народився в с. Сокиринці (тепер 

Прилуцький район Чернігівської області). Закінчив фізико-
математичний факультет Київського університету у 1896 році. 
Педагогічну діяльність розпочав спочатку в київських гімназіях, з 
1899 – у Київському політехнічному інституті, а в 1900 році обійняв 
посаду приват-доцента Київського університету. Докторську 
дисертацію, присвячену проблемам теорії алгебраїчних 
поверхонь, захистив у 1911 році. З 1914 року основним об’єктом 
його наукового пошуку стають диференціальні рівняння. 
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Г.В.Пфейффером було з’ясовано умови повноти інтегралів 
Лі для систем диференціальних рівнянь з частинними похідними, 
узагальнено методи Якобі та Якобі – Майєра. Ці узагальнення 
увійшли в навчальну літературу з інтегрування таких систем. У 
1937 році Г.В.Пфейффер видав власний підручник з 
диференціальних рівнянь, матеріал до якого він ретельно 
відбирав протягом багатьох років. Значний науковий і 
практичний інтерес становлять написані ним у 1940 році 
доповнення до перекладеної українською мовою книги Е.Гурса 
“Інтегрування диференціальних рівнянь у частинних похідних 
першого порядку”. У цих доповненнях Г.В.Пфейффер виклав 
низку власних способів інтегрування повних систем лінійних та 
нелінійних систем з однією функцією. Перелік наукових праць 
Г.В.Пфейффера складає понад 200 назв.  

Наступником Г.В.Пфейффера на 
посаді завідувача у 1946 році став Йосип 
Захарович Штокало (1897 – 1987), який 
розпочав роботу в Київському університеті в 
грудні 1944 року.  

Й.З.Штокало народився в 
с. Скоморохи (тепер Сокальський район 
Львівської області). Закінчив фізико-
математичний факультет 
Дніпропетровського університету у 
1931 році, потім – аспірантуру Науково-
дослідного інституту математики і механіки у Харкові. 1934 року 
захистив кандидатську дисертацію. Після цього працював у ряді 
навчальних та наукових закладів Харкова. Під час війни, 
перебуваючи в евакуації в Уфі та Москві, продовжував займатися 
науково-дослідною роботою. У 1943 році захистив докторську 
дисертацію.  

Найважливіші наукові результати Й.З.Штокала в галузі 
звичайних диференціальних рівнянь підсумовані в трьох його 
монографіях: “Линейные дифференциальные уравнения с 
переменными коэффициентами” (1960 р.), “Операционные 
методы и их развитие в теории линейных дифференциальных 
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уравнений с переменными коэффициентами” (1961 р.), та 
“Операционное исчисление (Обобщения и приложения)” (1972 р.). 
Знайдені ним ефективні критерії стійкості та нестійкості систем 
лінійних рівнянь з майже періодичними коефіцієнтами в 
критичному випадку дістали світове визнання.  

Ще один напрямок наукової діяльності Й.З.Штокала 
пов’язаний з дослідженнями в галузі історії математики. Розпочав 
він їх у 1947 році вивченням творчості М.В.Остроградського та 
Г.В.Вороного. За його ініціативою в 1961 році було розгорнуто 
велику і кропітку роботу зі створення фундаментальної праці – 
“История отечественной математики”. Її було успішно завершено, 
і у 1971 році рішенням Міжнародної академії історії наук 
Й.З.Штокала було удостоєно наукової медалі ім. О.Койре. 

На механіко-математичному факультеті Й.З.Штокало читав 
курс диференціальних рівнянь, спеціальний курс з операційного 
числення. Йосип Захарович завідував кафедрою до грудня 1970 
року з перервою у 1952 – 1956 роках, коли він, вже будучи обраним 
академіком АН УРСР, працював у Львові на посаді голови Президії 
Львівських установ АН УРСР. Ним була проведена значна 
організаційна робота зі зміцнення кафедри, формування її 
особового складу.  

Науковий напрямок, пов’язаний з 
питаннями аналітичної теорії дифе-
ренціальних рівнянь, був започаткований на 
кафедрі в 1946 році Клавдією Яківною 
Латишевою (1897 – 1956) –– ученицею 
академіка М.П.Кравчука. 

К.Я.Латишева народилася в Києві. 
Закінчила фізико-математичний факультет 
Київських вищих жіночих курсів 1921 року. 
Подальша наукова і педагогічна діяльність 

К.Я.Латишевої цілковито пов’язана з Київським університетом. У 
1936 році вона захистила кандидатську дисертацію на тему 
“Наближене розв’язання за допомогою способу моментів лінійних 
диференціальних рівнянь, що мають особливості в коефіцієнтах”. 
Розвиваючи згодом дослідження Ж.Ліувілля, А.Пуанкаре, К.Томе, 
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Ж.Горна, Ф.Фробеніуса, В.Ш.Імшенецького, В.П.Єрмакова, вона 
наприкінці 40-х років повністю розв’язала проблему існування 
розв’язків лінійних диференціальних рівнянь з поліноміальними 
коефіцієнтами у вигляді так званих рядів Томе і піднормальних 
рядів Фабрі. При цьому їй вдалося охопити не досить вивчений на 
той час випадок кратних коренів характеристичного рівняння. 
К.Я.Латишевій, зокрема, належить і надзвичайно красива теорема 
про необхідні й достатні умови існування розв’язків у замкненому 
вигляді диференціальних рівнянь зазначеного вище типу. 
Запропонований нею ефективний алгоритм відшукання розв’язків 
лінійних диференціальних рівнянь в околі як регулярної, так і 
іррегулярної особливої точки дістав згодом назву методу 
Фробеніуса – Латишевої. Докторську дисертацію Клавдія Яківна 
захистила у 1952 році. З 1953 по 1956 рік К.Я.Латишева очолювала 
кафедру диференціальних рівнянь. На механіко-математичному 
факультеті вона читала курси “Інтегрування диференціальних 
рівнянь”, спеціальні курси: “Асимптотичні методи розв’язання 
диференціальних рівнянь”, “Диференціальні рівняння з 
поліноміальними коефіцієнтами” та інші. Їй першій серед жінок-
математиків України було присвоєно звання професора. З 1952 по 
1954 роки Клавдія Яківна Латишева обіймала посаду декана 
механіко-математичного факультету. 

Напрямок, пов’язаний з розробкою математичних методів 
теорії нелінійних коливань, особливо 
інтенсивно почав розвиватися на кафедрі 
невдовзі після того, як у 1949 році тут 
розпочав викладацьку роботу Юрій 
Олексійович Митропольський (1917 – 2008). 

Ю.О.Митропольський народився 3 
січня 1917 року в с. Шишаки на 
Полтавщині. У 1938 році розпочав навчання 
на фізико-математичному факультеті 
Київського університету. Закінчивши три 
курси, влітку 1941 року вступив до лав 

Червоної армії. У листопаді 1941 року одержав відпустку для 
продовження навчання. Випускні державні іспити склав 1942 року 
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в Казахському університеті. Через два роки після демобілізації 
захистив кандидатську дисертацію, а вже у 1951 році – докторську. 

Академік НАН України та Російської АН Юрій 
Олексійович Митропольський по праву вважається одним із 
засновників всесвітньо відомої Київської школи нелінійної 
механіки. Найважливіші його результати стосуються створення 
алгоритмів для побудови асимптотичних розвинень розв’язків 
нелінійних диференціальних рівнянь, що описують нестаціонарні 
коливні процеси, розвитку одночастотного методу при вивченні 
систем з багатьма ступенями вільності, методу усереднення та 
методу інтегральних многовидів. Фахівцям добре відомі також 
його праці, присвячені дослідженню квазіперіодичних систем. 

У 1955 році виходять перші книги Ю.О.Митропольського: 
“Нестационарные процессы в нелинейных колебательных 
системах” та “Асимптотические методы в теории нелинейных 
колебаний” (у співавторстві з його вчителем, академіком 
М.М.Боголюбовим). У 1964 році вчений опублікував ще одну 
фундаментальну монографію “Проблемы асимптотической 
теории нестационарных колебаний”, за яку йому було 
присуджено найвищу на той час вітчизняну наукову нагороду – 
Ленінську премію.  

Наукова та педагогічна сторони діяльності Юрія 
Олексійовича завжди гармонійно взаємодоповнювали одна одну. 
Одержані ним наукові результати дуже швидко втілювалися в 
оригінальні спеціальні курси, і навпаки, розробка останніх, як 
правило, виливалась у нові монографії. Прикладом цьому можуть 
слугувати відомі книги “Лекции по методу усреднения в 
нелинейной механике” (1966 р.) та “Метод усреднения в 
нелинейной механике” (1977 р.), низка інших курсів лекцій, які 
були написані у співавторстві з учнями. 

Починаючи з 1947 року, пропрацювала на кафедрі понад 
тридцять років Любов Миколаївна Граціанська. Основними 
напрямками її творчої роботи були дослідження народних 
математичних знань минулих років у Росії та в Україні, а також 
праці про видатних вітчизняних математиків. У 1968 році 
Л.М.Граціанська опублікувала монографію “Нариси народної 
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математики України”. Великою популярністю серед студентів 
користувались її лекції з історії математики. 

У 1953 році штат кафедри поповнився ще двома 
співробітниками – протягом одного учбового року працювали 
А.А.Скоробогатько та Л.В.Василенко-Стрелевська. Через рік 
асистентами було зараховано Г.Т.Слепцову та Б.І.Мосєєнкова, у 
1955 році – І.А.Павлюка, у 1956-му – В.О.Волкову, а у 1959-му – 
М.І.Терещенка.  

Учень академіка Ю.О.Митрополь-
ського, Борис Ілліч Мосєєнков (народився 
18.02.1922 року) одержав низку важливих 
результатів у теорії коливань систем з 
розподіленими параметрами. Для таких 
систем він дослідив нестаціонарні коливні 
режими, а також цікаві явища, що ви-
никають при проходженні через резонанс. 
Розроблена ним методика дозволила 
описати поперечні коливання стержня 
двоякої жорсткості в різних режимах 

обертання та за наявності зовнішніх збурень різного типу. 
У 1954 році Б.І.Мосєєнков захистив кандидатську дисерта-

цію на тему  “Про деякі резонансні  явища в системах  з  розподіле- 
ними параметрами”. Результати, одержані ним впродовж 50-х 
років, стали основою для спільної з Ю.О.Митропольським книги 
“Дослідження коливань в системах з розподіленими параметрами 
(Асимптотичні методи)” (1961 р.). Подальші п’ятнадцятирічні 
дослідження вилились у фундаментальну монографію 
“Асимптотические решения уравнений в частных производных” 
(1976 р.). У ній на особливу увагу заслуговує виклад так званого 
енергетичного методу. Він дозволяє складати амплітудно-фазові 
рівняння першого і другого наближень, які використовуються при 
побудові асимптотичних розв’язків, безпосередньо за виразами 
для потенціальної енергії, або роботи, і кінетичної енергії системи. 

Доцент Б.І.Мосєєнков пропрацював на кафедрі близько 
сорока років. З березня по вересень 1960 року та з грудня 1970 по 
жовтень 1974 року він виконував обов’язки її завідувача. Саме на 
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початку 70-х років викладачі кафедри взяли активну участь у 
створенні оригінального навчального посібника “Курс 
обыкновенных дифференциальных уравнений” (1974 р.). До 
складу авторського колективу входили: академік АН БРСР 
М.П.Єругін, академік АН УРСР Й.З.Штокало, професори 
П.С.Бондаренко, І.А.Павлюк, А.М.Самойленко, М.І.Шкіль, 
доценти Б.І.Мосєєнков, М.І.Терещенко, старший викладач 
В.О.Волкова. У 1985 році Б.І.Мосєєнков у співавторстві з 
А.М.Самойленком та Д.І.Мартинюком став лауреатом Державної 
премії УРСР у галузі науки і техніки за цикл робіт “Методи 
дослідження періодичних і квазіперіодичних коливань”. 

Понад 15 років присвятив Б.І.Мосєєнков адміністративній 
роботі на факультеті, виконуючи обов’язки його декана (червень 
1969 – березень 1970) та заступника декана. Завершивши у 
1992 році викладацьку роботу, Б.І.Мосєєнков ще впродовж семи 
років працював на посаді старшого наукового співробітника 
науково-дослідної частини факультету.  

У 2009 році Борис Ілліч був відзначений Почесною 
Грамотою Товариства "Знання", а в 2010 році його нагороджено 
Відзнакою  Вченої  ради  Київського  національного  університету  
імені Тараса Шевченка. 

З 1955 по 1970 рік проводив викладацьку та наукову роботу 
на кафедрі учень К.Я.Латишевої професор Іван Адамович Павлюк 
(1915–1994). Він одним із перших у Київському університеті почав 
розвивати якісні методи аналізу диференціальних рівнянь. 
Кандидатську дисертацію на тему “Деякі питання якісної теорії 
лінійних диференціальних рівнянь другого, третього та 
четвертого порядків” І.А.Павлюк захистив у 1955 році. Йому 
належить розробка так званого методу диференціального 
інваріанта. За допомогою цього методу І.А.Павлюк одержав цілу 
низку результатів, що стосуються питань стійкості, обмеженості, 
періодичності та асимптотичної поведінки розв’язків 
квазілінійних систем диференціальних рівнянь другого порядку. 
Ці результати увійшли до його докторської дисертації 
“Асимптотичне інтегрування неавтономних систем 
диференціальних рівнянь другого порядку за допомогою 
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диференціального інваріанта” (1969 р.), а також до монографії 
“Асимптотичні властивості розв’язків неавтономних систем 
диференціальних рівнянь другого порядку” (1970 р.). 

Інший учень К.Я.Латишевої – Микола Іванович Терещенко 
(1932–1987) – працював на кафедрі до 1987 року. У своїй 
кандидатській дисертації “Лінійні диференціальні рівняння з 
поліноміальними коефіцієнтами” (1959 р.) він активно розвивав 
метод Фробеніуса-Латишевої; пізніше знайшов важливі 
застосування цього методу до розв’язання задач теорії коливань і 
теорії пружності, що зводяться до лінійних диференціальних 
рівнянь зазначеного типу. У 1970 році вийшла з друку книга 
К.Я.Латишевої та М.І.Терещенка “Лекции по аналитической 
теории дифференциальных уравнений и их приложения (Метод 
Фробениуса-Латышевой)”, в якій було систематизовано матеріал 
спеціальних курсів, що читалися авторами протягом багатьох 
років на кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь. 
Наступним кроком став вихід у світ монографії К.Я.Латишевої, 
М.І.Терещенка та Г.С.Орел “Нормально-регулярные решения и их 
приложения”. Її два останні розділи присвячені застосуванню 
теорії нормально-регулярних розв’язків у теорії хвильоводів. 

Майже тридцять років викладацької і наукової діяльності 
пов’язують з кафедрою Валентину Олександрівну Волкову (1924 –
 2004). У своїх працях вона висвітлювала питання історії 
математики, зокрема, прослідковувала процес розвитку основ 
геометрії на Україні. Значний науково-культурний інтерес 
становить проведений В.О.Волковою аналіз творчої спадщини 
Г.В.Пфейффера. Впродовж багатьох років вона з великою 
майстерністю читала на механіко-математичному факультеті курс 
“Історія математики”. Збірник задач з диференціальних рівнянь, 
написаний Валентиною Олександрівною у співавторстві з 
Ф.С.Гудименком та І.А.Павлюком у 1962 році, витримав кілька 
видань і був настільною книгою студентів механіко-
математичного факультету. В.О.Волкова брала також участь у 
створенні збірника задач з вищої математики (1967 р.). 
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Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь у 1965 році 

Зліва-направо (нижній ряд): В.О.Волкова, Ю.О.Митропольський, 
Й.З.Штокало, Л.М.Граціанська; (верхній ряд): З.Р.Вельямінова, 

Б.І.Мосєєнков, М.І.Терещенко, І.А.Павлюк,  
А.А.Стоницький, Н.В.Барковська 

З 1963 по 1967 рік працював на кафедрі доцент Анатолій 
Антонович Стоницький. Його наукові дослідження стосувалися 
побудови асимптотичних та наближених розв’язків 
диференціальних, інтегральних та інтегро-диференціальних 
рівнянь. Кандидатську дисертацію захистив у 1963 році. У 1965 
році він розв’язав задачу Леві-Чівіта про існування хвиль 
скінченної амплітуди на поверхні важкої рідини методом 
О.М.Ляпунова. 

У 1967 році розпочав свою педагогічну і 
наукову роботу на кафедрі Дмитро Іванович 
Мартинюк (1942 – 1996). Тут він пройшов 
шлях від асистента до професора. Дмитро 
Іванович Мартинюк народився 11 березня 
1942 року в селі Іванківці Дунаєвецького 
району Хмельницької області в селянській 
сім’ї. Середню освіту юнак здобував у 
Іванківській семирічній та в Горчичнянській 
середній школах, навчався в Кам'янець-
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Подільському державному педагогічному інституті. Після 
закінчення інституту у віці 20 років був зарахований  асистентом 
кафедри вищої математики фізико-математичного факультету. У 
1965 році Д.І.Мартинюк вступив до аспірантури Інституту 
математики АН УРСР, де під керівництвом Ю.О.Митропольського 
почав займатися дослідженням диференціальних рівнянь із 
запізненням. У 1967 році достроково закінчив аспірантуру та в 
жовтні того ж року успішно захистив кандидатську дисертацію 
“Периодические решения нелинейных систем 
дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом”. 

З 1 вересня 1967 року Дмитро Іванович зарахований 
асистентом кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь 
Київського державного університету, у 1968 році обраний на 
посаду старшого викладача, а в 1969 році – доцента цієї кафедри. З 
1979 по 1983 рік він виконував обов’язки заступника завідувача 
кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь з наукової 
роботи. У 1969 році виходить його перша книга “Лекции по 
теории колебаний систем с запаздыванием”, а через короткий час 
ще дві: “Лекции по теории устойчивости решений систем с 
последействием” (1970 р.) та “Лекции по качественной теории 
разностных уравнений” (1972 р.). 

Монографія Дмитра Івановича “Периодические и 
квазипериодические колебания систем с запаздыванием” (у 
співавторстві з Митропольським Ю.О.) була першою книгою у 
вітчизняній та зарубіжній літературі, присвяченою 
систематичному викладу теорії багаточастотних коливань систем 
із запізненням. Згодом вона увійшла до циклу праць, відзначеного 
у 1985 році Державною премією України в галузі науки і техніки. 

 У 1982 році Д.І.Мартинюк захистив докторську дисертацію 
на тему “Периодические и  квазипериодические решения 
дифференциально-разностных и разностных уравнений” і через 
рік його було обрано за конкурсом на посаду професора кафедри 
інтегральних та диференціальних рівнянь. Працюючи на цій 
посаді, Дмитро Іванович  читав курси звичайних 
диференціальних рівнянь, інтегральних рівнянь, спеціальні курси 
з теорії диференціальних рівнянь із запізненням, різницевих 
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рівнянь. Ці спеціальні курси відзначалися широким 
використанням новітніх наукових досягнень.  

У 1984 році виходить з друку наступна монографія 
“Системы эволюционных уравнений с периодическими и условно 
периодическими коэффициентами” (співавтори 
Ю.О.Митропольський, А.М.Самойленко), переклад якої 
англійською мовою побачив світ у 1993 році ("System of evolution 
equation with periodic and quasiperiodic coefficients"). Загалом 
Д.І.Мартинюк опублікував шість монографій та понад 90 
наукових статей, присвячених актуальним питанням якісної теорії 
диференціально-різницевих та різницевих рівнянь.  

З 1988 по 1995 роки Д.І.Мартинюк очолював кафедру 
математичної фізики механіко-математичного факультету. В особі 
Д.І.Мартинюка гармонійно поєднувалися таланти педагога та 
вченого. Багато часу і сил він віддавав роботі зі своїми учнями, 
виховавши 9 кандидатів наук. Для них він був не лише улюбленим 
науковим керівником, але й старшим товаришем і порадником. 
Протягом багатьох років Д.І.Мартинюк брав активну участь в 
роботі вченої ради механіко-математичного факультету, 
спеціалізованих рад з присудження наукових ступенів у 
Київському університеті та Інституті математики АН України. У 
1995 році за власним бажанням Дмитро Іванович залишає посаду 
завідувача кафедри математичної фізики, повертається на 
кафедру інтегральних та диференціальних рівнянь, де і працює 
до останнього дня свого життя – 27 жовтня 1996 року. На механіко-
математичному факультеті Дмитро Іванович пропрацював понад 
29 років. 

Новий етап розвитку кафедри інтегральних та 
диференціальних рівнянь розпочався після того, як у 1974 році її 
очолив професор Анатолій Михайлович Самойленко – учень 
М.М.Боголюбова та Ю.О.Митропольського. На той час у свої 36 
років він уже був одним з найбільш авторитетних вітчизняних 
фахівців у галузі диференціальних рівнянь. А.М.Самойленко 
народився 1938 року у с.Потіївка Радомишльського району на 
Житомирщині. Середню школу закінчив у м. Малин, куди 
переїхали його батьки. Після закінчення А.М.Самойленко вступає 
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до Київського державного університету 
імені Т.Г. Шевченка на геологічний 
факультет. Невдовзі молодий студент 
приходить до висновку, що його 
покликання – математика, і переводиться 
на механіко-математичний факультет, який 
з відзнакою закінчує у 1960 році. У цьому ж 
році Анатолій Михайлович вступає до 
аспірантури Інституту математики АН 
УРСР, успішно завершуючи її захистом 
кандидатської дисертації “Применение 

асимптотических методов для исследования нелинейных 
дифференциальных уравнений с нерегулярной правой частью” 
(1963 р.). І всього лише через чотири роки, у 1967 році, захищає 
докторську дисертацію “Некоторые вопросы периодических и 
квазипериодических систем”. 

З 1963 по 1974 роки А.М.Самойленко працює в Інституті 
математики спочатку на посаді молодшого, а з 1965 р. – старшого 
наукового співробітника; у 1974 – 1987 роках очолює кафедру 
диференціальних рівнянь Київського державного університету 
імені Т.Г. Шевченка. У 1987 р. він повертається в Інститут 
математики НАН України та очолює відділ звичайних 
диференціальних рівнянь, а через рік колектив обирає його 
директором інституту. У 1978 р. Анатолій Михайлович був 
обраний членом-кореспондентом, а у 1995 – дійсним членом 
Національної академії наук України. З 2006 р. А.М.Самойленко є 
академіком-секретарем Відділення математики НАН України. 

Наукові інтереси Анатолія Михайловича охоплюють багато 
складних і актуальних проблем якісної теорії диференціальних 
рівнянь і нелінійної механіки. У 60-ті – 80-ті роки минулого 
століття разом з Ю.О.Митропольським він проводить інтенсивні 
дослідження фундаментальних задач теорії багаточастотних 
нелінійних коливань. 

Важливе місце у науковому доробку А.М.Самойленка 
посідають питання теорії інваріантних тороїдальних многовидів 
нелінійних динамічних систем. Йому належить розробка 
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ефективного методу дослідження проблеми збереження 
інваріантних торів при збуреннях, у основу якого було покладено 
поняття функції Гріна лінійного розширення динамічної системи 
на торі. Згодом  апарат функцій Гріна знайшов ефективне 
застосування у роботах А.М.Самойленка та його учнів при 
вивченні аналогічних питань теорії дискретних, імпульсних, 
зліченних динамічних систем, систем у банаховому просторі, 
різницевих, диференціально-функціональних рівнянь, рівнянь з 
частинними похідними і диференціальних рівнянь з запізненням, 
стохастичних диференціальних рівнянь. З цієї точки зору цілком 
виправданим є використання вже усталеного в науковій літературі 
терміну “функція Гріна – Самойленка”. 

З дослідженнями А.М.Самойленка та його учня 
М.О.Перестюка справедливо пов’язують виникнення та 
формування теорії диференціальних систем з імпульсним 
впливом. Публікації саме цих авторів поклали початок 
систематичному та всебічному вивченню різнопланових питань, 
які пов’язані з якісними характеристиками розв’язків таких 
рівнянь. У 1976 році А.М.Самойленко разом зі своїм учнем 
М.Й.Ронто публікує монографію “Численно-аналитические 
методы исследования периодических решений”. У цій книзі було 
систематизовано результати з розробки, обґрунтування та 
реалізації ефективного методу побудови періодичних розв’язків 
істотно нелінійних систем, запропонованого А.М.Самойленком у 
1965 році (тепер у науковій літературі цей метод називають 
чисельно-аналітичним методом Самойленка). 

Результати А.М.Самойленка, що згадані вище, – лише 
частина наукових досліджень вченого; число наукових публікацій 
Анатолій Михайловича наближається до 500; він є автором понад 
30 монографій. Під керівництвом А.М.Самойленка його учні 
написали та успішно захистили понад 30 докторських і майже   100 

кандидатських дисертацій. Анатолій Михайлович є дійсним 

членом Європейської АН, членом Українського та 
Американського математичних товариств та багатьох редакційних 
колегій українських і зарубіжних журналів. 
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А.М.Самойленко нагороджений орденом Дружби народів 
(1984 р.) та орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2003 р.), орденом 
князя Ярослава Мудрого V ступеня (2008 р.), Почесною грамотою 
Верховної Ради України (1987 р.), є лауреатом Державних премій у 
галузі науки і техніки (1985, 1996 рр.), Державної премії України в 
галузі освіти (2012 р.), Республіканської премії імені Миколи 
Островського (1968 р.), премій Академії наук України імені 
М.Крилова (1981 р.) та М.Боголюбова (1998 р.), премій НАН 
України імені М.Лаврентьєва (2000 р.) і М.В.Остроградського 
(2004 р.), має звання “Соросівський професор” (1998 р.) і 
Заслужений діяч науки і техніки України (1998 р.). 

Перші кроки в дуже 
відповідальній і почесній 
роботі викладача вищої 
математики зроблені А.М.Са-
мойленком на рідному механі-
ко-математичному факультеті 
Київського державного уні-
верситету імені Т.Г. Шевченка, 
де він працює за сумісництвом 
з 1965 року. Саме тут він 
опанував вершини викла-

дацької майстерності, тут захистили дисертації його перші учні, 
тут у 1974 році йому присвоєно звання професора. Привабливість 
педагогічної діяльності стала поштовхом до переходу з Інституту 
математики на постійну роботу до Київського державного 
університету імені Т.Г. Шевченка, де, як уже зазначалося він 
протягом 13 років (1974 – 1987) очолював кафедру інтегральних і 
диференціальних рівнянь. 

Незважаючи на достатньо молодий вік, він був чудово 
обізнаний як з досягненнями, так і з вузькими місцями в діяльності 
очолюваного ним підрозділу, і добре розумів, які саме проблеми 
слід вирішувати в першу чергу. Під керівництвом 
А.М.Самойленка на кафедрі стрімко активізується наукова робота, 
діяльність аспірантури; інтенсивно працює республіканський 
семінар з диференціальних рівнянь, студентські наукові гуртки. 
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Як наслідок – спеціалізація “диференціальні рівняння” стає 
найпрестижнішою на факультеті, наукові роботи студентів 
кафедри здобувають цілу низку нагород на Всесоюзних та 
Республіканських конкурсах. Особливо слід відзначити Золоту 
медаль Всесоюзного конкурсу наукових студентських робіт 
вихованця кафедри – Ігоря Полесі. Результати дипломної роботи 
Петра Гачка стали основою для його статті “Конструирование 
моделей динамических систем со странным аттрактором” (Докл. 
АН СССР, 1984, т. 274, № 6, с. 1292 – 1294), посилання на яку можна 
знайти у відомих оглядах робіт з теорії гладких динамічних 
систем. У 1982 році учням А.М.Самойленка В.Б. Мосєєнкову та 
І.О.Парасюку за цикл робіт “Періодичні, квазі- та майже 
періодичні розв’язки диференціальних рівнянь” було присуджено 
медаль академії наук УРСР для молодих учених. 

Водночас А.М.Самойленко веде напружену наукову роботу. 
У 1987 році виходить його монографія “Элементы математической 
теории многочастотных колебаний: инвариантные торы”, що 
здобула світове визнання. Свої наукові результати 
А.М.Самойленко практично одночасно впроваджує в навчальний 
процес. Зокрема включає їх у спеціальні курси, які викладалися 
студентам кафедральної спеціалізації. Варто відзначити, що 
Самойленко-педагог володів чудовим умінням протягом кількох 
вступних лекцій найкоротшим шляхом підводити слухача до 
передових рубежів сучасної математики. Особливо яскраво цей 
його талант проявився у змістовних і глибоких спеціальних 
курсах, присвячених проблемам теорії багаточастотних коливань. 

Разом з тим А.М.Самойленко вважав своїм обов’язком 
читати нормативний курс “Диференціальні рівняння” студентам-
другокурсникам. Манера викладу А.М.Самойленком матеріалу 
під час лекцій незмінно викликала справжнє захоплення 
аудиторії. Енергії лектора з лихвою вистачало, щоб примусити 
активно сприймати матеріал кожного із понад сотні слухачів. 
Незабутнє враження на студентів справляло те, як Анатолій 
Михайлович у заключній частині курсу “розправлявся” з 
численними формулами для поліномів Лежандра та функцій 
Бесселя. 
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Навіть через десятиліття випускники механіко-
математичного факультету пам’ятають яскраві лекції з 
диференціальних рівнянь, які читав Анатолій Михайлович 
Самойленко. Колишні студенти (випускники факультету 1970-80-х 
років) пригадують, як поспішали на лекції Анатолія Михайловича: 
було дуже багато охочих зайняти місця в перших рядах аудиторії. 
Лунав дзвінок, студенти розсаджувалися по місцях, і в аудиторію 
стрімкою ходою входив Анатолій Михайлович, молодий. 
енергійний, завжди у гарному настрої, який передавався слухачам. 
Лекції він вже тоді, хоч і не мав тривалого педагогічного стажу, 
читав блискуче, ніколи не вдаючись до папірця. Складні питання 
Анатолій Михайлович викладав ясно, чітко, доступно, і так, що 
студенти встигали все записати. Деякі з колишніх студентів 
Анатолія Михайловича, що стали тепер викладачами, визнають, 
що вони досі зберігають конспекти лекцій професора Самойленка 
і, більше того, користуються ними при підготовці своїх лекції. 

Професор А.М.Самойленко завжди знаходить контакт зі 
студентською аудиторією. Досконало володіючи методикою 
викладання математики, і будучи людиною з тонким почуттям 
гумору, Анатолій Михайлович уміє вдалим жартом дати на лекції 
кілька секунд відпочинку інколи втомленим від напруженої 
учбової діяльності студентам. Важливим моментом у спілкуванні 
А.М.Самойленка із студентами є його доброзичливе ставлення до 
них. Не є секретом, що студенти деколи соромляться звертатися з 
питаннями за лекційним матеріалом до професора (тим більше – 
до академіка!), боячись, що викладачеві – відомому вченому –  
студентське питання може здатися наївним. А.М.Самойленко 
однаково детально відповідає на найрізноманітніші питання 
студентів (не даючи власних коментарів з приводу рівня цих 
питань). 

А.М.Самойленко приділяв серйозну увагу оновленню 
програми та матеріалу курсу диференціальних рівнянь. 
Відповідні напрацювання втілилися в написані ним розділи до 
посібника “Курс обыкновенных дифференциальных уравнений”.  

Дуже жвавими були семінари аспірантів і студентів-
старшокурсників кафедри інтегральних і диференціальних 
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рівнянь під керівництвом завідувача кафедри Анатолія 
Михайловича Самойленка. Початок засідання проходив, як 
правило, буденно: доповідач викладав результати розділу своєї 
дисертації або дипломної роботи, далі він відповідав на питання 
слухачів. Зазвичай у студентів і аспірантів питань до доповідача-
колеги було небагато, оскільки, постійно спілкуючись, вони, в 
основному, знали тематику і результати досліджень один одного. 
Але безліч питань до доповідача виникало завжди у професора 
Самойленка. Причому перші кілька питань здавалися учасникам 
семінару якимись занадто простими. Здавалося дивним: всім 
слухачам, крім професора, все зрозуміло в доповіді, а Анатолій 
Михайлович чомусь дуже детально з’ясовує у доповідача якісь 
начебто очевидні речі. Проте після перших питань, які мали на 
меті елементарно активізувати аудиторію, слідував цілий потік все 
більш глибоких питань. Ось тут вже починався справжній творчий 
процес. Ставало зрозумілим, як можна узагальнити результати, 
представлені у доповіді, як можна послабити ті або інші умови 
теорем, ставав очевидним зв’язок теми досліджень із суміжними 
питаннями, а також перспективи подальших досліджень і шляхи 
вирішення нових наукових завдань, постановка яких являлась 
результатом питань, заданих А.М.Самойленком. Через деякий час 
з’являлися нові розділи дисертаційної або дипломної роботи, нові 
публікації доповідача. Навіть якщо доповідь піддавалася критиці, 
завжди залишалась упевненість в успіху – після додаткових певних 
зусиль, і чітко визначалися етапи, кроки, які приведуть до 
досягнення мети. 

Результати діяльності А.М.Самойленка під час його 
керування кафедрою особливо яскраво проявилися в кінці 70-х – 
першій половині 80-х років. В цей час до викладацької роботи, 
керівництва науковою роботою студентів та аспірантів 
залучаються провідні вчені Інституту математики – академік 
Ю.О.Митропольський, доктори наук О.М.Шарковський (зараз 
О.М.Шарковський – академік НАН України), А.Ю.Лучка, 
М.Й.Ронто, О.К.Лопатін, кандидати наук В.Г.Коломієць, 
В.М.Шевело, та Інституту кібернетики – член-кореспондент 
Б.М.Пшеничний (згодом Б.М.Пшеничний стає академіком НАН 
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України). Кафедра виходить в лідери серед інших підрозділів 
університету за показниками наукової роботи.  

Знаменна і закономірна подія в житті кафедри відбулася в 
1985 році. А.М.Самойленку, Б.І.Мосєєнкову та Д.І.Мартинюку було 
присуджено Державну премію УРСР в галузі науки і техніки за 
цикл робіт “Методи дослідження періодичних і квазіперіодичних 
коливань”, що включав чотири фундаментальних монографії, 
зокрема згадані вище книги Ю.О.Митропольського та 
Б.І.Мосєєнкова, А.М.Самойленка та М.Й.Ронто, 
Ю.О.Митропольського та Д.І.Мартинюка. 

Незважаючи на надзвичайну зайнятість, і сьогодні 
А.М.Самойленко не припиняє педагогічну діяльність на кафедрі 
інтегральних і диференціальних рівнянь Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

Майже 10 років присвятив роботі на 
кафедрі учень А.М.Самойленка – Микола 
Йосипович Ронто. М.Й.Ронто народився 31 
березня 1943 року в м. Берегові 
Закарпатської області. Після закінчення з 
відзнакою фізико-математичного факуль-
тету Ужгородського державного універ-
ситету працював за направленням в 
Інституті кібернетики АН УРСР (1965 –
 1971). З 1969 року був аспірантом заочної 
форми навчання в Інституті математики 

АН УРСР, де в 1971 році під керівництвом А.М.Самойленка 
захистив кандидатську дисертацію на тему: “Отыскание 
периодических решений методом коллокации”. З 1971 по 1989 рік 
М.Й.Ронто працював на посадах молодшого, старшого та 
провідного наукового співробітника в Інституті проблем 
моделювання в енергетиці АН УРСР. У 1986 році Микола 
Йосипович захищає докторську дисертацію “Конструктивные 
численно-аналитические методы исследования решений краевых 
задач”. У 1989 – 1992 рр. М.Й.Ронто – завідувач лабораторією 
наближених методів розв’язування диференціальних рівнянь в 
Інституті математики АН УРСР. Всі ці роки Микола Йосипович 
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працює за сумісництвом на кафедрі інтегральних і 
диференціальних рівнянь, де читає оригінальні спеціальні курси, 
тематика яких присвячена новим конструктивним методам 
розв’язання нелінійних крайових задач. У 1997 році М.Й.Ронто був 
обраний на посаду завідувача кафедри аналізу Мішкольцського 
університету (Угорщина), де працює і по сьогодні.  

Микола Йосипович Ронто – знаний фахівець з теорії 
нелінійних крайових задач. Він є автором більше ніж 160 наукових 
робіт за вказаною тематикою, серед яких 5 монографій. М.Й.Ронто 
– член редколегій ряду математичних журналів та головний 
редактор міжнародного математичного журналу “Miskolc 
Mathematical Notes”. У 1996 р. за цикл робіт “Нові математичні 
методи нелінійного аналізу” в складі авторського колективу 
Микола Йосипович одержав Державну Премію України в галузі 
науки і техніки, також він є лауреатом Премії “Széchenuyi 
Professzori Ösztöndiíj” (1997 р.) та Премії Charles’a Simonyi (2003 р.). 
У 2003 році М.Й.Ронто отримав звання Почесного доктора 
Ужгородського національного університету. 

30 років пропрацював за 
сумісництвом на кафедрі інтегральних і 
диференціальних рівнянь Антон 
Юрійович Лучка. 

А.Ю.Лучка народився 17 лютого 
1928 року в с. Росільна Богородчанського 
району Івано-Франківської області у сім’ї 
селянина. В 1945 – 1949  роках працював 
вчителем Росільнянської семирічної 
школи і паралельно навчався в 
Станіславському педагогічному училищі. 

Закінчивши успішно училище у 1949  році, поступив без екзаменів 
на фізико-математичний факультет Станіславського 
учительського інституту, був сталінським стипендіатом. Після 
закінчення з відзнакою вчительського інституту в 1951 році, 
працював учителем математики в середній школі м. Івано-
Франківська (1951 – 1957) і в ці ж роки навчався на заочному 
відділенні фізико-математичного факультету Чернівецького 
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університету. Після закінчення з відзнакою університету у 
1957 році поступив в аспірантуру Інституту математики АН УРСР 
у відділ диференціальних рівнянь.  

З 1957 року все подальше життя Антона Юрійовича 
пов’язане з Інститутом математики. У цій славетній науковій 
установі А.Ю.Лучка навчався в аспірантурі (1957 – 1960), працював 
у відділі диференціальних рівнянь на посадах молодшого (1960 –
 1962), старшого (1963 – 1986), а з 1987 по даний час – провідного 
наукового співробітника. У 1961 році захистив кандидатську 
дисертацію “О теории и применениях метода осреднения 
функциональных поправок”, а в 1984 році – докторську 
дисертацію “Проекционно-итеративные методы решения 
дифференциальных и интегральных уравнений”. Йому 
присвоєно звання старшого наукового співробітника (1965) та 
звання професора (1991). 

Антон Юрійович зробив помітний внесок у розвиток 
математики  таких галузях, як диференціальні та інтегральні 
рівняння, обчислювальна математика та історія математики. Його 
наукові праці присвячені створенню ефективних наближених 
методів розв’язання широких класів лінійних та нелінійних 
диференціальних, інтегральних, інтегро-диференціальних та 
функціонально-диференціальних рівнянь. Результати своїх 
наукових досліджень А.Ю.Лучка опублікував у 180 наукових 
працях та 4 монографіях, одна з яких перевидана англійською 
мовою. Наукові результати А.Ю.Лучки одержали визнання як в 
Україні, так і за її межами. За цикл праць, присвячених розвитку 
аналітичних методів розв’язання диференціальних та 
інтегральних рівнянь, А.Ю.Лучці присуджена премія імені 
М.М.Крилова АН УРСР за 1989 рік. 

Поряд з науковою діяльністю А.Ю.Лучка виконував значну 
педагогічну роботу. Протягом тридцяти років з 1973 по 2003 роки 
А.Ю.Лучка читав лекції зі спеціальних курсів з теорії наближених 
методів розв’язання інтегральних і диференціальних рівнянь, 
керував курсовими, бакалаврськими, дипломними та 
магістерськими роботами студентів механіко-математичного 



Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь 

 

77 

факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка.  

А.Ю.Лучка вів активну педагогічну діяльність також і у 
напрямку підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його 
керівництвом успішно захищені 29 кандидатських дисертацій, 
його учні успішно працюють в наукових установах і вузах 
України. 

Тривалий час працював на кафедрі за 
сумісництвом відомий кібернетик і 
математик Борис Миколайович Пшеничний 
(1937 – 2000).  Б.М.Пшеничний народився в 
м. Києві, закінчив середню школу у м. Львові 
та механіко-математичний факультет 
Львівського університету (1959). Дипломну 
роботу Борис Миколайович писав у відомого 
спеціаліста в галузі диференціальних рівнянь 
Я.С.Лопатинського. Після закінчення 

університету був розподілений в Інститут кібернетики АН УРСР, 
який і став основним місцем роботи вченого на довгі роки. У 1963 
році Б.М.Пшеничний захищає кандидатську дисертацію 
“Численные методы расчета транспортных сетей”, а у 1970 – 
докторську “Необходимые условия экстремума и 
дифференциальные игры”, невдовзі отримує звання професора 
(1974). Коло наукових інтересів Бориса Миколайовича 
надзвичайно широке і охоплює проблеми проектування мереж, 
теорію графів, математичне програмування, теорію та чисельні 
методи оптимізації, теорію оптимального керування, 
диференціальні ігри, опуклий аналіз і необхідні умови 
екстремуму, багатозначні відображення та диференціальні 
включення, моделі економічної динаміки, мінімаксне оцінювання 
параметрів, проблеми пошуку об’єктів, які рухаються, розв’язання 
варіаційних нерівностей тощо. Б.М.Пшеничний є автором 8 
монографій і близько 1000 наукових статей, підготував 8 докторів 
наук і 50 кандидатів наук (4 них – аспіранти кафедри інтегральних 
і диференціальних рівнянь). Борис Миколайович двічі 
нагороджувався Державною премією УРСР: у 1978 році у складі 
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авторського колективу за створення енциклопедії кібернетики та у 
1981 році за створення та впровадження чисельних методів у 
складних задачах оптимізації. У 1985 році Б.М.Пшеничного 
обирають членом-кореспондентом АН УРСР, а у 1992 – академіком 
НАН України. У середині 1990-х років Борис Миколайович разом з 
очолюваним ним відділом чисельних методів оптимізації 
переходить працювати у новостворений Навчально-науковий 
комплекс “Інститут прикладного системного аналізу” 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук 
України. 

 
Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь у 1984 році 

Зліва-направо (нижній ряд): А.М.Самойленко, 
Ю.О.Митропольський, Д.І.Мартинюк; (верхній ряд): В.В.Іщук, 

Б.І.Мосєєнков, В.О.Волкова, М.О.Перестюк, І.О.Парасюк. 
150-річчя університету кафедра зустріла в такому складі: 

завідувач кафедри А.М.Самойленко, професор Д.І.Мартинюк, 
доценти Б.І.Мосєєнков, М.І.Терещенко, М.О.Перестюк, старший 
викладач В.О.Волкова, асистенти В.В.Іщук, І.О.Парасюк, старший 
інженер Л.О.Чорна. 

Як уже зазначалося, у 1987 році А.М.Самойленко 
переходить працювати в Інститут математики НАН України і 
через певний час стає його директором. Протягом кількох місяців 
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обов’язки завідувача виконує Д.І.Мартинюк, якого у 1988 році 
обирають завідувачем кафедри математичної фізики. 

З 15 січня 1987 року кафедру очолює учень академіка 
А.М.Самойленка Микола Олексійович Перестюк. 

М.О.Перестюк народився 1 січня 
1946 року в с. Плоска Славутського району 
Хмельницької області. У 1963 році закінчив 
із золотою медаллю Мирутинську середню 
школу і в цьому ж році вступив на 
механіко-математичний факультет 
Київського університету ім. Тараса 
Шевченка, з яким доля пов’язала все його 
подальше життя. Після закінчення 
навчання в університеті в 1968 році за 
рекомендацією Вченої ради факультету 
вступає до аспірантури, а вже з грудня 

1969 року розпочинає працювати на факультеті: спочатку на 
посаді асистента, потім доцента (з 1976 р.) і професора (з 1987 р.). 

Як вчений Микола Олексійович Перестюк виріс у 
всесвітньо відомій київській школі з нелінійної механіки Крилова-
Боголюбова-Митропольского. Його вчителем є видатний 
математик сучасності академік А.М.Самойленко. Під його 
науковим керівництвом Микола Олексійович захистив у січні 1972 
року кандидатську дисертацію “Некоторые вопросы исследования 
нелинейных систем дифференциальных уравнений с 
мгновенными изменениями”. За короткий час М.О.Перестюк 
розробив і почав викладати студентам, що спеціалізувались на 
кафедрі, низку нових сучасних спеціальних курсів, у яких 
висвітлювались найважливіші досягнення в теорії стійкості, 
топологічній динаміці, теорії біфуркацій тощо. 

У наукових дослідженнях молодого вченого центральне 
місце посідали питання теорії імпульсних систем та теорії 
інваріантних множин диференціальних і різницевих рівнянь. У 
70-х та на початку 80-х років разом А.М.Самойленком ним були 
одержані результати пріоритетного характеру, що стосувались 
існування періодичних розв’язків нелінійних систем з імпульсною 
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дією, обґрунтування методу усереднення та відшукання умов 
стійкості для таких систем. В цей час по суті відбувалося створення 
нового напрямку в теорії звичайних диференціальних рівнянь. У 
подальшому Миколі Олексійовичу вдалося досягти значних 
успіхів у розробці теорії майже періодичних розв’язків та теорії 
інтегральних множин для імпульсних систем. 

У лютому 1986 року М.О.Перестюк захистив докторську 
дисертацію “Колебательные решения дифференциальных 
уравнений с импульсным воздействием и их устойчивость”. Через 
рік йому було присуджено учене звання професора. Тоді ж 
побачила світ книга “Дифференциальные уравнения с 
импульсным воздействием”, написана ним у співавторстві з 
А.М.Самойленком. Це була  перша у світі фундаментальна 
монографія, присвячена систематизованому викладу теорії 
імпульсних систем. У 1995 році вийшов з друку розширений 
англомовний варіант книги “Impulsive differential equations”. 

Не менш успішною є і науково-методична робота 
М.О.Перестюка. У співавторстві з А.М.Самойленком та 
С.А.Кривошеєю він пише посібник “Дифференциальные 
уравнения. Примеры и задачи” (1994 р.). Великою популярністю у 
абітурієнтів користується створений разом з А.М.Самойленком та 
В.А.Вишенським “Збірник задач з математики” (1990 р.). Ці 
посібники витримали кілька видань українською та російською 
мовами. На особливу повагу заслуговує і адміністративна 
діяльність Миколи Олексійовича на посаді декана механіко-
математичного факультету, яку він обіймав з 1987 по 2003 рік. 
Саме він був одним з ініціаторів відкриття на факультеті нової 
математичної спеціальності “статистика”. 

Наукові інтереси М.О.Перестюка охоплюють широке коло 
складних та актуальних задач теорії диференціальних рівнянь і 
нелінійної механіки, які відносяться до розробки нового напрямку 
– теорії диференціальних рівнянь з імпульсною дією, їх 
застосування до дослідження коливних процесів, які зазнають 
короткочасних (імпульсних) збурень. М.О.Перестюк уперше 
встановив ефективні критерії стійкості розв’язків 
диференціальних рівнянь з імпульсною дією як у фіксовані 
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моменти часу, так і в моменти потрапляння зображуючої точки в 
задані множини розширеного фазового простору. Ці критерії 
носять завершений і конструктивний характер і успішно 
використовуються при дослідженні стійкості руху конкретних 
механічних систем. Запровадження аналогу функції Гріна-
Самойленка задачі про інваріантну множину лінійного 
розширення розривної динамічної системи дало змогу розробити 
теорію збурень інваріантних множин розривних динамічних 
систем. 

М.О.Перестюк розробив алгоритми наближеного розв’язку 
достатньо широкого класу диференціальних рівнянь з імпульсною 
дією, довів аналоги глибоких теорем М.М.Боголюбова з 
обґрунтування методу усереднення на нескінченому часовому 
проміжку, встановив ознаки існування розв’язків, що відповідають 
розривним коливним режимам. Наукові результати 
М.О.Перестюка відомі спеціалістам і визнані ними. Ці результати 
доповідались на багатьох міжнародних, всесоюзних і 
республіканських конференціях, а також у лекціях 
М.О.Перестюка, прочитаних в університетах усіх країн СНД, 
Болгарії, Польщі, Угорщини, Чехії, Куби, Греції, Канади, США, 
Швеції, Фінляндії, Німеччини, Югославії, Бразилії, Італії, 
Туреччини, Чилі. 

Під науковим керівництвом Миколи Олексійовича 
захищено 25 кандидатських і 6 докторських дисертацій. Його учні 
успішно працюють не тільки в Україні, а й в інших країнах: в 
США, Узбекистані, Казахстані, Туркменистані, Туреччині, 
Таджикистані, Іраку. Він є Почесним доктором Ужгородського 
національного університету (2005) та Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича (2010). 

Микола Олексійович веде інтенсивну науково-громадську 
роботу. Він є членом семи редколегій наукових періодичних 
видань, в тому числі двох зарубіжних. М.О.Перестюк входить до 
складу бюро Відділення математики НАН Україні, був головою 
секції з математики науково-методичної ради Міністерства освіти і 
науки України, є членом Комісії з математики та механіки 
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. 
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У складі авторського колективу М.О.Перестюк у 1996 році 
стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки 
за цикл праць “Нові математичні методи в нелінійному аналізі”, а 
в 2012 році – лауреатом Державної премії України в галузі освіти за 
навчально-методичний комплект "Диференціальні рівняння". 
Через рік його обирають членом-кореспондентом НАН України, а 
у 1998 році – присуджують премію ім. М.М.Крилова за цикл праць 
“Сучасні методи дослідження динамічних систем”. Миколу 
Олексійовича відзначено Нагородою Ярослава Мудрого АН Вищої 
Школи України за цикл монографій та навчальних посібників та 
Подякою Голови Київської міської державної адміністрації. 
Американським біографічним інститутом М.О. Перестюк двічі 
(1997, 2003) визнавався людиною року. У 2002 році указом 
Президента України йому присвоєно почесне звання “Заслужений 
діяч науки і техніки України”. 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”. 

З кінця 80-х років кафедра переживає період зміни 
поколінь. Завдяки продуманій кадровій політиці з боку її 
керівництва процес оновлення відбувається планомірно і 

збалансовано. Штатними співробітниками 
кафедри стають доценти В.М.Бурим та 
А.А.Асланян, асистенти М.Я.Свіщук та 
О.М.Станжицький. Разом з ветераном 
кафедри Б.І.Мосеєнковим та провідними 
доцентами В.В.Іщуком та І.О.Парасюком 
вони складають дієздатний колектив, якому 
під силу вирішувати складні завдання 
перебудовного періоду. 

Валентин Васильович Іщук (1945 –
 2009) працював на кафедрі з 1979 року. В 
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коло його наукових інтересів  входили  су- 
часні проблеми нелінійної механіки. У 1985 році він захистив 
кандидатську дисертацію “Асимптотичне дослідження систем 
диференціальних рівнянь з імпульсною дією та систем різницевих 
рівнянь”. Низку своїх наукових праць В.В.Іщук присвятив 
вивченню резонансних явищ у параметрично збурених системах, 
розробці асимптотичних методів інтегрування слабко нелінійних 
систем з імпульсною дією. Він також одержав достатні умови 
існування інваріантних множин розривних динамічних систем.  

У своїх спеціальних курсах В.В.Іщук висвітлював 
різноманітні питання теорії асимптотичних методів Крилова – 
Боголюбова – Митропольського, знайомлячи студентів з 
надбаннями київської школи нелінійної механіки. В останні роки 
значну увагу він приділяв проблемам математичної освіти. 

Органічно влився у колектив 
кафедри доцент Володимир Михайлович 
Бурим (1946 – 2004). З його приходом у 
1987 році на кафедрі відновлюються 
дослідження з тематики, започаткованої 
професором І.А.Павлюком. 

Кандидатську дисертацію “Асимпто-
тична поведінка розв’язків задачі Коші та 
деякі задачі оптимального керування” 
В.М.Бурим захистив у 1974 році. Основний 
напрямок його наукової роботи – вивчення 

властивостей розв’язків неавтономних диференціальних рівнянь 
та застосування одержаних результатів до прикладних задач. Ним, 
зокрема, були побудовані асимптотичні формули розв’язків 
початкової задачі для різних класів лінійних неавтономних 
рівнянь та систем. Одержані результати увійшли до монографії 
“Приближенно-аналитические решения неавтономных диффе-
ренциальных уравнений” (1980 р.), написаної у співавторстві з 
І.А.Павлюком та Ю.А.Пасенченком. 

Багато зусиль доклав В.М.Бурим до того, щоб зберегти і 
примножити наукову спадщину К.Я.Латишевої та М.І.Терещенка. 
Саме завдяки йому спеціальний курс з аналітичної теорії 
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диференціальних рівнянь продовжував читатися студентам вже 
після того, як не стало Миколи Івановича.  

В останні роки В.М.Бурим активно досліджує 
диференціальні рівняння, які виникають в задачах математичної 
економіки. У співпраці з М.О.Перестюком та О.О.Пономаренком 
він створив новаторський посібник “Основи математичної 
економіки” (1995 р.), який зараз активно використовується в 
навчальному процесі. У 2004 році побачили світ двотомне видання 
“Сучасний економічний аналіз” (співавтори О.І.Пономаренко та 
М.О.Перестюк) та навчальний посібник “Диференціальні та 
інтегральні рівняння” (співавтори С.А.Кривошея та 
М.О.Перестюк). Багато сил віддавав Володимир Михайлович 
адміністративній роботі на посаді заступника декана факультету. 

На початку 90-х років кафедра розпочинає підготовку 
кадрів найвищої кваліфікації – докторів наук. Першим її 
докторантом став учень М.О.Перестюка, доцент Актюбінського 
педагогічного інституту М.У.Ахметов. У 1991 році до 
докторантури вступає ще один представник цього закладу – 
К.Кенжебаєв. У цьому ж році можливість зосередитись на науковій 
роботі була надана і доценту кафедри І.О.Парасюку. 

Ігор Остапович Парасюк народився 
18 січня 1953 року у м. Львів. Закінчив 
механіко-математичний факультет Київ-
ського державного університету ім. Т.Г. 
Шевченка (1975 р.). 

На кафедрі інтегральних та 
диференціальних рівнянь Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка працює з 1978 року на посадах 
асистента (1978 – 1986 рр.), доцента (1986 –
 1991, 1994 – 1996 рр.), професора (з 1996 р.). 

У 1979 році під керівництвом А.М.Самойленка він захистив 
кандидатську дисертацію “Побудова і дослідження 
квазіперіодичних розв’язків деяких класів диференціальних 
рівнянь”. Його перші роботи були присвячені обґрунтуванню 
методу Гальоркіна в теорії інваріантних торів нелінійних систем, 
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дослідженню одновимірного оператора Шредінгера з гладким 
квазіперіодичним потенціалом та лінійних квазіперіодичних 
гамільтонових систем. Згодом він присвячує низку робіт якісному 
аналізу сферично симетричних розв’язків рівнянь нелінійної 
теорії поля. У 1982 році І.О.Парасюку було присуджено Медаль 
Академій наук УРСР для молодих учених. У своїй докторській 
дисертації “Коізотропні інваріантні тори гамільтонових систем” 
(1995 р.) І.О.Парасюк описав виявлений ним новий тип 
багаточастотних нелінійних коливань у гамільтонових системах – 
квазіперіодичні рухи на коізотропних інваріантних торах. Для 
таких рухів він розробив неформальну теорію збурень, яка є 
розвиненням відомої теорії Колмогорова – Арнольда – Мозера. 

Перебуваючи у докторантурі, І.О.Парасюк разом з 
А.М.Самойленком та М.О.Перестюком працював над оновленим 
україномовним підручником з диференціальних рівнянь. Книга 
побачила світ у 1994 році і ввібрала в себе досвід, набутий 
авторами за час викладання курсу “Диференціальні рівняння” для 
студентів механіко-математичного факультету впродовж 70-х – 80-
х років. У 2003 році виходить друге доповнене видання 
підручника, а в 2010 – третє видання. У 2005 році підручник 
“Диференціальні рівняння” відзначено Премією імені Тараса 
Шевченка Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, а його третє доповнене видання (2010 р.) перекладено 
англійською мовою.  За плідну педагогічну діяльність у 2006 році 
І.О.Парасюка нагороджено знаком “Відмінник освіти України”. 

Ігор Остапович веде активну наукову діяльність. Основні 
напрямки його досліджень – теорія багато частотних нелінійних 
коливань та інваріантних многовидів, розробка методів аналізу 
лагранжевих та гамільтонових систем на многовидах, (зокрема, 
КАМ-теорія, варіаційні методи виявлення квазіперіодичних 
розв’язків), якісні методи дослідження нелінійних сингулярних 
крайових задач на півосі для звичайних диференціальних рівнянь. 
Йому належить пріорітетне доведення теорем про збереження 
багаточастотних квазіперіодичних рухів при малих збуреннях 
інтегровних оборотних систем та локально гамільтонових систем у 
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найбільш складному випадку, коли кількість так званих повільних 
змінних істотно менша за  вимірність частотного базису.  

І.О. Парасюк описав нові ефекти, обумовлені одночасною 
деформацією гамільтоніана і симплектичної структури цілком 
інтегровної  гамільтонової системи. Досліджуючи гамільтонові 
системи  з неточною симплектичною структурою, вперше  
показав, що такі системи можуть мати в якості інваріантних 
множин компактні нільмноговиди, які несуть на собі нільпотентні 
потоки.  

У своїх роботах, які стосуються дослідження 
багаточастотних коливань та інваріантних многовидів динамічних 
систем, І.О.Парасюк розробив теорію коізотропних інваріантних 
торів гамільтонових систем, обчислив асимптотику резонансних 
зон рівняння Шредінгера з неаналітичним квазіперіодичним 
потенціалом, обґрунтував варіаційний метод відшукання 
квазіперіодичних розв’язків лагранжевих систем. Кількість його 
наукових публікацій сягає понад 100 робіт. Під його науковим 
керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. 

Ігор Остапович входить до складу спеціалізованих учених 

рад по захистах докторських дисертацій при Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка та Інституті 

математики НАН України. У 1997 – 2002 роках І.О.Парасюк був 
заступником голови, а з 2006 по 2010 рік – головою експертної ради 
з математики Вищої атестаційної комісії України, відзначений 
Подякою голови ВАК України (2008 р.). У 2008 – 2010 роках 
очолював науково-методичну комісію з математики і механіки 
Міністерства освіти і науки України. 

З 2003 по 2007 роки І.О.Парасюк обіймав посаду декана 
механіко-математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. За вагомий особистий внесок 
у підготовку висококваліфікованих фахівців та плідну наукову 
діяльність І.О.Парасюка нагороджено знаком "Відмінник освіти" 
(2006), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2009). У 
2012 році в складі авторського колективу він став лауреатом  
Державної премії України в галузі освіти. 
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У 80-х роках, значною мірою завдяки співпраці з відомим 
фахівцем в галузі екстремальних задач Б.М.Пшеничним, на 
кафедрі починають активно розвиватися дослідження з проблем 
оптимального керування імпульсними процесами.  

У 1983 році аспірант кафедри Арутюн Альбертович 
Асланян захищає кандидатську дисертацію “Оптимальне 
керування системами звичайних диференціальних рівнянь з 
імпульсним впливом”. Після п’яти років викладацької роботи у 
військовому навчальному закладі він повертається на кафедру для 
того, щоб взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади 
доцента.  

З появою у постійному штаті кафедри кваліфікованого 
фахівця в галузі оптимального керування на неї покладаються 
основні обов’язки по забезпеченню викладання загально-
факультетського курсу варіаційного числення та методів 
оптимізації. 

Наукові дослідження Арутюна Альбертовича Асланяна 
були спрямовані на розв’язання задач оптимального керування 
системами з імпульсним впливом у детерміновані і випадкові 
моменти часу, розвиток методів оптимізації процесів з 
розривними траєкторіями. Для таких задач йому вдалося знайти 
низку необхідних і достатніх умов оптимальності, як в формі 
принципу максимуму, так і у формі динамічного програмування. 
Після того, як у 1995 році А.А.Асланян звільнився з університету, 
курс варіаційного числення та оптимізації було доручено 

викладати доценту О.М.Станжицькому. 

У 1990 році розпочав свою 

педагогічну роботу на кафедрі учень 

А.М.Самойленка Олександр Миколайович 

Станжицький. У 1989 році він захистив 
кандидатську дисертацію “Коливні 
властивості розв’язків диферентціальних 
рівнянь з випадковими збуреннями”. У своїх 
подальших наукових дослідженнях він 
встановив достатні умови існування та 
стійкості періодичних режимів у системах 
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стандартного за Боголюбовим вигляду за наявності впливу 
випадкового періодичного (в сенсі скiн-ченновимiрних розподілів) 
процесу. Згодом О.М.Станжицький одержав низку достатніх умов 
існування інваріантних множин у систем диференціальних 
рівнянь, що зазнають малих випадкових збурень, та дослідив на 
стійкість такі множини, ефективно застосувавши для цього метод 
функцій Ляпунова та принцип зведення. Розроблені ним 
спеціальні курси присвячені висвітленню питань теорії 
нелінійних коливань та теорії стійкості систем з випадковими 
збуреннями. У 2002 році Олександр Миколайович успішно 
захистив докторську дисертацію “Якісний аналіз 
диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями” і згодом 
очолив кафедру загальної математики. 

З розгортанням економічних реформ в Україні у 
навчальних планах математичних факультетів університетів все 
більше місця відводиться під дисципліни, пов’язані з викладом 
питань математичної економіки та фінансової математики. 
Кафедра не залишилася осторонь цих процесів. В останні роки, 
головним чином завдяки доцентам В.М.Буриму та М.Я.Свіщук, 
зазначені питання увійшли до числа об’єктів її наукової і науково-
методичної роботи. 

Марина Ярославівна Свіщук працювала на кафедрі з 
1989 року. У 1987 році під керівництвом А.М.Самойленка вона 
захистила дисертацію “Дослідження періодичних розв’язків 
систем диференціальних рівнянь з повільними та швидкими 
змінними”. Разом з М.О.Перестюком вона є автором збірника 
задач з диференціальних рівнянь, який активно використовується 
в навчальному процесі. Поступово наукові інтереси Марини 
Ярославівни перейшли у сферу вивчення еволюційних систем, що 
виникають у теорії фінансів і застосування теорії стохастичних 
диференціальних рівнянь у фінансовому моделюванні. Відповідні 
питання знайшли своє висвітлення у спеціальних курсах, які 
М.Я.Свіщук читала студентам, що спеціалізуються на кафедрі. 

Новим елементом у діяльності кафедри є підготовка 
магістрів. З метою розширення тематики спеціальних курсів до 
навчального процесу активно залучаються провідні вчені НАН 
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України. Впродовж багатьох років плідну науково-педагогічну 
діяльність на кафедрі проводять академіки НАН України 
А.М.Самойленко та Б.Н.Пшеничний, професор А.Ю.Лучка. Їх 
підтримують в цій справі представники нової генерації докторів 
наук: О.А.Бойчук, В.Л.Кулик, В.С.Мельник, В.Г.Покотило, 
С.І.Трофімчук, В.І.Ткаченко. 

 
Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь  у 2000 році 

Зліва-направо (нижній ряд): В.М.Бурим, М.Я.Свіщук, 
М.О.Перестюк, В.В.Іщук; (верхній ряд): С.В.Позур, О.М.Станжицький, 

І.О.Парасюк, О.В.Капустян 
Майже 10 років (з 1997 по 2007 роки) 

віддав роботі на кафедрі Валерій Сергійович 
Мельник (1953 – 2007), талановитий математик і 
кібернетик, доктор фізико-математичних наук, 
професор, член-кореспондент НАН України. 
В.С.Мельник народився 24 січня 1953 року в 
с. Червоне  Барського району Вінницької 
області,  в  1974 році  закінчив Вінницький 
політехнічний інститут. Після закінчення 
аспірантури з 1979 по 1996 рік працював в 
Інституті кібернетики АН УРСР, де пройшов 

шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача 
відділу. У 1991 році, після захисту докторської дисертації, очолив 
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відділ синтезу керуючих систем інституту кібернетики НАН 
України. А вже з 1997 Валерій Сергійович року разом із відділом 
перейшов на роботу до новоствореного Інституту прикладного 
системного аналізу НАН України та Міністерства освіти і науки 
України, де працював на посаді завідувача відділу нелінійного 
аналізу. На умовах штатного сумісництва В.С.Мельник працював 
професором механіко-математичного факультету Київського 
університету імені Тараса Шевченка та провідним науковим 
співробітником Інституту математики НАН України. В 2000 році 
Валерій Сергійович обраний членом-кореспондентом НАН 
України, а в 2005 стає лауреатом Державної премії України в галузі 
науки і техніки. 

В.С.Мельнику належить ряд принципових результатів з 
теорії багатозначних динамічних систем у нескінченновимірних 
просторах, нелінійного аналізу, рівнянь у частинних похідних, 
теорії оптимального керування в банахових просторах. Він заклав 
основи теорії мультидинамічних систем у банахових і 
топологічних просторах, увів багатозначні напівпотоки 
(багатозначний аналог однопараметричних напівгруп операторів) 
і дослідив структуру їх глобальних атракторів. Це дало можливість 
вперше розв’язати проблему якісного аналізу диференціально-
операторних включень і еволюційних рівнянь без єдиності 
розв’язків. 

Валерій Сергійович є автором понад 160 наукових праць, 
серед яких 7 монографій. Отримані в роботах В.С.Мельника 
наукові результати добре відомі далеко за межами України. 
Плідну наукову роботу вчений вдало поєднував з активною 
педагогічною і суспільною діяльністю. Валерій Сергійович був 
віце-президентом Київського математичного товариства. 
Протягом багатьох років він читав основні і спеціальні курси 
студентам механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та студентам 
НТУУ "КПІ", відбирав здібну молодь і приділяв значну увагу її 
науковій підготовці через аспірантуру. Серед його учнів 5 
докторів і 16 кандидатів наук. 
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Більше 12 років працює на 
кафедрі учень А.М.Самойленка – 
Олександр Андрійович Бойчук. 
О.А.Бойчук народився 30 червня 
1950 року в м. Кіровограді. Випускник 
кафедри, він після закінчення 
Київського університету імені Тараса 
Шевченка працює в Інституті 
математики НАН України, де під 
керівництвом А.М.Самойленка одержує 
ряд визначних результатів в теорії 
нетерових крайових задач, що лягли в основу його докторської 
дисертації (1992 р.). У 1997 році він одержує звання професора зі 
спеціальності “диференціальні рівняння”. Наукові результати 
О.А.Бойчука добре відомі спеціалістам як в Україні, так і за її 
межами. Він є автором понад 90 наукових праць та трьох 
монографій. В 2004 році побачила світ спільна з його вчителем 
А.М.Самойленком монографія “Generalized Inverse Operators and 
Fredholm Boundary Value Problems”. Олександр Андрійович за 
сумісництвом працює професором кафедри інтегральних та 
диференціальних рівнянь Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, де читає спеціальні курси з якісної теорії 
диференціальних рівнянь та теорії крайових задач, керує 
написанням курсових та дипломних робіт студентів. Під його 
науковим керівництвом підготовлено дев’ять кандидатів наук. 

З 2002 року О.А.Бойчук є почесним професором кафедри 
математичного аналізу та прикладної математики Університету 
м. Жиліна (Словаччина). Він є заступником головного редактора 
наукового журналу “Нелінійні коливання”. В 2008 році 
О.А. Бойчук у складі авторського колективу став лауреатом 
Державної премії України в галузі науки і техніки за цикл 
наукових праць “Нові якісні методи нелінійної механіки та їх 
застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та 
проблем керування”, в 2013 році - лауреат премії НАН України 
імені Ю.О. Митропольського. У 2012 році О.А. Бойчук обраний 
член-кореспондентом НАН України. 
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З кінця 90-х років склад кафедри поповнюється молодими 
науковцями – учнями професорів М.О.Перестюка, І.О.Парасюка, 
В.С.Мельника.  

Учень І.О.Парасюка Сергій Володимирович Позур працював 
на кафедрі з 1997 по 2006 рік. Тематика його наукових досліджень 
пов’язана з якісним аналізом істотно нелінійних сингулярних 
крайових задач. У 2005 році Сергій Володимирович успішно 
захистив кандидатську дисертацію “Дослідження нелінійних 
сингулярних крайових задач на півосі для диференціальних 
рівнянь другого порядку”. 

Олексій Володимирович Капустян 
працює у штаті кафедри з 1999 року. 
О.В.Капустян народився 30 жовтня 1975 року 
в м. Дніпропетровську, після закінчення з 
відзнакою механіко-математичного 
факультету Київського національного 
університету (1997 р.) зарахований до 
аспірантури кафедри інтегральних і 
диференціальних рівнянь. У 2000 році 
О.В. Капустян під керівництвом 
М.О.Перестюка захищає кандидатську 

дисертацію “Існування та апроксимації глобальних атракторів 
нелінійних еволюційних рівнянь”, а у 2008 році під керівництвом 
В.С.Мельника – докторську дисертацію “Глобальні атрактори 
неавтономних многозначних динамічних систем”. З 2008 року 
О.В.Капустян – професор кафедри. Наукові інтереси Олексія 
Володимировича стосуються теорії глобальних атракторів 
нескінченновимірних динамічних систем, теорії оптимального 
керування, нелінійного і багатозначного аналізу, він є автором 
понад 70 наукових праць (серед яких три монографія) та 10 
навчально-методичних праць. Розробив ряд спеціальних курсів 
під загальною назвою “Економіко-математичні моделі”. Олексій 
Володимирович є лауреатом премії НАН України для молодих 
учених (2001 рік) та премії Президента України для молодих 
учених (2005 рік). У 2009 році О.В.Капустян нагороджений 
відзнакою НАН України для молодих вчених. 
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Тривалий час за сумісництвом на 
кафедрі на посаді професора працював 
завідуючий відділом математичного 
моделювання Інституту теоретичної фізики 
ім. М.М.Боголюбова НАН України Микола 
Семенович Гончар. М.С.Гончар народився 27 
грудня 1944 року на Буковині, закінчив 
фізико-математичний факультет 
Чернівецького університету (1969); у 1973 році 
отримав науковий ступінь кандидата фізико-
математичних наук, у 1985 році – доктора 

фізико-математичних наук; має вчене звання професора (1998). 
Наукові інтереси Миколи Семеновича зосереджені на 
математичних проблемах статистичної механіки конденсованого 
стану, проблемах квантової теорії поля, теорії економічної 
рівноваги й динаміки, моделюванні процесів на фондовому 
ринку. Він є автором понад 120 наукових праць, серед яких 
основоположні монографії “Koнденсація і кристалізація. 
Математичні аспекти теорії”, “Фінансова математика й 
економічний ріст”, “Фондовий ринок, економічний ріст”, 
“Математичні основи інформаційної економіки”, “Mathematical 
Foundations of Information Economics”. За визначні наукові 
здобутки М.С.Гончар нагороджений грамотою Верховної Ради 
України, а в 2003 році визнаний 
американським бібліографічним інститутом 
Людиною року за дослідження в галузі 
статистичної фізики та фізики рідкого стану. 

З 2004 року працює на кафедрі учениця 
М.О.Перестюка Ольга Сергіївна Чернікова. У 
1984 році Ольга Сергіївна успішно захистила 
дисертацію “Устойчивость в системах, 
подвергающихся импульсному воздействию” і 
отримала науковий ступінь кандидата фізико-
математичних наук, у 1994 році отримала звання доцента. Коло 
наукових інтересів О.С.Чернікової складають диференціальні 
рівняння з імпульсним впливом, теорія стійкості. 
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У 2007-2010 роках на кафедрі працював 

учень В.С.Мельника Павло Олегович Касьянов. 

П.О. Касьянов – призер міжнародних та 

всеукраїнських студентських математичних 

олімпіад, лауреат премії НАН України для 

студентів вищих навчальних закладів за 2004 рік 

та премії НАН України для молодих вчених за 

2008 рік (разом з Г.М.Шевченком). Коло його 

наукових інтересів стосується нелінійного 

аналізу фізичних процесів і полів. У 2007 році 

П.О.Касьянов захистив кандидатську дисертацію 

“Диференціально-операторні включення в банахових просторах з 

W -псевдомонотонними відображеннями“, а вже через три роки 

здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за 

дисертацію “Диференціально-операторні включення та 

мультиваріаційні нерівності в нескінченновимірних просторах з 

відображеннями псевдомонотонного типу“. 
Учень І.О.Парасюка доцент Юрій 

В’ячеславович Ловейкін працює на кафедрі з 
2006 року. Ю.В.Ловейкін займається нау-
ковими дослідженнями у галузі теорії збурень 
інтегровних гамільтонових та локально 
гамільтонових систем. Він є автором близько 
40 науково-методичних праць. У 2009 році 
Юрій В’ячеславович захистив кандидатську 
дисертацію “Дослідження багаточастотних 
коливань локально 
гамільтонових систем, 

близьких до інтегровних”. У 2014 році 
Ю.В. Ловейкін одержав звання доцента. 

Кандидат фізико-математичних наук, 
доцент Анна Василівна Сукретна працює на 
кафедрі з 2007 року. Сфера її наукових 
інтересів – оптимальне керування систем з 
розподіленими параметрами. Ще будучи 
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студенткою кафедри, Анна Василівна отримала премію НАН 
України для студентів вищих навчальних закладів за 2003 рік, а у 
2008 році під керівництвом М.О.Перестюка захистила 
кандидатську дисертацію “Наближений усереднений синтез 
розподілених систем”. 

Доцент Ніна Василівна Задоянчук 
працює на кафедрі з 2008 року на посадах 
асистента (2008 – 2012 рр.), доцента (з 2012 р.). У 
2009 році Ніна Василівна захистила 
кандидатську дисертацію “Диференціально-
операторні рівняння та включення ІІ порядку з 
відображеннями псевдомонотонного типу”. 
Основні напрями наукової діяльності: 
нелінійний аналіз геофізичних процесів та 
полів, багатозначний та нескінченновимірний 

аналіз, нелінійні граничні задачі, оптимальне керування  для 
вироджених еліптичних та параболічних 
варіаційних нерівностей. 

Учень М.О.Перестюка Фекета Петро 
Володимирович працював на кафедрі з 2012 по 
2015 роки. Серед його наукових інтересів -- 
питання якісної поведінки розв‘язків 
диференціальних рівнянь з імпульсними 
збуреннями та проблеми існування та стійкості 
інваріантних многовидів багаточастотних 

систем. У 2011 році захистив 
кандидатську дисертацію «Інтегральні 
множини диференціальних рівнянь та їх 
стійкість». 

Асистент Федоренко 
Юлія Володимирівна працює 
на кафедрі з 2013 року. 
Займається дослідженням 

хаотичної поведінки диференціальних рівнянь з 
імпульсною дією. 
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Асистент Шкляр Тетяна Борисівна працює на кафедрі з 
2014 року. Під керівництвом О.В.Капустяна у 2012 році захистила 
кандидатську дисертацію “Дослідження якісної поведінки 
розв’язків неавтономних еволюційних включень включення ”. В 
2013 стала лауреатом Премії Верховної Ради України для молодих 
вчених. 

У короткому нарисі історії розвитку кафедри неможливо 
охопити всі сторони багатогранної діяльності науковців і 
педагогів, які брали участь у її становленні і розбудові. Однак 
викладеного цілком достатньо для того, щоб можна було з 
впевненістю стверджувати – одним з найголовніших результатів їх 
кропіткої праці стало створення в Київському університеті 
авторитетної наукової школи з диференціальних рівнянь та 
нелінійної механіки. Період її діяльності охоплює понад 60 років. 

Наведемо кілька основних показників цієї діяльності. 
Основні наукові напрямки досліджень: 

 Теорія інтегральних та інваріантних множин нелінійних 
динамічних систем. 

 Асимптотичні методи та методи усереднення нелінійної 
механіки. 

 Теорія систем з імпульсною дією. 

 Чисельно-аналітичні методи розв’язування крайових задач. 

 Багаточастотні коливання у гамільтонових системах. 

 Дослідження асимптотичної поведінки розв’язків 
диференціальних рівнянь. 

 Теорія стійкості стохастичних диференціальних рівнянь. 

 Дослідження якісної поведінки розв'язків багатозначних 
еволюційних систем. 

 Теорія оптимального керування. 
Найважливіші результати школи: 

 Розробка аналітичної теорії диференціальних рівнянь, 
дослідження існування розв'язків лінійних диференціальних 
рівнянь з поліноміальними коефіцієнтами (К.Я.Латишева, 
І.А.Павлюк, М.І.Терещенко). 
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 Дослідження асимптотичних властивостей розв'язків 
неавтономних систем диференціальних рівнянь ( 
І.А.Павлюк, В.М.Бурим). 

 Розробка асимптотичних методів теорії нелінійних коливань 
(Ю.О.Митропольський, Б.І.Мосеєнков). 

 Розробка методу функцій Гріна у теорії інваріантних 
множин і на його основі доведення теорем існування 
інваріантних многовидів для рівнянь з запізненням, 
різницевих, імпульсних та стохастичних рівнянь 
(А.М.Самойленко, Д.І.Мартинюк, М.О.Перестюк, В.В.Іщук, 
О.М.Станжицький, В.Я.Данілов). 

 Створення теорії систем з імпульсною дією. Розробка для 
таких систем методів дослідження стійкості, вивчення 
періодичних та майже періодичних розв’язків 
(А.М.Самойленко, М.О.Перестюк, М.У.Ахметов, 
О.С.Чернікова).  

 Розробка чисельно-аналітичного методу дослідження 
періодичних розв’язків істотно нелінійних систем, систем з 
запізненням та імпульсних систем (А.М.Самойленко, 
М.Й.Ронто, М.О.Перестюк, Д.І.Мартинюк, К.Кенжебаєв). 

 Розробка теорії збурень коізотропних інваріантних торів 
гамільтонових систем (І.О.Парасюк, Ю.В.Ловейкін). 

 Розробка методів дослідження стійкості стохастичних систем 
(А.М.Самойленко, О.М.Станжицький, М.Я.Свіщук). 

 Розробка методів теорії глобальних атракторів та якісного 
дослідження еволюційних систем без єдиності, 
диференціально-операторних включень та варіаційних 
нерівностей (В.С.Мельник, О.В.Капустян, П.О.Касьянов, 
Н.В.Задоянчук). 

 Дослідження питань оптимального керування системами з 
розподіленими параметрами, стохастичними та імпульсно 
збуреними системами (М.О.Перестюк, О.М.Станжицький, 
О.В.Капустян, А.В.Сукретна). 

Основні монографії, навчальні посібники, підручники 
Монографії: 
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1.  Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И. Лекции по теории 
колебаний систем с запаздыванием. – Киев: Ин-т 
математики, 1969. 

2.  Латишева К.Я., Терещенко М.І. Лекции по аналитической 
теории дифференциальных уравнений и их приложения. – 
Киев: Выща школа, 1970. 

3.  Павлюк І.А. Асимптотичні властивості розв'язків 
неавтономних систем диференціальних рівнянь другого 
порядку. – Киев: Выща школа, 1970. 

4.  Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И. Лекции по 
качественной  теории  разностных  уравнений. – Киев: Ин-т  
математики, 1972. 

5.  Митропольский Ю.А., Мосеенков Б.И. Асимптотические 
решения уравнений в частных производных. – Киев: Выща 
школа, 1976. 

6.  Митропольский Ю.А., Мартынюк Д.И. Периодические и 
квазипериодические колебания систем с запаздыванием. – 
Киев: Выща школа, 1979. 

7.  Митропольский Ю.А., Самойленко А.М., Мартынюк Д.И. 
Системы эволюционных уравнений с периодическими и 
условно периодическими коэффициентами. – Киев: Наукова 
думка, 1984. 

8.  Самойленко А.М. Елементы математической теории 
многочастотных колебаний: инвариантные торы. – М.: 
Наука, 1987. 

9.  Самойленко А.М., Перестюк Н.А. Дифференциальные 
уравнения с импульсным воздействием. – Киев: Выща школа, 
1987. 

10.  Митропольский Ю.А., Самойленко А.М. Математические 
проблемы нелинейной механики. – Киев: Вища школа, 1987. 

11.  Samoilenko A.M. Elements of the Mathematical Theory of Multi-
Frequency Oscilations. (Mathematics and its Applications, V. 71). 
– Dortrecht:Kluwer Academic Publishers Group, 1991. 

12.  Martynyuk D.I.,Mitropolsky Yu.A., Samoilenko A.M. Systems of 
evolution equations with periodic and quasiperiodic coefficients. 
– Dordrecht – Boston – London: Kluwer Acad. Publ., 1992. 
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13.  Samoilenko A.M., Perestyuk N.A. Impulsive differential 
equations. – World Scientific, 1995. 

14.  Гончар М.С. Фондовий ринок і економічний ріст. – Київ: 
Обереги, 2001. 

15.  Перестюк М.О., Бобочко В.Н. Асимптотичне інтегрування 
рівняння Ліувілля з точками повороту. – Київ: Наукова 
думка, 2002. 

16.  Перестюк Н.А., Плотников В.А., Самойленко А.М., 
Скрипник Н.В. Импульсные дифференциальные уравнения 
с многозначной и разрывной правой частью. – Киев: Ин-т 
математики НАН Украины, 2007. 

17.  Kapustyan O.V., Mel'nik V.S., Valero J., Yasinsky V.V. Global 
attractors of multi-valued dynamical systems and evolution 
equations without uniquness. – Kyiv: Naukova dumka, 2008. 

18.  Згуровский М.З., Касьянов П.О., Мельник В.С.  Дифферен-
циально-операторные включения и вариационные 
неравенства в бесконечномерных пространствах. – Киев: 
Наукова думка, 2008. 

19.  Самойленко А.М., Станжицький О.М. Якісний та 
асимптотичний аналіз диференціальних рівнянь з 
випадковими збуреннями. – Київ: Наукова думка, 2009. 

20.  Perestyuk N.A., Plotnikov V.A., Samoilenko A.M., Skripnik N.V. 
Differential equations with impule effects. Multivalued right-
hand sides with discontinuities. - De Gruyter Studies in 
Mathematics, 2011. 

21.  Zgurovsky M.Z., Kasyanov P.O., Kapustyan O.V., Valero J.,  
Zadoianchuk N.V. Evolution inclusions and variation 
inequalities for Earth data processing III. Long-time behavior of 
evolution inclusions solutions in Earth data analysis. -  N.Y.: 
Springer, 2012  

22.  Kapustyan O.V., Kapustian O.A., Sukretna A.V. Approximate 
bounded synthesis for distributed systems. – Saarbrucken: 
Lambert Academic Publishing, 2013 

Підручники: 
1.  Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. 

Диференціальні рівняння. – Київ: Либідь, 1994. 
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2.  Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. 
Диференціальні рівняння. (2-ге видання, перероблене і 
доповнене). – Київ: Либідь, 2003. 

3.  Перестюк М.О., Кривошея С.А., Бурим В.М. Диференціальні 
та інтегральні рівняння. – Київ: Либідь, 2004. 

4.  Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної 
фізики. – Київ: Либідь, 2006. 

5.  Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О. 
Диференціальні рівняння. – Київ: ВПЦ «Київський 
університет», 2010. 

6.  Samoilenko A.M., Perestyuk M.O., Parasyuk I.O. Differential 
equations: Textbook. – Almaty, 2012. 

7.  Samoilenko A.M., Krivosheya S.A., Perestyuk N.A. Differential 
equations. Examples and problems. -  Sakarya 2013. 

Навчальні посібники: 
1.  Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. 

Дифференциальные уравнения: примеры и задачи. – Київ: 
Высшая школа, 1994. 

2.  Перестюк М.О., Пономаренко О.І., Бурим В.М. Основи 
математичної економіки. – Київ Інформтехніка, 1995. 

3.  Перестюк М.О., Свіщук М.Я. Збірник задач з 
диференціальних рівнянь. – Київ: Либідь, 1997. 

4.  Вишенський В.А., Перестюк М.О., Самойленко А.М. Збірник 
задач з математики (Видання третє, виправлене та 
доповнене). – Київ:ТВІМС, 2000. 

5.  Вишенський В.А., Перестюк М.О., Самойленко А.М. 
Конкурсні задачі з математики. – Київ: Вища школа, 2001. 

6.  Перестюк М.О., Маринець В.В. Теорія рівнянь математичної 
фізики. – Київ: Либідь, 2001. 

7.  Перестюк М.О., Чернікова О.С. Теорія стійкості. Ч1. – Київ: 
Київський університет, 2002. 
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рівнянь. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2005. 

15.  Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. 
Дифференциальные уравнения. Практический курс. – 
Москва: Высшая школа, 2006. 

16.  Перестюк М.О., Капустян О.В., Касьянов П.О., Позур С.В., 
Сукретна А.В., Фещенко І.С. Збірник задач підвищеної 
складності з курсу "Диференціальні рівняння". – Київ: 
ТвіМС, 2009. 

17.  Вишенський В.А., Перестюк М.О. "Комбінаторика. Перші 
кроки". – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. 

18.  Перестюк М.О., Станжицький М.О., Капустян О.В., Ловейкін 
Ю.В. Варіаційне числення та методи оптимізації (навчальний 
посібник). - Видавництво Київського університету, 2010 (З 
грифом МОН  (лист № 1/11-1149 від  23.02.2010 р.)) . 

19.  Перестюк М.О., Парасюк І.О., Станжицький О.М., Капустян 
О.В., Чернікова О.С., Сукретна А.В., Ловейкін Ю.В., 
Задоянчук Н.В. Диференціальні рівняння (завдання 
кредитно-модульного контролю з курсу «Диференціальні 
рівняння»). - Видавництво механіко-математичного 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, 2010. 

20.  Капустян О.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. 
Диференціальні рівняння  (навчальний посібник). - 
Видавництво НТУУ «КПІ», 2011. 
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Фещенко І. Збірник задач  підвищеної складності з курсу 
«Диференціальні рівняння» (навчальний посібник). - 
Видавництво Київського університету, 2012 (З грифом МОН 
(лист № 1/11-2422 від 25.03.2010 р. )). 

22.  Капустян О.В., Сукретна А.В. Методи нелінійного аналізу в 
математичній економіці (навчальний посібник). - 
Видавництво Київського університету, 2013 (З грифом МОН 
(лист № 1/11-3609 від 20.03.2012 р.)). 

23.  Парасюк І.О., Перестюк М.О. Локальний аналіз нелінійних 
диференціальних рівнянь. – К.-П.: Аксіома, 2013. 

24.  Горбань Н.В., Ловейкін Ю.В., Сукретна А.В., Фартушний І.Д. 
Диференціальні рівняння: теорія та застосування 
(навчальний посібник). – Видавництво НТУУ «КПІ», 2014 (З 
грифом МОН (лист № 1/11-8442 від 03.06.2014 р.)). 

Вихованці школи – доктори наук: Д.І.Мартинюк (1982), 
М.О.Перестюк (1986), М.Й.Ронто (1986), В.Л.Кулик (1988), 
О.А.Бойчук (1992), М.І.Ілолов (1992), Ю.В.Теплінський (1992), 
В.П.Яковець (1993), М.У.Ахметов (1994), С.І.Трофімчук (1994), 
К.Кенжебаєв (1995), І.О.Парасюк (1995), В.В.Маринець (1995), 
Р.І.Петришин (1995), В.Б.Мосєєнков (1996), В.І.Ткаченко (1997), 
М.М.Притула (1998), С.Д.Борисенко (1998), О.М.Станжицький 
(2002), В.І.Лагно (2003), М.Ф.Городній (2004), І.М.Черевко (2004), 
Л.І.Каранджулов (2004), А.М.Ронто (2005), Я.А.Прикарпатський 
(2006), Є.П.Бєлан (2007), О.В.Капустян (2009), О.Ю.Швець (2009), 
Конет І.М. (2008), Я.Й.Бігун (2009), Теплінський О.Ю. (2010), 
Король І.І. (2010), Чайковський А.В. (2012).  

На базі кафедри працює науковий семінар з 
диференціальних рівнянь. Його керівниками є академіки НАН 
України А.М.Самойленко та  М.О.Перестюк. 

Матеріал підготували:  
завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь 

академік Перестюк М.О., 
професор кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь  

Парасюк І.О. 
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Кафедра загальної математики 
Кафедра загальної математики була створена в 1934 році 

для математичного забезпечення факультетів університету, для 
яких математика не є основним предметом. 
 Першим її завідувачем був член-кор. АН УРСР В.Є.Дяченко 
(1896-1954рр.), відомий фахівець в галузі механіки, математичної 

фізики, теорії відносності, електронної 
оптики. В.Є.Дяченко керував кафедрою до 
1954р. У теорії відносності В.Є.Дяченко 
розглянув наближені форми механіки, в 
яких зміна маси залежить від швидкості та 
положення в силовому полі і довів 
достатність цих форм при розв’язанні ряду 
задач планетної механіки. Зокрема, в своїй 
монографії “Деякі задачі класичної та 
релятивістської динаміки” він визначив 
поправки в русі перигелію планети для 
великої півосі, ексцентриситету й часу 

проходження через перигелій. В цій монографії також отримані 
точні розв’язки планетної задачі і розглянуті різні питання задачі 
двох тіл. 
 В електронній оптиці В.Є.Дяченко запропонував методи 
розрахунку електронних лінз і визначив параметри лінз 
спеціального типу. Введені ним разом з К.А.Бреусом циклічні 
координати виявились корисними для розв’язування задач 
електронної оптики. 
 З 1945р. В.Є.Дяченко розпочав у Києві дослідження в галузі 
обчислювальної машинної математики як в напрямку теоретичної 
розробки фізико-технічних методів, так і в напрямку створення 
спеціальних конструкцій обчислювальних приладів. Під його 
керівництвом були побудовані перші електроінтегратори в 
Інституті математики АН УРСР і в Київському університеті, де 
ним була створена лабораторія обчислювальної математики.  
Викладачами кафедри за час керування нею В.Є.Дяченком були 

В.Є.Дяченко 
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написані учбові посібники для студентів нематематичних 
спеціальностей. На кафедрі працювали відомі математики, 
зокрема, перша на Україні професор-жінка  К.Я.Латишева . 
 З 1954 по 1969 рік кафедрою загальної математики керував 
проф.Ф.С.Гудименко (1905-1982рр.). Він закінчив Інститут 
народної освіти(Київський державний університет) в 1928 році. 
Під керівництвом М.М.Боголюбова в 1951р. захистив кандидатську 

дисертацію. З 1935 року працював на 
механіко-математичному факультеті 
викладачем.  
 Напрямок наукових досліджень 
Ф.С.Гудименка  - диференціальні рівняння. 
Серед його наукових здобутків - 
узагальнення методу Крилова-Релея для 
самоспряжених систем диференціальних 
рівнянь порядку 2n з однорідними краєвими 
умовами, його застосування в комбінованому 
методі сталих коефіцієнтів Крилова-
Боголюбова.  
 Ф.С.Гудименко написав ряд 

підручників українською мовою з вищої математики, які були 
популярними протягом багатьох років у студентів хіміків, біологів, 
геологів, географів, філософів та інших. Так, Ф.С.Гудименко видав 
підручники “Вища математика” та “Звичайні диференціальні 
рівняння”. Колектив кафедри у складі Ф.С.Гудименка, 
Д.М.Борисенка, В.О.Волкової,  Г.М.Зражевської, О.О.Ющенка 
написали “Збірник задач з вищої математики”, Ф.С.Гудименко, 
В.О.Волкова та І.А.Павлюк - “Збірник задач з диференціальних 
рівнянь”. Крім того, Ф.С.Гудименко є співавтором відомого 
видання “Російсько-український математичний словник”. 
 Крім названих викладачів, у той час на кафедрі загальної 
математики працювали   Л.С.Дмитренко, Я.Г.Гай, Н.М.Шестопал, 
Л.О.Максименко, Д.М.Борисенко, І.П.Васильченко. 
 У 1969-1970 учб.році кафедрою завідував декан механіко-
математичного факультету, професор В.Й.Путята. 

Ф.С.Гудименко 
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 З 1970р. по 1981р. завідувачем 
кафедри загальної математики був проф.   
І.А.Павлюк (1915-1994рр.). Після закінчення 
Київського університету в 1952р. він 
працював асистентом, а після захисту 
кандидатської дисертації під керівництвом 
К.Я.Латишевої - доцентом кафедри 
диференціальних рівнянь. 
 Серед наукових здобутків 
І.А.Павлюка - метод диференціального 
інваріанту, який дозволяє розв’язувати для 
систем диференціальних рівнянь досить 
широкого класу питання стійкості, 

періодичності, обмеженності розв’язків. І.А.Павлюк є автором 
монографії “Асимптотичні властивості розв’язків неавтономних 
систем диференціальних рівнянь другого порядку” та колективної 
монографії “Наближено-аналітичні методи розв’язування 
неавтономних диференціальних рівнянь” за участю інших членів 
кафедри. 
В цей час на кафедрі працювали В.М.Бурим, Л.О.Максименко, 
О.А.Ющенко, І.І.Хількевич, Т.Ю.Кепич, А.П.Комашенко, 
Д.М.Борисенко, Н.М.Шестопал, Л.В.Мольченко, Ю.Карташов, 
Є.Ю.Таран, І.П.Васильченко, В.В.Плахотник, Ю.С.Мішура, 
В.М.Шовкопляс.     
 З 1981 р. по 2003 р.  кафедру загальної математики 
очолював Кулініч Григорій Логвинович – доктор фізико-
математичних наук, професор. 

Г.Л.Кулініч народився 9 грудня 1938 р. на хуторі Лучищів біля 
села Жеревці Лугинського району Житомирської області в 
багатодітній сім’ї залізничника. У 1956 році закінчив середню 
залізничну школу № 32 на станції Білокоровичі. У 1956-1959 рр. 
працював на електростанції Білокоровичського гарнізону, 
проходив дійсну службу в рядах Радянської армії. При виконанні 
службових обов’язків став інвалідом армії ІІІ групи і має пільги 
інвалідів Вітчизняної війни. У грудні 1964 р. закінчив з відзнакою 
механіко-математичний факультет КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Під час 

І.А.Павлюк 
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Г.Л.Кулініч 

навчання в університеті був Ленінським стипендіатом. З січня 1965 
р. – аспірант кафедри теорії ймовірностей, з вересня 1966 р. – 
асистент, старший викладач кафедри математичного аналізу, з 
листопада 1970 р. – доцент кафедри теорії ймовірностей, з вересня 
1981 р. – завідувач кафедри загальної математики  механіко-
математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 
Кандидатську дисертацію “Про граничну поведінку розподілів 
розв’язку стохастичних диференціальних рівнянь” захистив в 1968 
році під керівництвом академіка НАН України А.В.Скорохода, 
докторську дисертацію “Асимптотичні задачі стохастичних 
диференціальних рівнянь” - в 1981 р. В 1983 році йому присвоєно 
вчене звання професора кафедри загальної математики, а у 2009 р. 
– заслуженого професора КНУ імені Тараса Шевченка. У 1999 р. 
він нагороджений знаком «Відмінник освіти України» а у червні 
2009 р. розпорядженням президента йому призначена державна 
стипендія. З 2006 р. академік АН вищої школи України. 

Наукові інтереси Г.Л.Кулініча 
відносяться до теорії випадкових процесів та 
їх застосувань. Його фундаментальними 
працями створено два нові перспективні 
наукові напрямки цієї теорії: 
1. Асимптотична теорія стохастичних 
диференціальних рівнянь (СДР) при 
вельми нерегулярній поведінці 
коефіцієнтів; 
2.Теорія інваріантних множин 
стохастичних диференціальних рівнянь. 

Крім того, ним запропонована низка 
важливих застосувань цих напрямків. 
 Відносно першого напрямку  

Г.Л.Кулініч вперше (УМЖ і ТВиП № 3, 1967 р.) почав систематичне 
дослідження поведінки розв’язків СДР при нерегулярній 
залежності коефіцієнтів від параметру. Ним же повністю 
проведено дослідження одновимірного випадку. Він отримав 
необхідні та достатні умови сл.зб. (слабкої збіжності у рівномірній 
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топології) розв’язків до вінерівського процесу, до узагальненого 
дифузійного процесу; достатні умови сл.зб. до беселівського 
дифузійного процесу і до інших неперервних марківських 
процесів більш загального характеру, достатні умови слабкої 
збіжності у М1 – топології А.В.Скорохода до розривних 
марковських процесів. Ним отримані необхідні та достатні умови 
про сл.зб адитивних функціоналів від розв’язків СДР до певних 
функціоналів від граничних процесів (це досить широкий клас 
нових граничних розподілів). Ним отримані аналогічні граничні 
теореми і для СДР з диференціалом по мартингалу і для 
нерегулярних випадкових ламаних. 
 Для дослідження цих задач Г.Л.Кулінічем був створений 
новий потужний метод, який базується на використанні 
гармонійних функцій, теореми А.В.Скорохода про збіжність 
випадкових процесів і мартингальних методів. При певній 
модифікації цього методу (гармонійні функції замінені на обвідні 
функції) ним були отримані аналогічні граничні теореми і для n – 
вимірного випадку при нерегулярній поведінці коефіцієнтів як 
для СДР дифузійного типу (з випадковими коефіцієнтами), так і 
для СДР без післядії (із імпульсною дією пуассонівського типу). 
 Відносно другого напрямку Г.Л.Кулініч вперше (1976 р.) 
встановив, що розв’язок СДР Іто може з ймовірністю 1 
”дифундувати” по гладкій кривій фазового простору і ввів для 
СДР поняття ЛI (локальної інваріантності, тобто інваріантності до 
першого виходу розв’язку із відкритої області D) множини вигляду 
G(x)=C, де G(x) – двічі неперервно диференційована в D функція. 
Він вперше встановив необхідні і достатні умови ЛI таких множин 
і розробив методи знаходження їх явного вигляду. Він розробив 
метод  побудови класу нелінійних СДР, для яких певна множина 
G(x)=C  буде ЛI. Ним же розроблений методи дослідження 
поведінки розв’язку на ЛI множинах, недосяжності і стійкості 
таких множин. Він розробив аналогічну теорію і для СДР без 
післядії. 
  Завдяки своїм теоретичним розробкам Г.Л.Кулініч отримав 
нові важливі результати відносно: закону повторного логарифма 
для дифузійних процесів;  формули Іто для узагальнених 
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дифузійних процесів;  побудови і якісного аналізу фазового 
портрету дифузійних процесів з виродженою дифузійною 
матрицею; побудови асимптотично ненормальних оцінок 
невідомих параметрів в СДР з нерегулярними коефіцієнтами. Він 
є піонером в розробці методу просторового усереднення 
коефіцієнтів в диференціальних рівняннях у частинних похідних 
параболічного типу, крім того, для розв’язку задачі Коші цих 
рівнянь він отримав важливі нові результати відносно  збіжності в 
некласичному випадку і стабілізації при виродженій матриці  
коефіцієнтів біля старших похідних. Він провів якісний аналіз 
гармонічного осцилятора з тертям, збуреного випадковими 
процесами типу “білого і дробового шумів”, які діють під певним 
кутом до вектора фазової швидкості осцилятора, при цьому ним 
розроблений новий метод детермінованого керування нестійкими 
стохастичними системами.  
 Г.Л.Кулініч підготував 18 кандидатів фізико-математичних 
наук (13 із них по науковому напряму 1, 5 – по напряму 2), 
розробив низку нових спеціальних курсів для студентів механіко-
математичного факультету. Він автор понад 160 наукових 
публікацій, співавтор і редактор двох навчальних посібників та 
підручника у двох книгах з вищої математики з грифом 
Міністерства освіти, автор трьох монографій університетського 
видавництва: «Асимптотичний аналіз нестійких розв’язків 
одновимірних СДР» (2003 р. - перше видання, 2015 р. - друге 
видання зі змінами і доповненнями), «Інваріантні множини СДР 
Іто», співавтор понад 10 навчально-методичних праць. Серед його 
учнів є громадяни України, Росії, Естонії, Казахстану, Туркменії, 
В’єтнаму, Гвінеї, більш того 6 із них працюють доцентами на 
механіко-математичному факультеті (О.В.Ільченко, М.В.Грисенко, 
О.В.Перегуда, С.В.Кушніренко, А.В.Єршов працюють на кафедрі 
загальної математики, а О.Д.Борисенко - на кафедрі теорії 
ймовірностей). На кафедрі, під час керівництва Г.Л.Кулініча,  
відбулось ряд якісних змін. 
 Захистили докторські дисертації і стали професорами 
кафедри Є.Ю.Таран та І.П.Васильченко. Доценти кафедри 
Мішура Ю.С. та Л.В.Мольченко після захисту докторських 
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дисертацій стали професорами інших кафедр механіко-
математичого факультету. 
 Колективом кафедри загальної математики було написано 
багато учбових посібників і підручників, серед яких виділяються 
два двохтомники з вищої математики, які успішно 
використовуються студентами не тільки нашого університету, а й 
інших учбових закладів України. 
 І, нарешті, на кафедрі, яка працювала раніше в основному 
на інших факультетах університету, в 1989 році була відкрита нова 
спеціалізація “математичне моделювання”. За останні роки 
випускники кафедри після закінчення університету по кафедрі 
загальної математики не тільки успішно працюють на науково-
педагогічній ниві, а й захищають дисертації, тематика яких 
визначається напрямком “математичне моделювання”. 
 Кафедра загальної математики характерна тим, що її 
викладачі працюють в різноманітних галузях математики. Ця 
традиція була закладена при заснуванні кафедри і дотримується й 
тепер. 

У 2003 році кафедру загальної математики очолив 
Станжицький Олександр Миколайович, доктор фізико-
математичних наук, професор. 

  
 О.М. Станжицький народився 1963 р. в с. Чупира, 
Білоцерківського району, Київської області.  В 1985 р. закінчив з 
відзнакою механіко-математичний факультет Київського 
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університету та вступив до аспірантури кафедри 
диференціальних рівнянь. Його науковим керівником був 
академік НАН України Самойленко А.М. У 1987 році  О.М. 
Станжицький почав свою педагогічну діяльність, як асистент 
кафедри загальної математики.  В 1989р. ним успішно захищена 
кандидатська дисертація на тему “Коливні властивості  розв’язків  
диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями”.  З 1990 
року Олександр Миколайович працює на посаді асистента 
кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь, а з 1994 року 
на посаді доцента цієї ж кафедри. О.М. Станжицький з 1998 по 
2001 р. перебував в докторантурі  при  кафедрі інтегральних та 
диференціальних рівнянь, де під керівництвом академіка А.М. 
Самойленка підготував докторську дисертацію “Якісний аналіз 
диференціальних рівнянь з випадковими збуреннями” , яку 
успішно захистив у 2002 році. З 2003 року О.М. Станжицький 
працює на кафедрі загальної математики.  
 Основні наукові інтереси О.М. Станжицького стосуються 
питань якісної теорії диференціальних рівнянь з випадковими 
збуреннями правих частин. Ним обґрунтовано метод усереднення 
М.М. Боголюбова для систем диференціальних рівнянь з 
випадковою імпульсною дією, та отримано нові результати по 
усередненню стохастичних систем Іто як на скінченних так і на 
нескінченних часових інтервалах. Він отримав також достатні 
умови існування періодичних режимів у таких системах. О.М. 
Станжицький  разом з А.М. Самойленком одержав низку 
результатів стосовно існування інваріантних множин систем 
диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною та 
дослідив їх на стійкість в різних ймовірнісних сенсах. Ним також 
проведені глибокі дослідження асимптотичної поведінки 
розв’язків лінійних та слабко нелінійних стохастичних систем 
типу Іто, зокрема вивчені питання дихотомії та асимптотичної 
еквівалентності розв’язків. О.М. Станжицький  успішно застосував 
метод усереднення до дослідження задач оптимального керування 
системами звичайних та стохастичних рівнянь. Ним досліджується 
асимптотична поведінка розв'язків стохастичних 
диференціальних рівнянь у нескінченновимірних просторах. 
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Зокрема, для стохастичних рівнянь у частинних похідних типу  
“реакція –дифузія”  знайдені нові умови існування та єдиності 
інваріантних мір. Для таких рівнянь обгрунтовано метод  
усереднення на півосі у необмежених областях. О.М. 
Станжицьким вивчається зв’язок між якісними властивостями 
розв’язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь 
на необмежених часових інтервалах. Окреме коло його наукових 
інтересів складають диференціальні рівняння на часових шкалах.
 О.М. Станжицький є автором понад 100 наукових та 
навчально-методичних праць. В 2009 році вийшла в світ його 
спільна з А.М.Самойленком наукова монографія “Якісний та 
асимптотичний аналіз диференціальних рівнянь з випадковими 
збуреннями”, а в 2011році ще одна їх монографія: 
A.M. Samolenko, O.M. Stanzhytskyi. “Qualitative and asymptotic 
analysis of differential equations with random perturbations”.  World 
Scientific, 2011, 322p.  
 У 2014 році вийшов у світ підручник “Вища математика”, 
рекомендованого Міністерством освіти і науки України як базовий 
підручник для студентів вищих навчальних закладів. Плахотник 
В.В., Станжицький О.М. та інші. Харків "Фоліо" 2014, 670 стр.  
 О.М. Станжицький підготував сімох кандидатів наук, в 
даний час керує роботою аспірантів, постійно веде наукову роботу 
зі студентами. Разом з Г.Л. Кулінічем керує роботою наукового 
семінару “Стохастичні диференціальні рівняння”.  Читає 
нормативні курси “Варіаційне числення та методи оптимізації”, 
“Актуарна та фінансова математика”, “Математичне 
моделювання” та ряд спеціальних курсів з теорії нелінійних 
коливань та теорії стійкості стохастичних систем. 
 О.М. Станжицький – академік АН Вищої школи України. За 
наукові досягнення удостоєний пам’ятної медалі ім. М.М. 
Боголюбова у 2009 році. Він є лауреатом Державної премії України 
в області науки і техніки 2012 року. 

Проф. Є.Ю.Таран відомий спеціаліст з реології  суспензій, 
автор багатьох наукових праць  у цій галузі, народився у 1945 р. у 
с.Мала Перещепина Полтавської області. У 1967 р. закінчив з 
відзнакою механіко-математичний факультет, а в 1969 р. – 
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аспірантуру. У 1970 р. захистив 
кандадатську дисертацію "О 
применении моделей анизотропной 
жидкости в реологии растровор 
полимеров". У 1994 р. він захистив 
докторську дисертацію "Структурно-
феноменологическая реология 
разбавленных суспензий". У 
співавторстві зі Ю.І.Шмаковим він 
запропонував структурно-
феноменологічний метод 
математичного моделювання 
реологічної поведінки суспензій, за 

допомогою якого вперше отримав ряд реологічних рівнянь стану 
розбавлених суспензій недеформівних дисперсних частинок з 
ньютонівською, а також з псевдопластичною, пружнов’язкою, 
полярною, диполярною, мікрополярною і анізотропною 
неньютонівськими несучими рідинами. Це дозволило йому 
дослідити вплив геометричних властивостей зважених частинок, їх 
обертального броунівського руху, зовнішніх силових полів і 
неньютонівських властивостей несучих рідин на реологічну 
поведінку суспензій у їхніх градієнтних течіях. Одержані ним 
результати наукових досліджень складають основу математичного 
моделювання руху різного роду суспензій, які використовуються у 
технологіях хімічної, переробної та харчової промисловостей, у 
біології і медицині, при виготовленні скла і композитних 
матеріалів. 
 Проф.Є.Ю.Таран читає нормативні та спеціальні курси на 
механіко-математичному факультеті і нормативні курси на 
геологічному. П’ять років (1971-1973 рр., 1977-1980 рр.) він 
працював викладачем-консультантом з математики в 
університетах Гавани і Камагуєя в Республіці Куба. Є.Ю.Таран є 
членом  Реологічного товариства ім.В.Г.Виноградова (м.Москва) . 
Його ім’я занесено до міжнародного довідника “Who is Who in the 
World”. 
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 Доктор технічних наук, професор І.П.Васильченко - 
фахівець в області математичного моделювання, теорії пружності, 
механіки композиційних матеріалів., учень відомого вченого, 
академіка АНУ  А.Д.Коваленка. Член Національного комітету 
України з теоретичної та прикладної механіки. 

 І.П.Васильченко після 
закінчення механіко-математичного 
факультету  в 1967 році  та навчання 
в аспірантурі Київського 
університету, працював на кафедрі 
загальної математики з 1970 по 2013 
рік. У 1970 році захистив 
кандидатську дисертацію на тему 
“Аналіз напруженого стану тіл 
обертання”. 
 У наукових дослідженнях 
центральне місце посіли питання 
розробки і розвитку поляризаційних 
методів механіки композиційних 

матеріалів. Вперше обґрунтована можливість застосування 
електромагнітних хвиль мікрорадіохвильового діапазону та 
визначення напружень в композиційних матеріалах-діелектриках. 
Розглянуті фізичні основи та способи практичної реалізації 
вказаних методів. Закладені основи поляризаційно-оптичного 
методу моделювання напружень в лінійно-в’язкопружних 
композиційних матеріалах. 
 У 1986 р. І.П.Васильченко захистив докторську дисертацію 
“Поляризаційні методи розв’язку задач механіки композитів”. 
Через два роки йому було присуджено вчене звання професора. У 
80-90 роках вийшли в світ дві монографії “Основи 
електромагнітного методу дослідження напружень в анізотропних 
середовищах” та “Поляризаційні методи механіки композиційних 
матеріалів”.  
  Серед останніх значних наукових досягнень є 
впровадження математичних методів в економічну науку та в 
управління фінансовими процесами, за результатами яких було 
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опубліковано цикл наукових статей у провідних фахових 
виданнях, ряд підручників з вищої математики для економістів та 
навчальний посібник «Фінансова математика». За тематикою 
окремих наукових напрямів ним розроблені та читались 
спеціальні курси: «Основи теорії подібності та аналіз 
розмірностей»,  «Математичне моделювання в механіці суцільного 
середовища»,  «Математичні моделі в природознавстві»,  
«Економіко-математичне моделювання».  
             Професор Васильченко І.П. є автором понад 170 наукових 
та навчально-методичних праць, у тому числі двох монографій та 
одинадцяти підручників і навчальних посібників, які 
неодноразово перевидавалися та користуються популярністю 
серед студентів та фахівців.  
         Основні праці:  Монографії: Поляризационные методы 
механики композиционных материалов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1990; Основы электромагнитного метода исследования 
напряжений  в анизотропных средах. – К., «Наукова думка», 1980. 

    Підручники:  Вища математика: основні означення, 
приклади і задачі. Навч. посіб. у 2-х кн. Кн.2. К.: Либідь, 1992, 1994;  
Вища математика: основні розділи у 2-х кн. Кн.1. К., 1995, 2003;  
Вища математика для економістів. К., Знання, 2002, 2004, 2007; 
Вища математика для економістів: спеціальні розділи. К., 2004, 
2007; Вища математика для економістів: загальні розділи. К., 2006; 
Фінансова математика. К., 2007. 
 Доцент Л.Д.Гординський працював на кафедрі з  1989 по 
2011 рік. Читав нормативні курси з вищої математики на 
географічному факультеті для студентів, що спеціалізуються на 
кафедрах метеорології та кліматології і картографії, спеціальні - 
на механіко-математичному факультеті. 
 Коло наукових інтересів пов’язане з дослідженням 
властивостей розв’язків нелінійних крайових задач математичної 
фізики, топологічними та варіаційними методами, розробкою 
чисельно-аналітичних методів розв’язування крайових задач. 
Розроблені методи знайшли своє застосування при дослідженні 
задач теорії оболонок, теплопровідності та електродинаміки 
провідних середовищ. 
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 Отримані наукові результати використовуються при 
підготовці спеціальних курсів з математичного моделювання для 
студентів механіко-математичного факультету. 

Плахотник Володимир Васильович, закінчив механіко-
математичний факультет Київського державного університету в 
1972 році, аспірантуру - в 1975 році. В 1978 році захистив 
кандидатську дисертацію “Зображення частково впорядкованих 
множин над комутативними кільцями”, науковий керівник - 
доктор фіз.-мат. наук, проф. А.В.Ройтер. Наукові інтереси -  
класифікаційні задачі алгебри; застосування алгебри в 
диференціальних рівняннях, хімічній комбінаториці, теорії 
графів та теорії динамічних систем; теоретичні основи педагогіки. 

 
Має 120 наукових, науково-популярних і науково-

методичних публікацій. Є автором чотирьох глав відомого 
підручника і учбового посібника, виданих в 1991-96 роках та 
перевиданих у 2003 році колективом кафедри загальної 
математики, , а також співавтором підручника “Вища 
математика”, рекомендованого Міністерством освіти і науки 
України як базовий підручник для студентів вищих навчальних 
закладів. Плахотник В.В., Станжицький О.М. та інші. Харків 
"Фоліо" 2014, 670 стр.  На кафедрі працює з 1975 року асистентом, з 
1980 - старшим викладачем, потім - доцентом. У 2004 р. видав 
методичний посібник “Рушійні сили виховання в математиці”. 
Працював на біологічному, географічному, хімічному, 
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геологічному, філософському, механіко-математичному 
факультетах. Зокрема, читає нормативний курс “Педагогіка і 
методика викладання математики”, спеціальні курси “Дискретні 
лінійні динамічні системи”, “Прикладні задачі теорії графів” на 
механіко-математичному факультеті. Був керівником секції, 
головою журі відділення “Математика” Малої Академії наук 
України у 2003-2009 р.р. Брав участь у проведенні математичних 
олімпіад різного рівня для школярів, в тому числі обласних, 
м.Києва та Всеукраїнської олімпіади. В 2007 р. нагороджений 
знаком “Відмінник освіти України” та неодноразово був 
нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки. 
 Призва Георгій Йосипович в 1965 році  закінчив механіко-
математичний факультет Київського університету. З 1965 по 1972 
рр. - асистент, старший викладач і доцент кафедри теорії 
ймовірностей та математичної статистики, з 1972 по 1986 рр. - 
доцент кафедри математичного аналізу, а з 1986 по 2002 р. - доцент 
кафедри загальної математики. 
 Він є автором понад 80 наукових, науково-популярних та 
учбово-методичних робіт. Наукові інтереси зосереджені на 
теоретичних і прикладних питаннях напівмарковських процесів, 
марковських процесів відновлення, моделях масового 
обслуговування, побудові та дослідженні окремих класів 
ортогональних поліномів однієї та багатьох дискретних змінних. 
Опублікував 11 навчальних посібників та підручників для 
студентів та учнів, в тому числі “Диференціальні рівняння та іх 
застосування” (2 видання), “Вища математика. Основні розділи” (у 
співавторстві), “Задачі Всеукраїнських математичних олімпіад” (у 
співавторстві, 5 видань). 
 Незмінний член журі багатьох Київських та Всеукраїнських 
математичних олімпіад, з 1969 по 1978 рр. - представник України у 
Всесоюзних математичних олімпіадах. З 1969 по 1989 рр -декан 
математичного факультету міського університету для вчителів 
міста Києва. В 1974 р. нагороджений знаком “Відмінник народної 
освіти”. 

Данілов Володимир Якович закінчив  механіко-
математичний факультет  Київського державного університету 
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(1975). Працював на механіко-математичному факультеті з 1979 
року інженером, молодшим науковим співробітником  Науково 
дослідного сектору. 

 Без відриву від виробництва 
закінчив аспірантуру під 
керівництвом проф.Д.І.Мартинюка. В 
1983 році  захистив кандидатську 
дисертацію “Аналітичні методи 
дослідження систем різницевих 
рівнянь”. З 1981 року працює 
асистентом кафедри загальної 
математики механіко-математичного 
факультету Київського 
держуніверситету, а з 1988 року - 

доцентом. З 2003 по 2007р.р. працював на посаді заступника 
декана з навчальної роботи факультету. В 2010 р. обраний головою 
профбюро механіко-математичного факультету. 

В.Я.Данілов - автор понад 90 наукових та навчально-
методичних праць. Результати його робіт присвячені дослідженню 
питань якісної теорії диференціальних та різницевих рівнянь за 
допомогою аналітичних методів нелінійної механіки. В своїх 
наукових дослідженнях, використовуючи метод прискореної 
збіжності та метод інваріантних многовидів, для нелінійної 
системи різницевих рівнянь з квазіперіодичними коефіцієнтами 
він встановив існування квазіперіодичного розв’язку, в околі якого 
вихідна система зводиться до лінійної системи з сталими 
коефіцієнтами. Використовуючи методику розвинуту в роботах 
А.М.Самойленка вивчав інваріантні тороїдальні многовиди систем 
різницевих рівнянь з повільно змінною фазою. Для нелінійних 
систем різницевих рівнянь з малим додатнім параметром дослідив 
поведінку розв’язків даної системи на нескінченному інтервалі. 
Даний результат є аналогом другої теореми Боголюбова для 
систем різницевих рівнянь. Досліджував стійкість нульового 
наближення розв’язку нелінійних систем різницевих рівнянь, 
граничну поведінку динамічних систем в скінченно-вимірних  
просторах.     
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 В.Я.Данілов читає нормативні курси з вищої математики 
для студентів географічного факультету, спеціальні курси з 
математичного моделювання реальних об’єктів, що описуються 
диференціальними та різницевими рівняннями для студентів 
механіко-математичного факультету. 

Нагороджений Почесною грамотою (2002 р. та 2010 р.), 
Грамотою Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка  (2012 р.). До 70 річчя механіко-математичного 
факультету  нагороджений Почесною грамотою від Московської  
районної  державної адміністрації  у м Києві. 

Осн.  праці: Підручник для студентів природничих 
спеціальностей університетів і вищих технічних навчальних 
закладів. Вища математика у двох книгах. Книга 2. Спеціальні 
розділи  за ред. проф. Кулініча Г.Л., 1994, вид-во “Либідь” (у 
співавт.);  

Навчальні посібники з вищої математики (у співавт.) - 
“Елементи лінійної алгебри та їх застосування в економіці”.- К., 
КІБС, 2000; “Елементи функції багатьох змінних  для економістів.-
К., КІБС, 2001;  “Елементи диференціального числення функції 
однієї змінної  для економістів”.- К., КІБС, 2003; “Диференціальні 
рівняння та їх застосування в економіці”.-К., КІБС, 2004; 
“Розв’язування задач лінійної алгебри за допомогою електронних 
таблиць Microsoft Excel”.-К., КІБС, 2005; “Теорія ймовірностей і 
математична статистика”.- Кам’янець-Подільський, ПП Мошак, 
2009; “Математична статистика”.-К., ВГЛ “Обрії”, 2012; “Теорія 
ймовірностей і математична статистика”.-К., Прінт-Сервіс, 2013. 
 Шовкопляс Володимир Миколайович закінчив у 1968 році 
механіко-математичний факультет Київського університету 
ім.Тараса Шевченка. В 1979 році захистив кандидатську 
дисертацію “Періодичні розв’язки нелінійних диференціальних 
рівнянь з імпульсним збуренням” під керівництвом академіка 
І.І.Ляшка та професора М.О.Перестюка. 
 Наукова діяльність пов’язана з дослідженням періодичних 
розв’язків систем диференціальних рівнянь з імпульсним 
збуренням та якісної теорії диференціальних рівнянь. Ним 
опубліковано 65 наукових та методичних робіт. 
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 На кафедрі працював з 1979 року асистентом, з 1985 року - 
старшим викладачем, з 1990 року по 2004 рік - доцентом. Читав 
нормативні курси з вищої математики на факультетах МЕВ, 
економічному, філософському, географічному, геологічному, 
біологічному та механіко-математичному факультетах. 
 Тищенко Сергій Володимирович у 1978 році закінчив 
механіко-математичний факультет КДУ ім.Тараса Шевченка, в 
1981 році - аспірантуру при механіко-математичному факультеті 
на кафедрі математичного аналізу. У 1983 році захистив 
дисертацію “Інтегральні забраження напівгруп операторів і 
деяких класів функцій нескінченної кількості змінних” (науковий 
керівник - академік НАН України Ю.М.Березанський). Протягом 
1989-1994рр. - асистент кафедри загальної математики механіко-
математичного факультету КНУ ім.Тараса Шевченка, з 1994 по 
2014 рік - доцент. Працював на геологічному, механіко-
математичному, біологічному, географічному та філософському 
факультетах. Зокрема, читав спецкурси “Математичне 
моделювання у квантовій механіці” на механіко-математичному 
факультеті, “Функціональний аналіз та інтегральні рівняння” на 
геологічному факультеті; читав лекції та проводив практичні 
заняття з нормативних курсів “Лінійна алгебра та аналітична 
геометрія”, “Математичний аналіз” на геологічному факультеті. 
 Доцент С.В.Тищенко є автором понад 45 науково-
методичних праць, є фахівцем з теорії зображень топологічних *- 

алгебр обмеженими та необмеженими 
операторами. 
 Ільченко Олександр Вадимович 
навчався на механіко-математичному 
факультеті на кафедрі 
диференціальних рівнянь з 1976-1981 
р. Навчався в аспірантурі з 1981-1984 
р. на кафедрі загальної математики 
під керівництвом проф. Кулініча Г.Л. 
Працює на кафедрі загальної 
математики з 1986 року асистентом, а 
з 1996 - доцентом. В 1989 році захистив 
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кандидатську дисертацію по спеціальності теорія ймовірностей та 
математична статистика  “Стійкість деяких класів систем 
стохастичних диференціальних рівнянь”. 
 Напрямок наукової діяльності - асимптотична поведінка 
розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь: ергодичність, 
стійкість розв’язків, періодичні розв’язки, інваріантні міри, 
стохастичний аналіз. 
 Має більше 30 - ти наукових та науково-методичних робіт. 
Викладає теорію ймовірностей та математичну статистику на 
факультеті психології, геологічному факультеті, вищу математику 
в Інституті біології. На механіко-математичному факультеті читає 
спецкурси “Стохастичні диференціальні рівняння”, 
“Моделювання випадкових середовищ за допомогою стохастичних 
диференціальних рівнянь”, “Стохастичний аналіз”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зліва-направо (верхній ряд): Н.М. Руденко, Ю.Б. 
Мосєєнков, Н.Л. Іваненко, І.П. Васильченко, О.В. 

Перегуда, В.М. Шовкопляс, О.В. Ільченко  
(нижній ряд): М.В. Грисенко, Н.Д. Карпінська, Г.Л. 

Кулініч, Н.О. Гумінська,  Є.Ю. Таран, С.В. Тищенко 
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Грисенко Марина Віталіївна народилась в місті Києві у 
1962 році. В 1985 р. закінчила з відзнакою механіко-математичний 
факультет Київського університету та вступила до аспірантури 
кафедри теорії ймовірностей і математичної статистики. Після 
успішного закінчення аспірантури в 1990 році під керівництвом 
професора Кулініча Г.Л. захистила кандидатську дисертацію 
«Асимптотична поведінка розв’язків систем стохастичних 
диференціальних рівнянь при нерегулярній залежності від 
параметра». Були одержані такі наукові результати: достатні 
умови слабкої збіжності розв’язків систем стохастичних 
диференціальних рівнянь до дифузійних та узагальнених 
дифузійних процесів, умови збіжності функціоналів 
інтегрального типу від розв’язків стохастичних диференціальних 
рівнянь, достатні умови збіжності випадкових ламаних, 
побудованих за багатовимірними серіями ланцюгів Маркова до 
дифузійних процесів. 

З 1990 року Марина Віталіївна працює 
на кафедрі загальної математики на посаді 
асистента, а з 1996 року - на посаді доцента.  

М.В. Грисенко читала лекції з курсу 
«Вища математика» для студентів 
географічного, геологічного, біологічного 
факультетів, Військового інституту; 
розробила та викладає дисципліни: 
«Математика для економістів», «Теорія 
ймовірностей та математична статистика», 
«Математика в економіці», «Економетрика», 
«Економіко-математичне моделювання 

світогосподарських процесів», «Стохастичні моделі в 
міжнародному бізнесі» для студентів Інституту міжнародних 
відносин спеціальностей: міжнародні економічні відносини та 
міжнародний бізнес та слухачів відділення післядипломної освіти. 

Проходила стажування в інституті математики НАН 
України (1997, 2002, 2007), в університеті Великобританії Livepool 
John Moores University (JMU 2004), в інституті економічних 
досліджень та політичних консультацій (м. Київ, 2012).  
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Основні наукові інтереси М. В. Грисенко стосуються 
важливих питань економіко-математичного моделювання та 
кількісного аналізу міжнародних економічних відносин і 
міжнародного бізнесу. Вона приділяє багато уваги навчально-
методичній роботі, є автором понад 70 наукових та навчально-
методичних праць, у тому числі підручників і навчальних 
посібників, які рекомендовано Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України як підручники та навчальні посібники 
для студентів економічних напрямків і спеціальностей вищих 
навчальних закладів та університетів, неодноразово 
перевидавалися та користуються популярністю серед студентів, 
викладачів та фахівців. 
 Основні праці:  
 Підручники: «Вища математика: основні розділи у 2-х кн. 
Кн.2. К., 2003 в колективі спіавторів;  «Математика для 
економістів». К. ВПЦ «Київський університет», 2008, 2012. 
 Навчальні посібники: «Математика для економістів. 
Методи і моделі, приклади і задачі». К. «Либідь», 2007; «Теорія 
ймовірностей для економістів-міжнародників», К. ВПЦ «Київський 
університет», 2009; «Математична статистика для економістів-
міжнародників»., К. ВПЦ «Київський університет», 2011; «Теорія 
ймовірностей і математична статистика для економістів-
міжнародників», К. ВПЦ «Київський університет», 2012 у 
співавторстві з А.Ю. Рижовим; «Кількісні методи аналізу 
міжнародних економічних відносин», К. Видавництво ІМВ, 2012 у 
співавторстві з А.А. Чугаєвим; «Економіко-математичне 
моделювання світогосподарських процесів» К. Видавництво ІМВ, 
2015. 

Наукові статті: «Об асимпототическом поведении решений 
систем стохастических диффузионных процес сов при 
нерегулярной зависимости от параметра». Докл. АН УССР. Сер.А. 
1990; «О предельном поведении решений систем стохастических 
дифузионных уравнений». Теория вероятностей и 
математическая статистика. Вып. 40; «Слабая сходимость 
последовательности цепей Маркова к диффузионному процесу. 
Вест. Киев. Гос.ун-та. Математика и механика. 
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М.В. Гриcенко закінчила американську академію 

професійного коучінгу Fowler Wainwright International Institute of 

Professional Coaching. Нагороджена Почесною грамотою 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(2012 рік). 
Доцент Мосеєєнков Юрій Борисович працює на кафедрі  

загальної математики з 1994 р. В 1980-1994 рр. працював в Інституті 
механіки НАН України. В 1985 році захистив кандидатську 
дисертацію “Задача нестаціонарної гідропружності для тіл з 
плоскими і прямолінійними границями”, науковий керівник –
академік НАН України Кубенко В.Д. Ю.Б. Мосєєнков є лауреатом 
премії ім. М.Островського для молодих вчених в області науки за 
1981р . Напрямок наукової роботи - дослідження перехідних 
процесів в гідроелектропружних системах. Виконує наукову 
роботу в руслі проблем досліджень кафедри – математичне 
моделювання: Математичні моделі нелінійної механіки та методи 
їх досліджень. Доцент Ю.Б.Мосеєєнков приділяє багато уваги 
навчально-методичній роботі. За період 2000 – 2009 рр. видано 2 
навчальних посібники з застосування асимптотичних методів для 
інтегрування звичайних диференціальних рівнянь та рівнянь з 
частинними похідними. Має більше 35 наукових праць і 
методичних розробок.  

Ю.Б.Мосєєнков читає нормативні курси у Віськовому 
інституті університету, на географічному та геологічному 

факультетах і спеціальні - на механіко-
математичному факультеті.  

Перегуда Олег Володимирович 
працює на кафедрі загальної математики з 
1994 року. Без відриву від виробництва 
закінчив  аспірантуру під керівництвом 
проф.Г.Л. Кулініча. В 2001 році  захистив 
кандидатську дисертацію “Якісний аналіз 
стохастичних диференціальних рівнянь”.  
З 2003 року працює  доцентом кафедри 
загальної математики механіко-
математичного факультету Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка. З жовтня 2003 
року виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи. 

Доцент Перегуда О.В. є автором понад 35 наукових і 
методичних праць, є фахівцем в теорії інваріантних множин 
стохастичних диференціальних рівнянь Іто. Основні результати 
його робіт присвячені дослідженню питань якісної теорії 
стохастичних диференціальних рівнянь. В 2003 році Перегуда О.В. 
був нагороджений почесною грамотою Президії НАН України для 
молодих вчених. 
 Доцент Перегуда О.В. викладає дисципліни: «Математика 
для економістів», «Теорія ймовірностей та математична 
статистика», «Математика в економіці», «Економіко-математичне 
моделювання світогосподарських процесів» для студентів 
Інституту міжнародних відносин спеціальностей: міжнародні 
економічні відносини та міжнародний бізнес, спеціальні курси з 
теорії  стохастичних дифернціальних рівнянь для студентів 
механіко-математичного факультету. 
 Перегуда О.В. незмінний член жюрі конкурсів Малої 
академії наук. Неодноразово був нагороджений Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки. 

Вижва Зоя Олександрівна 
працює в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка з 
1987 року після закінчення навчання на 
механіко-математичному факультеті 
(1978-1983 рр.) та аспірантури на 
кафедрі теорії ймовірностей та 
математичної статистики (1983-1986 
рр.) під керівництвом члена-
кореспондента АН України професора 
Ядренка М.Й. Вона працювала в 
науково-дослідній частині Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка на посадах 

молодшого наукового співробітника (1987-1994 рр.), наукового 
співробітника (1994-2000 рр.) та старшого наукового співробітника 
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(2000 -2003 рр.). З 2003 р. – доцент, а з 2015 – професор кафедри 
загальної математики механіко-математичного факультету КНУ. 
Отримала вчені звання старшого наукового співробітника (2002 р.)  
та доцента (2008 р.).  

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему  
“Статистичне моделювання однорідних ізотропних випадкових 
полів та ізотропних випадкових полів на сфері”. Нею були 
отримано такі результати: побудовано моделі стаціонарних 
періодичних випадкових процесів, однорідних ізотропних 
випадкових полів на площині та в багатовимірному евклідовому 
просторі, ізотропних випадкових полів на сфері на основі їх 
спектральних розкладів; розроблено різні алгоритми для 
моделювання реалізацій випадкових процесів та полів, що 
розглядаються; отримано оцінки наближень побудованих 
спектральних моделей до цих процесів та полів у нормах деяких 
метричних просторів.  

Доктор фізико-математичних наук з 2012 року. Тема 
докторської дисертації  “Теорія та методологія статистичного 
моделювання випадкових процесів та полів у задачах 
геофізичного моніторингу навколишнього середовища”. 

Вижва З.О. є визнаним фахівцем у новому напрямку 
наукових досліджень проблем статистичного моделювання та 
апроксимації випадкових процесів і полів. Вона займається 
впровадженням методів статистичного моделювання до 
вирішення геологічних проблем, зокрема, моніторингу 
небезпечних геологічних процесів та екологічного стану 
середовища. В сферу її наукових інтересів входять також 
геоінформаційні та геостатистичні методи досліджень 
природних явищ. 

Вона є автором понад 68 наукових праць, в тому числі 33 
статті - у провідних українських та зарубіжних журналах, трьох 
навчальних посібників та однієї монографії: “Статистичне 
моделювання випадкових процесів та полів”. 

Вижва Зоя Олександрівна читала лекції  та проводила 
практичні заняття з нормативних курсів “Диференціальні 
рівняння” та “Теорія функцій комплексної змінної”, “Рівняння 
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математичної фізики” для студентів геологічного факультету, 
“Вища математика” - для студентів філософського факультету, 
“Математична статистика” - для студентів факультету соціології і 
психології. 

Вижва З.О. викладає нормативні курси “Диференціальні 
рівняння”, “Теорія функцій комплексної змінної”, “Рівняння 
математичної фізики”  “Математична статистика та обробка 
геологічної інформації”, “Інформатика”, “Обчислювальна 
математика” та “Спектральний аналіз” для студентів геологічного 
факультету. Нею були розроблені нові спеціальні курси 
“Статистичне моделювання випадкових функцій” та 
“Математичні моделі в природознавстві” для студентів механіко-
математичного факультету; “Статистичне моделювання” для 
студентів геологічного факультету. 

Багато часу та уваги Вижва З.О. приділяє навчально-
методичній роботі. В 2004 році вона видала два навчальні 
посібники “Математичні моделі в природознавстві. Розділ: 
Статистичне моделювання випадкових процесів та полів на 
площині у науках про Землю” та “ Математичні моделі в 
природознавстві. Розділ: Статистичне моделювання тривимірних 
випадкових полів у науках про Землю” для студентів механіко-
математичного факультету. В 2007 році - навчальний посібник “ 
Математичні моделі в природознавстві. Розділ: Статистичне 
моделювання випадкових процесів та полів у науках про Землю”. 
Вона керує написанням бакалаврських, кваліфікаційних на 
здобуття ступеня спеціаліста та магістерських робіт на механіко-
математичному факультеті. Керує роботою  аспірантів. У 2010 році 
нагороджена Грамотою Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній 
роботі. 

Кушніренко Світлана Володимирівна закінчила з 
відзнакою механіко-математичний факультет у 1997 році. 
Навчалась в аспірантурі на кафедрі загальної математики під 
керівництвом професора Г.Л. Кулініча. Захистила кандидатську 
дисертацію «Інваріантні множини стохастичних диференціальних 
рівнянь із стрибками». Має більше 30 наукових та навчально-
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методичних праць. У 2003 році була нагороджена почесною 
грамотою Президії НАН України для молодих вчених. 

Кушніренко С. В. працює на кафедрі загальної математики 
з 2000 року асистентом, а з 2007 року – на посаді доцента. За цей 
час викладала нормативні курси: «Вища математика з основами 
математичної статистики», «Математико-статистичні методи», 
«Комп’ютерні методи» для студентів географічного факультету, 
«Основи вищої математики» для студентів ННЦ «Інститут 
біології», «Математична статистика та обробка геологічних 
даних», «Вища алгебра», «Лінійна алгебра та аналітична 
геометрія», «Математичний аналіз» для студентів геологічного 
факультету, «Вища математика для економістів», «Теорія 
ймовірностей та математична статистика», «Методи 
багатовимірної статистики» для студентів Військового інституту, 
«Педагогіка і методика викладання математики та інформатики», 
«Стохастичні диференціальні рівняння», «Методика викладання 
математики в середній школі», «Методика викладання 
математики у вищій школі» для студентів механіко-
математичного факультету.  

Асистент Єршов Андрій 
Владиславович працює на кафедрі 
загальної математики з 1999 року. 
Проводить практичні заняття з 
нормативних курсів “Вища математика”, 
“Теорія ймовірностей”, “Математична 
статистика”, “Дискретна математика”, 
“Актуарна та фінансова математика” для 
студентів механіко-математичного, 
біологічного та геологічного факультетів.  

Напрямок наукових досліджень – теорія стохастичних 
диференціальних рівнянь. Науковий  керівник – професор Г.Л. 
Кулініч. У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію  на тему 
«Граничні теореми для випадкових ламаних». Єршов А.В. є 
автором більш ніж 15 наукових та навчально-методичних робіт. 

Асистент Рижов Антон Юрійович  закінчив з відзнакою 
механіко-математичний факультет Київського національного 
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університету у 2001. Після закінчення університету навчався в 
аспірантурі кафедри теорії ймовірностей і 
математичної статистики під 
керівництвом проф. Майбороди Р.Є. 
Захистив кандидатську дисертацію на 
тему “Аналіз даних типу тривалості життя 
за спостереженнями з суміші” (2008). Має 
10 наукових та начально-методичних 
праць. На кафедрі загальної математики 
працює з 2002 року на посаді асистента. 
Читає лекції та проводить практичні 
заняття з дисципліни "Комп'ютерна 

статистика" для магістрів 2 року навчання механіко-
математичного факультету, а також практичні та семінарські 
заняття з теорії ймовірностей та математичної статистики, вищої 
математики з основами математичної статистики, економіко-
математичного моделювання світогосподарських процесів для 
студентів біологічного, географічного, геологічного факультетів 
та Інституту міжнародних відносин. 

Асистент Шовкопляс Тетяна Володимирівна у 1996 році 
закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Після закінчення університету навчалася в аспірантурі кафедри 
інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-
математичного факультету. З 1999 року працювала на посаді 
молодшого наукового співробітника НДЛ "Диференціальних та 
інтегральних рівнянь" механіко-математичного факультету. В 2004 
році захистила кандидатську дисертацію "Нетерові крайові задачі 
для імпульсних систем диференціальних рівнянь" . З 2005 року 
працювала науковим співробітником НДЛ "Диференціальних та 
інтегральних рівнянь" механіко-математичного факультету.  

З 2011 року є асистентом кафедри загальної математики 
механіко-математичного факультету. Працюючи аситентом, 
проводила практичні заняття з курсу «Вища математика» в ННЦ 
«Інститут біології» та для студентів географічного факультету; 
читає лекції та проводить практичні заняття з курсів «Лінійна 
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алгебра та аналітична геометрія», «Математичний аналіз» в ННІ 
«Інститут геології», проводить практичні заняття з курсу 
«Диференціальні рівняння» в ННІ «Інститут геології». Керує 
написанням курсових робіт, педагогічною практикою на механіко-
математичному факультеті.   

Напрямок наукової діяльності – дослідження умов 
розв’язності нетерових крайових задач. Має понад 30 наукових 
праць; основні праці: Критерій розв’язності лінійної крайової 
задачі для системи другого порядку // Укр. Мат. Журн. – Том 52, 
№ 6. – 2000, С.- 4;  Умови існування розв'язку нетерової крайової 
задачі для системи другого порядку// Нелінійні коливання. – Том 
5, № 3. – 2006, С.- 8; Нетерова імпульсна крайова задача та умови 
існування її розв'язку // Доповіді НАН України. – 2008.- № 4, С.- 4. 
 Асистент Одрібець С. П. працював на кафедрі з 1999 по 2001 
рік. Проводив практичні заняття з нормативних курсів “Вища 
математика”, “Інформатика”, “Лінійна алгебра” для студентів 
хімічного, географічного та механіко-математичного факультетів. 
Напрямок наукових досліджень - теорія груп. Науковий  керівник 
- професор В. І. Сущанський.  

Асистент Іващук О. В.  працював на кафедрі з 2007 по 2011 
рік. Проводив практичні заняття з нормативних курсів 
“Інформатика”, “Програмне забезпечення сучасних персональних 
комп’ютерів” для студентів механіко-математичного та 
географічного факультетів.  Напрямок наукових досліджень - 
теорія диференціальних рівнянь з імпульсною дією. Науковий  
керівник - академік А.М. Самойленко. 

Інженерами на кафедрі працюють Карпінська Наталя 
Дмитрівна та Куровська Світлана Володимирівна. 

Крім названих науковців на кафедрі працювали і працюють 
тепер Ю.С.Мішура, О.Г.Киселевський, А.І.Лобанов, Б.П.Довгий, 
О.М.Станжицький, Н.Л.Іваненко, Ю.Б.Коваль, Н.М.Шестопал, 
Г.Д.Ряховський, Н.О.Гумінська, В.М.Радченко, О.А.Ющенко,  
О.В.П’ятецька, інженерами В.І.Кайдан, Н.О.Підсуха, 
Т.М.Богатиренко, С.В.Сивець, О.Овчинникова, Н.М.Руденко. 

Колективом кафедри під редакцією проф.Г.Л.Кулініча були 
видані підручник “Вища математика” у двох книгах (автори 
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Г.Л.Кулініч, Є.Ю.Таран, І.П.Васильченко, Г.Й.Призва, 
В.В.Плахотник, Л.Д.Гординський, В.Я.Данилов, В.М.Шовкопляс, 
В.М.Бурим, М.В. Грисенко), навчальний посібник у двох частинах 
“Вища математика: основні означення, приклади і задачі” (автори 
Г.Л.Кулініч, Є.Ю.Таран, І.П. Васильченко, Л.О.Максименко, В.В. 
Плахотник, В.Я.Данилов, А.І.Лобанов, Г.Й. Призва ). 

У свівавторстві з доц.Тищенком С.В. у видавництві “World 
Scientific Publishing, Singapore” видано підручник “Linearіty and 
the Mathematics of Several Variables”, 2000р., 445с., а також видані 
три його рукописні версії (1995-1999рр.) для студентів-інженерів 

Техаського університету (Texas AM University, USA). 
Кафедра загальної математики підтримує тісний зв’язок з  

Інститутом математики НАН України. Так, академік НАН України 
А.В.Скороход розробив і прочитав в 1984р. курс лекцій з 
філософських проблем математики для студентів філософського 
факультету, а професор В.В.Булдигін читав лекції в 1985-1987рр. 
на філософському і біологічному  факультетах. З 2005 року 
сумісником на кафедрі працює завідувач відділу теорії випадкових 
процесів Інституту математики НАН України професор 
Дороговцев А.А. Проводяться спільні дослідження з стохастичних 
диференціальних рівнянь, об’єднані семінари . 

При кафедрі працює науковий семінар “Побудова 
математичних моделей нерегулярних еволюційних 
детермінованих і стохастичних систем та дослідження 
властивостей їх розв’язків”. 

Доценти Г.Й.Призва і В.В.Плахотник неодноразово брали 
участь в організації і проведенні олімпіад різного рівня для 
школярів м. Києва і України. Крім того, В.В.Плахотник, 
О.В.Перегуда та А.Ю.Рижов є постійними членами журі  
відділення “Математика” Малої академії наук України. 

 
Матеріал підготував:  

завідувач кафедри загальної математики 
професор Станжицький О.М. 
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Кафедра математичного аналізу 
Співробітники кафедри забезпечують викладання на 

факультеті базових у математичній освіті курсів: математичного 
аналізу, абстрактної теорії міри та інтеграла, функціонального 
аналізу, теорії наближення функцій та низки сучасних 
спеціальних курсів.  

З моменту відкриття Київського університету у складі ІІ-го 
(фізико-математичного) відділення філософського факультету 
працювала кафедра чистої і прикладної математики. Професор 
цієї кафедри С.С. Вижевський, випускник Віленського 
університету і колишній вчитель Кременецького ліцею, був 
першим викладачем диференціального та інтегрального числення 
і його застосувань у геометрії, варіаційного числення та 
інтегрування диференціальних рівнянь. У навчальній програмі на 
ці курси виділялося 3 год. на тиждень. За відгуками слухачів та 
програмами лекцій, що збереглися в архівах, викладання 
С.С.Чижевського відзначалося повнотою і точністю. 

У 1837 р. зі звільненням С.С.Вижевського його курси став 
читати Г.В. Гречина, також випускник Віленського університету і 
професор з Кременця. Він очолив і кафедру. Царські репресії у 
зв’язку з пожвавленням польського національного руху призвели 
до вигнання кременецької професури з університету і взагалі до 
призупинення викладання в університеті в 1839 р. У 1838 – 1839 
роках вакансії заступили М.А. Дьяченко з Харкова та випускник 
головного педагогічного інституту О.М. Тихомандрицький. Курси 
диференціального та інтегрального числення читав 
М.А.Дьяченко. У своїх лекціях він використовував книги Ойлера, 
Лагранжа, Коші, Лакроа. 

У січні 1850 року друге відділення філософського 
факультету стало називатися  фізико-математичним факультетом. 

З переїздом у Київ випускника Московського університету 
І.І.Рахманінова та початком роботи його учнів у 50-ті р.р. курси 
диференціального та інтегрального числення став читати 
П.Е.Ромер. Про обсяг і рівень тогочасного викладання 
математичного аналізу свідчать написані ним підручники та 
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навчальні програми. У цей час стає помітною активна власна 
математична творчість київських професорів. Цілу епоху в житті 
університету становить наукова і педагогічна діяльність 

В.П.Єрмакова. Серед 200 його наукових 
праць цікавими є дослідження умов 
збіжності числових рядів (ознака 
Єрмакова).  

Науковими пріоритетами 
київських математиків наприкінці ХІХ 
– початку ХХ ст. були питання 
геометрії, алгебра, диференціальні 
рівняння та операційне числення, 
теорія аналітичних функцій. 

У 1920 р. Київський університет 
було реорганізовано у вищий інститут 
народної освіти. Відновив університет 
свою роботу лише у 1933 р. 

У 1940 р. фізико-математичний 
факультет Київського університету був поділений на два 
факультети: механіко-математичний і фізичний. Невдовзі 
заняттям перешкодила друга світова війна та німецька окупація 
Києва. Київський університет був евакуйований у Кзил-Орду 
(Казахстан). 

Кафедра математичного аналізу бере свій початок з часу 
повернення із евакуації Київського університету в 1944 році. 
Заняття розпочалися в січні 1944 р.  

У 1944 році завідувачем кафедри математичного аналізу 
став доцент Микола Петрович Соколов (1889 – після 1970), 
вихованець Петроградського університету, відомий спеціаліст з 
теорії просторових матриць, який займався також дробовим 
диференціюванням та інтегруванням і бінарними трилінійними 
формами. Після 1945 р. він певний час завідував кафедрою 
алгебри та теорії ймовірностей, а пізніше працював у Київському 
інституті легкої промисловості. 

З 1945 року почав завідувати кафедрою математичного 
аналізу відомий математик і механік, визначний організатор 
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науки, академік АН УРСР Михайло Олексійович Лаврентьєв (1900 
– 1980), вихованець Московського 
університету. Незважаючи на велику 
завантаженість роботою в АН УРСР (у 
цей час М.О. Лаврентьєв був першим 
віце-президентом АН УРСР і 
директором Інституту математики АН 
УРСР), він приділяв велику увагу 
розвитку математики в Київському 
університеті і підготовці 
висококваліфікованих фахівців на 
механіко-математичному факультеті.  

Основні наукові дослідження 
М.О. Лаврентьєва стосуються теорії 
функцій комплексної змінної, теорії 
диференціальних рівнянь, питань варіаційного числення, 
ріманової геометрії, крайових задач для систем еліптичного типу, 
розробки нових моделей гідродинамічних явищ, теорії кумуляції, 
створення оригінальної моделі турбулентних течій з урахуванням 
руху кільцевих вихорів, розробки теорії направленого вибуху, 
оригінального доведення існування відокремленої хвилі. Роботи 
М.О. Лаврентьєва по кожному з вищезгаданих напрямків є 
основоположними в світовій науці. М.О. Лаврентьєв відомий в 
світі не лише як один з найвидатніших теоретиків, але також як 
видатний дослідник в галузі застосування математичних методів. 

М.О. Лаврентьєв створив школи в галузі теорії функцій 
комплексної змінної та її застосувань і механіки суцільного 
середовища. Він зробив великий внесок у розвиток вітчизняної 
математики. 

Наступником М.О. Лаврентьєва на посаді завідувача 
кафедри математичного аналізу став у 1950 р. відомий учений у 
галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, 
математичного аналізу та історії математики академік АН УРСР 
Борис Володимирович Гнєденко (1912 – 1995), випускник 
Саратовського університету, вихованець Московської 
математичної  школи. Його наукові дослідження стосуються 
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граничних теорем для сум незалежних випадкових величин, 
розробки теорії масового обслуговування, теорії надійності, 
математичної статистики, деяких питань математичного аналізу, 

історії математики та механіки. У 
працях Б.В. Гнєденка повністю 
розв’язано питання про умови збіжності 
розподілів сум незалежних випадкових 
величин до всіх можливих для них 
граничних розподілів. Він працював 
також над задачами кібернетики і 
обчислювальної математики. 
Працюючи в Київському університеті, 
він вперше в СРСР створив навчальний 
курс з програмування на ЕОМ і читав 
цей курс протягом кількох років. 
Створена Б.В. Гнєденком київська школа 
теорії ймовірностей і математичної 
статистики знайшла загальне визнання 

у світі. Багато його учнів було обрано до АН УРСР. Вихованці 
Б.В. Гнєденка плідно працювали в різних наукових закладах 
України, в тому числі й у Київському університеті. 

З 1951 по 1954 рік завідувачем кафедри математичного 
аналізу працював професор Георгій Євгенович Шилов (1917 – 1975) 
– відомий математик і педагог, вихованець Московського 

університету. Основні його роботи 
відносяться до функціонального аналізу, 
теорії диференціальних рівнянь і 
алгебри. Під час роботи на факультеті 
він одержав нові умови повноти і 
замкненості систем функцій, дослідив 
структуру комутативних нормованих 
кілець, одержав критерій компактності в 
однорідному просторі функцій. У цей же 
час Г.Є. Шилов розпочав роботу з теорії 
узагальнених функцій, дослідив 
властивості перетворень Фур’є швидко 
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спадних функцій та застосував ці результати до дослідження 
задачі Коші для рівнянь та систем рівнянь з частинними 
похідними, одержав ряд теорем типу Фрагмена – Ліндельофа для 
розв’язків систем диференціальних рівнянь. Він активно залучав 
талановитих студентів до наукової роботи. Діяльність Г.Є. Шилова 
в Київському університеті сприяла значному зростанню рівня 
викладання математичного і функціонального аналізу. На той час 
склад кафедри математичного аналізу був такий: проф. 
Г.Є. Шилов – завідувач кафедри, доценти Ю.М. Березанський та 
К.А. Бреус, асистенти А.Д. Дубінін, Ц.О. Бренман (Шуб), 
В.І. Леута.  

Після від’їзду Г.Є.Шилова до Москви, кафедра 
математичного аналізу була об’єднана з кафедрою алгебри та 
теорії ймовірностей. Вона мала назву кафедри математичного 
аналізу, теорії ймовірностей та алгебри, її завідувачем до 1958 року 
був Б.В. Гнєденко. У 1959 р. з неї виокремилась кафедра алгебри. 

З 1958 по 1960 рік завідував кафедрою відомий вчений в 
галузі теоретичної фізики і математики академік АН УРСР Остап 
Степанович Парасюк (1921 – 2007), вихованець Львівського 

університету. Основні напрямки 
наукових досліджень О.С. Парасюка 
відносяться до квантової теорії поля, 
математичної фізики і теорії 
ймовірностей. Він розвинув і 
обгрунтував теорію вилучення 
нескінченностей у квантовій теорії поля, 
одержав завершений розв’язок проблеми 
регуляризації розбіжних інтегралів цієї 
теорії. Ряд важливих результатів одержав 
О.С. Парасюк у галузі аналітичного 
продовження узагальнених функцій, 
встановив деякі критерії застосування 
подвійних спектральних зображень. 

Серед здобутих ним результатів у галузі теорії ймовірностей 
важливе місце належить локальній граничній теоремі теорії 
ймовірностей. 
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Після О.С. Парасюка кафедру математичного аналізу і 
теорії ймовірностей очолив у 1960 р. відомий вчений, член-
кореспондент АН УРСР Йосип Ілліч Гіхман (1918 – 1985), 
випускник Київського університету, учень 
академіка М.М.Боголюбова. Основні роботи 
Й.І. Гіхмана стосуються теорії 
ймовірностей, математичної статистики, 
теорії випадкових процесів. Узагальнюючи 
поняття динамічної системи, що 
знаходиться під впливом випадкового 
процесу, він прийшов до поняття 
стохастичного інтеграла та зробив істотний 
внесок у розвиток теорії стохастичних 
диференціальних рівнянь, узагальнив 
теореми існування і єдиності розв’язків. 
Послідовно використовуючи методи теорії 
випадкових процесів та граничні теореми, Й.І. Гіхман одержав ряд 
важливих результатів з математичної статистики, в тому числі 
дослідив вплив емпіричного означення параметрів на вигляд 
граничного розподілу у непараметричних критеріях Колмогорова. 
Його робота на факультеті мала значний позитивний вплив на 
підвищення рівня викладання не тільки теорії ймовірностей, але й 
алгебри та математичного аналізу. 

У 1962 році кафедру математичного аналізу та теорії 
ймовірностей було розділено на дві кафедри: кафедру 
математичного аналізу та кафедру теорії ймовірностей. 

 У період з 1962 по 1968 рік кафедру математичного аналізу 
очолював відомий вчений, член-кореспондент АН УРСР 
Владислав Кирилович  Дзядик (1919 – 1998), випускник 
Дніпропетровського університету, учень академіка 
С.М.Нікольського. Основний напрямок його наукових досліджень 
– теорія функцій. Він побудував теорію наближення у середньому 
абсолютно монотонних функцій, одержав точні верхні межі 
найкращих наближень на класах функцій, що мають обмежену 
похідну довільного цілого та нецілого порядку, і на класах 
спряжених функцій. В.К. Дзядик побудував конструктивну теорію 



Кафедра математичного аналізу 

 

137 

наближення основних класів функцій комплексної змінної, 
розробив апроксимаційний метод розв’язання диференціальних 

рівнянь.  
В.К. Дзядик значну увагу 

приділяв роботі з аспірантами та 
кадровим питанням. Його аспіранти 
Г.А. Алібеков, В.О. Панасович та 
Г.С. Смірнов успішно захистили 
кандидатські дисертації і почали 
працювати на кафедрі математичного 
аналізу. Також його учнем є теперішній 
завідувач кафедри І.О. Шевчук.  

З 1968 по 1973 рік завідував 
кафедрою математичного аналізу 
професор Сергій Михайлович 
Бєлоносов, відомий вчений в галузі 

застосувань математичних методів до 
задач механіки. Він досліджував крайові 
задачі для рівнянь Навьє – Стокса, якими 
описуються течії в’язкої нестискуваної 
рідини, зокрема, розвивав метод 
гідродинамічних потенціалів. При цьому 
деякі задачі були зведені ним до 
граничних інтегральних рівнянь з 
абсолютно збіжними ядрами, що 
виражаються через елементарні функції. 
Для окремих класів практично важливих 
задач динаміки в’язкої рідини та 
гідропружності розробив методи 
отримання розв’язку в явному вигляді. Досліджував також 
статичні задачі теорії пружності. 

У 1973 році завідувачем кафедри математичного аналізу 
став професор Анатолій Якович Дороговцев (1935 – 2004) – 
відомий фахівець у галузі теорії випадкових процесів та їх 
застосувань, випускник механіко-математичного факультету 
Київського університету, учень Й.І. Гіхмана. 
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Він дослідив кореляційну та спектральну структуру 
векторних випадкових процесів, що породжуються стохастичними 
диференціальними рівняннями зі змінними коефіцієнтами. У ряді 
праць вивчив умови стійкості періодичних випадкових процесів і 
разом з Й.І. Гіхманом – умови 
існування розв’язків загальних 
стохастичних рівнянь. 
А.Я. Дороговцев розглянув нову 
задачу оцінки параметрів у моделях, 
що містять нескінченновимірний 
заважаючий параметр і в зв’язку з 
цією задачею дослідив нові проблеми 
оптимізації в гільбертовому просторі. 
Дослідження стаціонарних 
випадкових процесів привели 
А.Я. Дороговцева до необхідності 
вивчення диференціальних та 
різницевих рівнянь в абстрактних 
просторах. У цю тематику він теж зробив значний внесок, 
запровадивши нове поняття періодичності розв’язків 
стохастичних рівнянь. До цієї тематики згодом долучився і 
продовжив дослідження його учень, зараз декан факультету проф. 
М.Ф. Городній. 

Значну увагу професор А.Я. Дороговцев приділяв 
навчально-методичній роботі. А.Я. Дороговцев є автором 
класичних підручників з математичного аналізу й теорії міри, за 
якими протягом багатьох років навчаються студенти механіко-
математичного факультету. Під його керівництвом і в 
співавторстві з ним, співробітниками кафедри написані і 
опубліковані навчально-методичні посібники з математичного 
аналізу, теорії міри та функціонального аналізу. 

Велику увагу професор А.Я. Дороговцев приділяв кадровим 
питанням. Протягом 25 років його роботи завідувачем на кафедрі 
математичного аналізу почали викладацьку і наукову роботу 
талановиті випускники механіко-математичного факультету 
О.О. Курченко, Ю.Г. Кондратьєв, О.Ю. Константінов, Г.Ф. Ус, 
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О.Г. Кукуш, Ю.С. Мішура, М.О. Денисьєвський, М.Ф. Городній, 
Т.О. Петрова, А.Ю. Пилипенко. Всі ці співробітники кафедри 
успішно захистили кандидатські дисертації, а Ю.С. Мішура, 
О.Г. Кукуш, Ю.Г. Кондратьєв, М.Ф. Городній,  О.О. Курченко і  
А.Ю. Пилипенко захистили і докторські дисертації та 
продовжують наукову й педагогічну роботу на механіко-
математичному факультеті та в Інституті математики НАН 
України. 

Починаючи з 1954 року, більше ніж 
півстоліття на кафедрі працював 
(спочатку на посаді доцента, а згодом 
професора) один з фундаторів української 
школи функціонального аналізу академік 
НАН України Юрій Макарович 
Березанський. Юрій Макарович – лауреат 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки (1998) та премій НАН України ім. 
М.М. Крилова (1980) і М.М.Боголюбова 
(1997). Він отримав низку 
фундаментальних результатів в області 
спектральної теорії операторів, зокрема, 
теорії диференціальних операторів з 

частинними похідними та різницевих операторів. Серед основних 
напрямків його досліджень узагальнені функції, гармонічний 
аналіз, обернені задачі, нескінченновимірний аналіз. Упродовж 
багатьох років Ю.М.Березанський читав загальний курс 
функціонального аналізу та низку спеціальних курсів. Серед його 
учнів більше 10 докторів та 30 кандидатів наук.  

Працюючи на кафедрі, захистив докторську дисертацію 
Степан Дмитрович Івасишен. Він певний час працював на 
кафедрі доцентом, згодом професором, а з 1987 до 2004 року 
працював завідувачем кафедри в Чернівецькому університеті. 
Основні його наукові результати пов’язані з дослідженням 
матриць Гріна параболічних граничних задач. 

Довгий час до виходу на пенсію у 1989 р. на кафедрі 
працювала доцент Марія Яківна Рязанова, яка займалася 
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проблемами динаміки пружних систем, що знаходяться під дією 
рухомих навантажень. 

З 1962 до 2006 року на кафедрі працював доцент Володимир 
Олексійович Панасович, який займався теорією наближення 
функцій та кубатурними формулами. 

З 1967 р. до 2003 р. штатним співробітником кафедри був 
доцент Гаджі Алібекович Алібеков  (1932 – 2010). Після виходу на 
пенсію він працював на кафедрі на громадських засадах до 2009 
року. Його дослідження стосуються питань підсумовування рядів 
Фабера лінійними методами та теорії наближення функцій 
комплексної змінної на областях з кусково-гладкою межею.  

З 1968 р. до виходу на пенсію у 2009 р.на кафедрі працював 
доцент Володимир Никифорович Нагорний (1945 – 2015). Він 
розвивав теорію інтерполяції випадкових процесів та полів. 
В.Н. Нагорний велику увагу приділяв громадській та 
адміністративній роботі, залученню талановитої молоді на 
факультет. З 1987 по 2003 рік він був заступником декана механіко-
математичного факультету. 

Тривалий час на кафедрі математичного аналізу працював 
доцент Микола Потапович Слободенюк (1930 – 1996), який 
займався граничними теоремами теорії ймовірностей, зокрема, 
встановив ряд граничних теорем для адитивних функціоналів від 
випадкових блукань та для функціоналів від броунівського руху. 
М.П. Слободенюк був заступником декана механіко-
математичного факультету з наукової роботи.  

З 1973 року на кафедрі працював доцент Георгій 
Серапіонович Смірнов, який отримав цілий ряд вагомих 
результатів в теорії наближень функцій. В розквіті творчих сил 
Г.С. Смірнов трагічно загинув 1 січня 2000 року. 

З 1974 р. по 1998 р. на кафедрі працював доцент Георгій 
Федорович Ус, який досліджував актуальні питання 
нескінченновимірного аналізу. У 1998 р. Г.Ф. Ус виїхав до 
Німеччини. 

З 1975 р. по 1986 р. на кафедрі на посаді асистента працював 
Юрій Григорович Кондратьєв, наукові інтереси якого пов’язані з 
нескінченновимірним аналізом та його застосуваннями у 
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математичній фізиці. У 1986 р. він перейшов на роботу в Інститут 
математики НАНУ, у 1987 р. захистив докторську дисертацію. 
Професор. Лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки (1998 р.).  

Деякий час на кафедрі математичного аналізу працював 
Тарас Анатолійович  Мельник, який з 1994 року працює 
професором кафедри математичної фізики. 

З 1995 р. по 1998 р. на кафедрі на посаді аcистента працював 
Андрій Юрійович Пилипенко, наукові інтереси якого пов’язані з 
нескінченновимірним аналізом та стохастичними 
диференціальними рівняннями. У 1998 р. він перейшов на роботу 
в Інститут математики НАНУ, у 2006 р. захистив докторську 
дисертацію. 

 
Кафедра в 2000 р. 

Зліва направо: верхній ряд – О.Ю. Константінов, 
О.Н. Нестеренко, В.О. Панасович, А.В. Чайковський, М.Ф. Городній, 

І.О. Шевчук, М.О. Денисьєвський, В.Н. Нагорний; нижній ряд – 
Н.В. Шевчук, Т.О. Петрова, Ю.С. Мішура, Г.А. Алібеков 

З 1998 року кафедру математичного аналізу очолює 
вихованець механіко-математичного факультету, професор Ігор 
Олександрович Шевчук – відомий учений у галузі теорії функцій, 
зокрема в теорії наближення функцій. І.О.Шевчук продовжує 
традиції кафедри по залученню кращих випускників механіко-
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математичного факультету до педагогічної і наукової роботи. За 
час його роботи доцентами кафедри математичного аналізу 
почали працювати такі відомі фахівці, як В.М. Радченко (згодом 
він захистив докторську дисертацію і зараз працює на посаді 
професора) та М.О. Назаренко, а асистентами кафедри стали 
О.Н. Нестеренко, А.В. Чайковський (зараз обидва – доценти 
кафедри), Г.М. Шевченко (зараз працює на кафедрі теорії 
ймовірностей, статистики та актуарної математики), А.В. Примак, 
А.В. Бондаренко, Д.Ю. Мітін, В.Б. Брайман, О.А. Мохонько. 

Кафедра в 2004 р. 
Зліва направо: верхній ряд – Г.М. Шевченко, В.М. Радченко, 

М.О. Денисьєвський, А.В. Чайковський, М.Ф. Городній, Т.О. Петрова, 
В.Н. Нагорний, О.Н. Нестеренко, О.Ю. Константінов, О.О. Курченко; 
нижній ряд – О.Г. Кукуш, Н.В. Шевчук, І.О. Шевчук, М.О. Назаренко 

Тривалий час на кафедрі математичного аналізу працювала 
професор Юлія Степанівна Мішура, яка згодом очолила кафедру 
теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної 
математики. 

Рідною ця кафедра є також для Михайла 
Федоровича Городнього, який працював на ній з 1989 до 2006 року, 
пройшовши шлях від асистента до професора. В 2006 році він 
очолив кафедру геометрії, а у 2007 році став деканом механіко-
математичного факультету. Наукові інтереси М.Ф. Городнього 
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також пов’язані з кафедрою математичного аналізу: вивчає 
властивості розв’язків диференціальних та різницевих рівнянь у 
банаховому просторі. 

З 2004 р. по 2006 р. на посаді асистента на кафедрі працював 
кандидат фіз.-мат. наук Андрій Вікторович Примак, який 
спеціалізувався в галузі теорії наближень. Зараз він працює в 
Університеті Манітоби (Канада). 

З 2008 р. по 2010 р. на посаді асистента на кафедрі працював 
кандидат фіз.-мат. наук Олексій Анатолійович Мохонько, який 
досліджував спектральні властивості блочних якобієвих матриць. 

Десятки вихованців кафедри математичного аналізу стали 
докторами наук і відомими у світі математиками. Серед них 
співробітники університету професори С.Д. Івасишен (1981 р.), 
Ю.Г. Кондратьєв (1987 р.), Ю.С. Мішура (1990 р.), О.Г. Кукуш (1995 
р.), М.Ф. Городній (2004 р.), С.Ф. Коляда (2004 р.), В.Л. Островський 
(2004 р.), О.О. Курченко (2006 р.), В.М. Радченко (2007 р.), 
А.В.Чайковський (2012 р.). 

Співробітники кафедри 
Зараз (2014/15 н.р.) на кафедрі математичного аналізу 

працюють чотири професори: І.О. Шевчук, О.Г. Кукуш, 
О.О. Курченко, В.М. Радченко, шість доцентів: 
М.О. Денисьєвський, О.Ю. Константінов, М.О. Назаренко, 
Т.О. Петрова, А.В. Чайковський, О.Н. Нестеренко, три асистенти: 
Д.Ю. Мітін, В.Б. Брайман, І.С. Фещенко, інженер Н.М. Багінська та 
старший лаборант Н.В. Шевчук. 

Завідувач кафедри – доктор фізико-математичних наук, 
професор Ігор Олександрович Шевчук.  

Професор І.О. Шевчук побудував теорію 
формозберігаючого наближення функцій, розвинув теорію 
продовження функцій, отримав вагомі результати в теорії 
наближення функцій комплексної змінної та граничних задачах. 

Читає нормативні курси математичного аналізу, теорії 
наближень (саме з його ініціативи цей курс і читається для 
спеціалістів та магістрів), а також спецкурси. Підготував одного 
доктора та 18 кандидатів наук. Член редколегій кількох 
вітчизняних та іноземних наукових журналів. Член експертної 
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ради ВАК та спеціалізованої ради по захистах докторських 
дисертацій при Інституті математики НАНУ. Голова методичної 
комісії МОН України. 

Професор І.О. Шевчук – 
лауреат Премії ім. М.М. Крилова 
НАН України (1991), Премії ім. 
М.В.Остроградського НАН України 
(2015), Республіканської премії ім. 
М. Островського (1980). 
Нагороджений Почесними 
Грамотами Кабінету Міністрів 
України (2006) та Верховної Ради 
України (2009), а також медаллю 
«Відмінник освіти України» (2003).  

 Професор, доктор фіз.-мат. 
наук Олександр Георгійович  Кукуш працює над задачами 
асимптотичної статистики, прикладної статистики та фінансової 
та актуарної математики. Є обраним членом Міжнародного 
Статистичного Інституту.  В 2006 р. за цикл наукових праць із 
статистики отримав премію імені Тараса Шевченка Київського 
національного університету. В університеті працює з 1979 року. Є 
членом редакцій-ної колегії міжнародних 
журналів «Теорія ймовірностей та 
математична статистика» та “Modern 
Stochastics: Theory & Applications”, з 2007 
по 2015рр. працював заступником 
головного редактора журналу «У світі 
матема-тики». Підготував 9 кандидатів 
наук. Читає нормативні курси теорії міри 
та інтеграла та функціонального аналізу, 
а також різноманітні спецкурси. 
Нагороджений медаллю «Відмінник 
освіти України».  

Професор,  доктор  фіз.-мат.  наук  Олександр  Олексійович 
Курченко  проводить  дослідження  у  галузі  граничних   теорем  
бакстерівського     типу     для     випадкових     процесів    і     полів,  
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функціональних граничних теорем для бакстерівських сум, а 
також застосування бакстерівських 
статистик для оцінювання параметрів 
випадкових процесів і полів. На кафедрі 
працює з 1976 року. Член редколегії 
журналу «У світі математики». Читає 
нормативний курс математичного аналізу і 
спецкурси.Голова методичної комісії 
факультету. Нагороджений медаллю 
«Відмінник освіти України». 

Професор, доктор фіз.-мат. наук 
Вадим Миколайович Радченко вивчає деякі 
питання функціонального аналізу та 
випадкових мір. На кафедрі працює з 1999 року. Заступник 
головного редактора журналу «У світі математики». Читає 
нормативні курси теорії міри та інтеграла, фінансової економіки, 

а також спецкурси.  
Заслужений вчитель України. З 1993 

по 2002 р. був науковим керівником 
команди школярів України на Міжнародних 
Математичних олімпіадах. Виконував 
обов’язки голови журі Всеукраінської 
математичної олімпіади школярів та голови 
журі Всеукраїнського турніру юних 
математиків імені професора М.Й. Ядренка. 

Доцент, 
доктор фіз.-мат. наук 

Андрій Володимирович Чайковський 
закінчив механіко-математичний факультет 
КНУ імені Тараса Шевченка в 1999 році, 
цього ж року почав працювати асистентом 
кафедри математичного аналізу. У 2011 
році отримав премію НАН України 
кращому молодому вченому у галузі 
математики. Наукова діяльність присвячена 
дослідженню диференціальних та різницевих рівнянь щодо 
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функцій зі значеннями в банановому просторі та теорії 
операторів. 

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук Олексій Юрійович 
Константінов займається спектральною теорією 
диференціальних операторів та теорією розсіювання.На кафедрі 
працює з 1980 року. Читає нормативний курс функціонального 
аналізу, курс за вибором «Спектральна теорія операторів» і 
спецкурси.  

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук Микола Олексійович 
Денисьєвський розробляє теорію стохастичних динамічних систем. 
На кафедрі працює з 1989 року. Читає нормативний курс 
математичного аналізу і спецкурси.Член методичної комісії 
факультету. Нагороджений медаллю «Відмінник освіти України». 

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук Микола Олексійович 
Назаренко проводить наукові дослідження у різних галузях теорії 
наближень, фрактального аналізу та їх застосувань. На кафедрі 
працює з 2000 року. Читає нормативні курси з математичного 
аналізу, теорії наближень та різноманітні спецкурси. Науковий 
керівник семінару для студентів І-ІІІ курсів «Контрприклади в 
аналізі». Науковий керівник відділення математики МАН 
учнівської молоді м. Києва. Багаторічний голова журі конкурсу-
захисту з математики робіт членів Київського територіального 
відділення МАН України. Нагороджений нагрудними знаками 
«Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський» та багатьма 
почесними грамотами. 

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук Тамара Олександрівна 
Петрова досліджує деякі питання теорії наближень. На кафедрі 
працює з 1991 року. Читає нормативний курс математичного 
аналізу для механіків. Вчений секретар кафедри. 

Доцент, кандидат фіз.-мат. наук Олексій Никифорович 
Нестеренко працює в галузі теорії функцій. На кафедрі працює з 
1998 року. Член редколегії журналу «У світі математики». Читає 
нормативні курси математичного аналізу та теорії наближень. 
Профорг кафедри. 

Асистент, кандидат фіз.-мат. наук Володимир Борисович 
Брайман розробляє теорію стохастичних динамічних систем, є 
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секретарем редколегії журналу «У світі математики». На 
факультеті працює з 2008 року. 

Асистент Дмитро Юрійович  Мітін працює в галузі теорії 
фрактальних наближень. На кафедрі працює з 2006 року. 
Керівник команди України на багатьох міжнародних студентських 
олімпіадах. 

Асистент Іван Сергійович Фещенко у 2012 році закінчив (з 
відзнакою) механіко-математичний факультет; з того ж року 
працює асистентом кафедри математичного аналізу. Наукові 
інтереси: системи підпросторів гільбертового простору, їх 
властивості та застосування.  

Докторант, кандидат фіз.-мат. наук Андрій Вікторович 
Бондаренко працює в галузі теорії функцій та її застосувань. 
Переможець конкурсу Наукового товариства імені Тараса 
Шевченка в Америці та фундації «Україна–США» для молодих 
математиків України за роботу «Сферичні дизайни та 
раціональна апроксимація» (2010 р.). Лауреат премії Васила 
Попова в теорії наближень (2013). Приз Норвезького королівського 
наукового товариства для молодих дослідників (2014). На кафедрі 
працює з 2006 року. Керівник команди Київського університету на 
багатьох міжнародних студентських олімпіадах.  

 
Напрямки діяльності кафедри. 
Основною сферою діяльності кафедри є підготовка 

бакалаврів та магістрів математики. З метою розширення 
тематики спеціальних курсів до навчального процесу активно 
залучаються провідні вчені НАН України. Протягом багатьох 
років для студентів та аспірантів кафедри математичного аналізу 
читали спецкурси акад. НАН України Ю.М. Березанський, акад. 
НАН України М.П. Корнєйчук, член-кор. НАН України 
М.Л. Горбачук, член-кор. НАН України Ю.Ю. Трохимчук, проф. 
Г.В. Радзієвський, проф. В.М. Коновалов.  

Зараз нові спецкурси читають акад. НАН України 
Ю.М. Березанський, член-кор. НАН України Ю.С. Самойленко, 
проф. Ю.Г. Кондратьєв, проф. О.Л. Ребенко, проф. С.О. Кужель, 
проф. В.Д. Кошманенко, проф. В.А. Михайлець, проф. Ю.Б. 
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Зелінський, проф. В.Л. Островський, проф. С.Ф. Коляда – 
співробітники Інституту математики НАН України. 

На кафедрі активно працює науковий семінар «Сучасний 
аналіз». Для студентів І-ІІІ курсів тривалий час працює на кафедрі 
науковий семінар «Контрприклади в аналізі».  

Кафедра має тісні наукові зв’язки з провідними 
університетами України та багатьох країн світу: Білорусі, Ізраїлю, 
Канади, Німеччини, Росії, США, Франції, Швеції та ін.  

Викладачі кафедри активно проводять роботу з 
обдарованими школярами та постійно залучаються до роботи в 
журі різноманітних олімпіад та конкурсів для школярів і 
студентів.  

На кафедрі видається науково-популярний журнал «У світі 
математики», адресований школярам, студентам, вчителям та 
усім, хто цікавиться математикою. 

Основні наукові напрямки досліджень: теорія функцій, 
теорія наближень, теорія операторів, теорія диференціальних та 
різницевих рівнянь в абстрактних просторах, стохастичний аналіз, 
актуарна та фінансова математика. 

Кафедра математичного аналізу механіко-математичного 
факультету Київського національного університету забезпечує 
високий рівень фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів, здійснює підготовку аспірантів, веде широкі наукові 
дослідження, має чіткі перспективи подальшого розвитку. 

 
Основні монографії, видані співробітниками кафедри 

1. Лаврентьев М.А. Конформные отображения с применениями 
к некоторым вопросам механики. –М.-Л., ГТТИ, 1946.  

2. Гнеденко Б.В., Колмогоров А.Н. Предельные распределения 
для сумм независимых случайных величин. – М.-Л., ГТТИ, 
1949.  

3. Гихман И.И. Оценка параметров случайных величин. – К., 
1964.  

4. Березанский Ю.М. Разложение по собственным функциям 
самосопряженных операторов. – К., Наукова думка, 1965 р.  
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5. Гихман И.И. Стохастические дифференциальные уравнения. 
– К., Наукова думка, 1968.  

6. Скороход А.В., Слободенюк Н.П. Предельные теоремы для 
случайных блужданий. – К., Наукова думка, 1971.  

7. Дзядык В.К. Введение в теорию равномерного приближения 
функций полиномами. – М., Наука, 1977.  

8. Дзядык В.К. Аппроксимационные методы решения 
дифференциальных и интегральных уравнений. – К., 
Наукова думка, 1988.  

9. Белоносов С.М., Черноус К.А. Краевые задачи для уравнений 
Навье – Стокса. – М., Наука, 1965.  

10. Дороговцев А.Я. Теория оценок параметров случайных 
процессов. – К., Вища школа, 1982.  

11. Ивасишен С.Д. Линейные параболические граничные задачи. 
– К., Вища школа, 1987.  

12. Березанский Ю.М., Кондратьев Ю.Г. Спектральные методы в 
бесконечномерном анализе. – К., Наукова думка, 1988.  

13. Дороговцев А.Я. Периодические и стационарные режимы 
бесконечномерных детерминированных и стохастических 
динамических систем. – К., Вища школа, 1992.  

14. Шевчук И.А. Приближение многочленами и следы 
непрерывных на отрезке функций. – Киев, Наукова думка, 
1992.  

15. Радченко В.Н. Интегралы по общин случайным мерам. –К., 
Інститут математики НАН України, 1999.  

16. Vladislav K. Dzyadyk, Igor A. Shevchuk. Theory of Uniform 
Approximation of Function by Polynomials. – Walter de Gruyter – 
Berlin – New York, 2008. 

 
Підручники, видані співробітниками кафедри 

1. Лаврентьев М.А. Курс вариационного исчисления. – М.-Л., 
ГТТИ, 1950.  

2. Лаврентьев М.А., Шабат Б.В. Методы теории функций 
комплексного переменного. – М.-Л., ГТТИ, 1951.  

3. Гнеденко Б.В. Курс теорії ймовірностей. – Київ-Львів, 
Радянська школа, 1949.  
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4. Шилов Г.Е. Введение в теорію линейных пространств. – М.-Л., 
ГТТИ, 1952.  

5. Шилов Г.Е. Лекции по векторному анализу. – М., Гостехиздат, 
1954.  

6. Березанський Ю.М., Ус Г.Ф., Шефтель З.Г. Функциональный 
анализ. – К., Вища школа, 1990.  

7. Дороговцев А.Я. Математический анализ. – Киев, Вища 
школа, 1985.  

8. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз, ч.1. – Київ, Либідь, 
1993.  

9. Дороговцев .Я. Математичний аналіз, ч.2. – Київ, Либідь, 1994.  
10. Дороговцев А.Я. Математический анализ. Краткий курс в 

современном изложении. – Киев, Факт, 2004. 
11. Дороговцев А.Я. Введение в дифференциальное и 

интегральное исчисление. – Киев, Факт, 2004. 
12. Дороговцев А.Я. Элементы общей теории меры и интеграла. – 

Киев, Вища школа, 1989.  
13. Дороговцев А.Я. Элементы общей теории меры и интеграла. – 

Киев, Факт, 2007. 
14. Дороговцев А.Я. Математический анализ. Сборник задач. – 

Киев, Вища школа, 1987.  
15. Дороговцев А.Я., Сильвестров Д.С., Скороход А.В., 

Ядренко М.Й. Теорія ймовірностей. Збірник задач. – Київ, 
Вища школа, 1976.  

16. Дороговцев А.Я., Сильвестров Д.С., Скороход А.В., 
Ядренко М.Й. Теория вероятностей. Сборник задач. – Киев, 
Вища школа, 1980.  

17. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., 
Ядренко М.Й. Теоретико-ймовірнісні та стохастичні методи в 
економіці та фінансовій математиці, К., 1995.  

18. Дзядик В.К. Математический анализ, т.1. – К., Вища школа, 
1995.  

Навчальні посібники, видані співробітниками кафедри 
1. Гнеденко Б.В., Лаврентьев М.А. Как математика изучает 

случайные явления. – К., 1947.  
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2. Гнеденко Б.В., Хинчин А.П. Элементарное введение в теорию 
вероятностей. – М.-Л., ГТТИ, 1946.  

3. Гельфанд И.М., Шилов Г.Е. Обобщенные функции и действия 
над ними. – М., 1958.  

4. Гихман И.И. Основные понятия теории вероятностей. – 
Донецк, 1969.  

5. Ядренко М.Й., Дороговцев А.Я. Варианты экзаменационных 
заданий по математике. – Київ, Вища школа, 1983.  

6. Вишенський В.А., Дороговцев А.Я., Єжов І.І., Скороход А.В., 
Ядренко М.Й. Вибрані питання елементарної математики. – 
Київ, Вища школа, 1982.  

7. Никулин А.В., Кукуш А.Г., Татаренко Ю.С. Геометрия на 
плоскости (планиметрия). – Минск, Попурри, 1996.  

8. Мішура Ю.С. Функціональний аналіз. Банахові, гільбертові, 
спряжені простори. – К., вид-во Київського ун-ту, 1997.  

9. Мішура Ю.С. Теорія напівгруп. – К., вид-во Київського ун-ту, 
1997. 

10. Нікулін О.В., Кукуш О.Г. Геометрія: Поглиблений курс: 7-9 кл. 
– Київ; Ірпінь, ВТФ «Перун», 1999. 

11. Константінов О.Ю., Мішура Ю.С., Нестеренко О.Н., 
Чайковський А.В. Збірник задач з функціонального аналізу. 
Банахові простори. Гільбертові простори. Спряжені простори. 
Теорія операторів. – ВПЦ “Київський університет”, 2004. 

12. Константінов О.Ю., Кукуш О.Г., Мішура Ю.С., 
Нестеренко О.Н., Чайковський А.В. Збірник задач з 
функціонального аналізу. Компактні оператори. Інтегральні 
рівняння. Узагальнені функції. – ВПЦ “Київський 
університет”, 2004. 

13. Денисьєвський М.О., Курченко О.О., Нагорний В.Н., 
Нестеренко О.Н., Петрова Т.О., Чайковський А.В. Збірник 
задач з математичного аналізу. Функції однієї змінної. – ВПЦ 
“Київський університет”, 2005. 

14. Денисьєвський М.О., Чайковський А.В. Збірник задач з 
математичного аналізу. Функції кількох змінних. – ВПЦ 
“Київський університет”, 2012. 

15. Кукуш О.Г. Монотонні послідовності і функції. – К., 2007.  
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16. Борисенко О.Д., Мішура Ю.С., Радченко В.М., Шевченко Г.М. 
Збірник задач з фінансової математики. – К.: ВПЦ “Київський 
університет”, 2007.  

17. Gusak, D.,Kukush, A.,Kulik, A.,Mishura, Yu., and Pilipenko, A. 
Theory ofStochastic Processes With Applications to Financial 
Mathematics and Risk Theory: Problem Books in Mathematics. - 
NY, Springer, 2009. 

18. Кукуш О., Ушаков, Р., Математичний гурток. 10-11 класи. 
Числа. 

19. Послідовності. Функції. – К., Шкільний світ, 2009. 
20. Кукуш О.Г., Ушаков Р.П., На допомогу керівникам 

математичних . 
21. гуртків. Ч.I. Послідовності. – Харків, Основа, 2010. 
22. Кукуш О.Г., Ушаков Р.П., На допомогу керівникам 

математичних . 
23. гуртків. Ч.II. Функції. Планіметрія. – Харків, Основа, 2011. 
24. 21. Радченко В.М. Теорія міри та інтеграла. ВПЦ “Київський 

університет”, 2012. 
 

Матеріал підготували:  
завідувач кафедри математичного аналізу професор Шевчук І.О., 

доцент кафедри математичного аналізу Денисьєвський М.О., 
доцент кафедри математичного аналізу Нестеренко О.Н. 
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Кафедра математичної фізики 
Математична фізика і теорія функцій комплексної змінної 

належать до важливих розділів математики. Лекції з цих предметів 
в Київському університеті в різний час читали такі видатні 
математики, як І.І. Рахманінов (1826-1896), П.Є. Ромер (1835-1899), 
М.Є. Ващенко-Захарченко (1845-1922), Г.В. Пфейффер (1872-1946), 
М.П. Кравчук (1892-1942), В.Є. Дьяченко (1896-1954), 
М.М. Боголюбов (1909-1992), Г.М. Положій (1914-1968), І.І. Ляшко 
(1922-2008) та інші.  

Кафедра математичної фізики заснована в 1944 році на базі 
кафедри теорії функцій механіко-математичного факультету 
Київського університету. За час існування її очолювали видатні 
вчені: академік Боголюбов М.М. (з 1944 по 1951), член–
кореспондент АН УРСР Положій Г.М. (з 1951 по 1958), академік 
НАН України Ляшко І.І. (з 1964 по 1969) і доцент Пахарєва Н.О. (з 
1958 по 1964 та з 1969 по 1973), професор Глущенко А.А. (з 1973 по 
1988), професор Мартинюк Д.І. (з 1988 по 1995), професор 
Капшивий О.О. (з 1995 по 1996). З 1996 по 1998 обов’язки завідувача 
кафедри виконував доцент Личман В.В.  З 1998 року кафедру 
математичної фізики очолює професор  Самойленко В.Г.  

З часу заснування кафедри математичної фізики її 
викладачі та аспіранти активно проводять наукові дослідження з 
актуальних напрямків математики. Науковцями кафедри 
виконано фундаментальні дослідження з теорії нелінійних 
коливань, теорії диференціальних рівнянь, загальної теорії 
динамічних систем, математичної і теоретичної фізики. Зокрема, 
на кафедрі отримано важливі результати з квантової теорії поля та 
теорії дисперсійних співвідношень (Боголюбов М.М.), створено 
теорію p-аналітичних та (p,q)-аналітичних функцій та дано її 
застосування до розв’язання крайових задач математичної фізики 
(Положій Г.М., Капшивий О.О., Пахарєва Н.О.), створено і 
розвинуто метод сумарних зображень для розв’язання крайових 
задач математичної фізики (Положій Г.М., Ляшко І.І.), розроблено 
нові наближені методи розв’язування просторових крайових задач 
механіки суцільних середовищ, розвинуто математичну теорію 
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фільтрації (Ляшко І.І., Глущенко А.А.), створено нові методи 
аналізу диференціальних рівнянь із запізненням (Мартинюк Д.І.), 
розроблено теорію асимптотичних методів сингулярно збурених 
диференціальних рівнянь з імпульсною дією  та теорію 
асимптотичних солітоно подібних розв’язків сингулярно 
збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами 
(Самойленко В.Г., Самойленко Ю.І.), розроблено строгі 
асимптотичні методи для дослідження лінійних та нелінійних 
крайових задач в областях складної структури (Мельник Т.А.).  

Значну увагу на кафедрі приділяється підготовці 
навчальних посібників та підручників: її співробітниками видано 
перший україномовний навчальний посібник з рівнянь 
математичної фізики (Положій Г.М., 1959) та один з перших в 
СРСР навчальних посібників з обчислювальної математики 
(Положій Г.М., Бондаренко П.С., Великоіваненко І.М., 
Пахарєва Н.О., Степаненко І.З.). У 1949р. на основі лекцій, 
прочитаних в Київському та Московському університеті, було 
опубліковано українською мовою підручник “Лекції з квантової 
статистики. Питання статистичної механіки квантових систем” 
(М.М. Боголюбов), який став класичним і тривалий час широко 
використовувався при підготовці фахівців з математичної і 
теоретичної фізики.  

Лекції з нормативного курсу “Рівняння математичної 
фізики” та низки спеціальних курсі, які було прочитано для 
студентів механіко-математичного факультету, стали основою 
навчальних посібників “Основы теории уравнений с частными 
производными (Гончаренко В.М., 1985); “Основи теорiї рівнянь з 
частинними похiдними” (Гончаренко В.М., 1995), “Нелинейные 
задачи для уравнений с частными производными” 
(Гончаренко В.М., 2000), “Рівняння математичної фізики” 
(Самойленко В.Г. (у співавторстві), 2012) та інші.  

Крім того, співробітниками кафедри видано навчальні 
посібники “Простори Соболєва та  узагальнені розв’язки задач 
математичної фізики” (Мельник Т.А., 2005), “Комплексний аналіз: 
приклади і задачі” (Самойленко В.Г., Бородін В.А., Верьовкіна Г.В., 
Ловейкін А.В., Романенко І.Б., 2010), “Комплексний аналіз” 
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(Мельник Т.А., 2015), “Основи інформатики” (Вакал Є.С. (у 
співавторстві), 1998), “Основи роботи на персональному 
комп’ютері” (Вакал Є.С. (у співавторстві), 1998), “Робота в 
середовищі операційної системи Windows 9x” (Вакал Є.С. (у 
співавторстві), 2003), “Практикум з операційних систем Windows” 
(Вакал Є.С. (у співавторстві), 2004), “Збірник задач з дисципліни 
“Інформатика та програмування”” (Бублик В.В., Личман В.В., 
Обвінцев О.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П., Попов В.В., 2006), 
“Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів” 
(Попов В.В., Вакал Є.С., Довгий Б.П., 2010), “С у задачах і 
прикладах” (Креневич А.П., Обвінцев О.В., 2012), “Операційні 
системи та системи програмування” (Бородін В.А. (у 
співавторстві), 2012) та інші.  

На кафедрах математичної фізики та обчислювальної 
математики було створено наукові школи з теорії узагальнених 
аналітичних функцій та математичної теорії фільтрації (наукові 
керівники Положій Г.М., Ляшко І.І.). 

У даний час на кафедрі розвиваються наукові дослідження 
з таких напрямків: теорія крайових задач математичної фізики; 
аналітичні методи теорії диференціальних рівнянь з частинними 
похідними; теорія наближених методів розв’язання крайових 
задач математичної фізики; теорія асимптотичних методів; сучасні 
інформаційні технології.  

На кафедрі ведеться підготовка спеціалістів та магістрів з 
двох спеціалізацій – математична фізика та обчислювальна 
математика. Щороку на кафедрі спеціалізується біля 30 студентів. 
Також ведеться підготовка спеціалістів вищої кваліфікації через 
аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 01.01.03  
“математична фізика”. 

У даний час кафедра забезпечує викладання нормативних 
курсів “Рівняння математичної фізики”, “Комплексний аналіз” 
(“Теорія функцій комплексної змінної”), “Методи обчислень”, 
“Диференціальні рівняння з частинними похідними”, “Теорія 
узагальнених функцій та їх застосування”, “Нелінійний аналіз”,  
“Векторний аналіз і теорія поля”, “Інформатика і програмування”, 
“Прикладні програми” та інші.  
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Для студентів, які спеціалізуються по кафедрі математичної 
фізики, викладачами кафедри читаються спеціальні курси з 
сучасної математичної фізики, обчислювальної математики, теорії 
асимптотичних методів та сучасних інформаційних технологій, 
зокрема, спеціальні курси за такими напрямками: простори 
Соболєва та крайові задачі математичної фізики; теорія крайових 
задач для лінійних рівнянь з частинними похідними; нелінійні 
задачі для рівнянь з частинними похідними; крайові задачі 
механіки суцільних середовищ; асимптотичний аналіз та його 
застосування; спеціальні функції та їх застосування; інтегральні 
перетворення в задачах математичної фізики; методи 
розв’язування некоректних задач; вступ до нелінійної 
математичної фізики; додаткові розділи теорії рівнянь 
математичної фізики; метод граничних інтегральних рівнянь; 
наближені методи розв’язування крайових задач математичної 
фізики для задач з вільними межами; наближені методи 
розв’язування задач статики та динаміки обмеженого об’єму 
рідини; чисельне моделювання задач тепломасообміну в 
неоднорідних середовищах; наближені методи розв’язування 
граничних задач на основі методу Гальоркіна; апроксимація 
розв’язків крайових задач та інтегральних рівнянь сплайн-
функціями; чисельні методи розв’язування нелінійних крайових 
задач масоперенесення; математичні моделі: побудова та 
реалізація.  

Для читання спеціальних курсів залучаються провідні вчені 
інститутів Національної академії наук України. Зокрема, 
спеціальні курси лекцій для студентів кафедри математичної 
фізики викладали академік НАН України Макаров В.Л., академік 
НАН України Шарковський О.М., член-кореспондент НАН 
України Горбачук М.Л.,  член-кореспондент НАН України 
Нікітін А.Г., член-кореспондент НАН України Фущич В.І., 
доктори фізико-математичних наук, професори Герасименко  В.І., 
Карнаухов В.Г., Кужель С.О., Михайлець В.А., Переверзєв С.В.,   
Ребенко О.Л., Солодкий С.Г., Ткаченко В.І. та інші.  

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з інститутами 
НАН України (Інститутом математики НАН України, Інститутом 
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кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститутом 
прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 
НАН України), Інститутом теоретичної фізики 
ім. М.М. Боголюбова НАН України, Інститутом прикладної 
математики і механіки НАН України, з Львівським національним 
університетом імені І. Франка, Харківським національним 
університетом імені В.Н. Каразіна, Чернівецьким національним 
університетом імені Юрія Федьковича, Дніпропетровським 
державним університетом імені Олеся Гончара, Кам’янець-
Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, 
Херсонським національним технічним університетом та іншими 
університетами України, та з університетами інших країн, серед 
яких: Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, 
Математичний інститут імені В.А. Стєклова РАН, Інститут 
математики НАН Білорусії, Білоруський державний університет, 
Брестський державний університет імені О.С.Пушкіна та інші, та з 
низкою провідних навчальних закладів Італії, Німеччини, Польші, 
США, Норвегії, Великої Британії, Угорщини, Узбекистану, 
Казахстану та інших країн. 

Історія кафедри математичної фізики 
Першим завідувачем кафедри 

математичної фізики був Боголюбов 

Микола Миколайович (21.08.1909–
13.02.1992) – видатний математик і 
фізик-теоретик, академік АН СРСР та 
АН УРСР, іноземний член Болгарської 
АН (1961), Польської АН (1962), АН НДР 
(1963), Національної АН США (1969), 
Болонської Академії наук (Італія) та 
почесний професор багатьох іноземних 
університетів та навчальних закладів.  

М.М. Боголюбов народився у 
Нижньому Новгороді. З 14 років почав 
брати участь в роботі наукового 
семінару при кафедрі математичної 
фізики АН УРСР під керівництвом М.М.Боголюбов 
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академіка АН УРСР М.М. Крилова. У 1924 році написав свою 
першу наукову статтю. У 1925 році за спеціальним рішенням Ради 
Народних Комісарів УРСР без диплома про вищу освіту був 
зарахований до аспірантури Київської науково-дослідницької 
кафедри математики (науковий керівник – академік 
Всеукраїнської Академії наук М.М. Крилов). У 1928 році він 
закінчив аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію 
“Застосування прямих методів варіаційного числення до 
дослідження нерегулярних випадків простішої задачі” і був 
зарахований науковим співробітником Української Академії наук. 
Того ж року М.М. Боголюбов отримав премію Болонської Академії 
наук (Італія). У 1930 році за поданням академіків Д.О. Граве та 
М.М. Крилова загальні збори фізико-математичного відділення 
Української Академії наук надали М.М. Боголюбову науковий 
ступінь доктора математики без захисту дисертації. 

Протягом семидесяти років своєї наукової діяльності 
М.М. Боголюбов написав і опублікував понад 300 наукових праць з 
математики, математичної фізики, статистичної механіки, 
квантової теорії поля, фізики елементарних частинок. Яскравий 
талант дозволив Миколі Миколайовичу отримати низку 
фундаментальних результатів з різних напрямів математики, 
сформулювати та розв’язати ключові проблеми теоретичної 
фізики, якими визначались головні напрямки наукового та 
технічного прогресу XX століття. Усна легенда зберігає питання 
“батька кібернетики” Н. Вінера: “А чи не існує кілька 
Боголюбових, кожний з яких –  найбільший спеціаліст у своїй 
області ?”  

Внесок М.М. Боголюбова до скарбниці світової науки важко 
переоцінити. Наукова творчість М.М. Боголюбова справила 
значний вплив на розвиток багатьох розділів сучасної математики, 
математичної та теоретичної фізики, механіки, де йому належить 
низка наукових результатів, які стали класичними.  

За спогадами учнів М.М. Боголюбова, “головна риса 
наукового стилю Миколи Миколайовича полягала у вмінні 
оцінити ключовий характер проблеми і потім, не зупиняючись 
перед труднощами, створити адекватний метод розв'язання 
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проблеми, причому злиття математики і фізики змушує кожного, 
хто вивчає роботи М.М. Боголюбова, згадати про ті часи, коли 
представників природничих наук називали просто 
натурфілософами”.  

Тому М.М. Боголюбова цілком можна називати “Ньютоном 
ХХ-го століття”. 

 
Виступ М.М. Боголюбова з науковою доповіддю 

Наукові дослідження М.М. Боголюбова з математики 
стосуються надзвичайно широкого кола математичних проблем. 
Йому належать оригінальні наукові праці з варіаційного 
числення, наближених методів інтегрування диференціальних 
рівнянь, теорії майже періодичних функцій, теорії динамічних 
систем, з математично строгого обгрунтування асимптотичних 
методів нелінійної механіки, метода усереднення, доведення 
низки фундаментальних положень функціонального аналізу, 
теорії многовидів динамічних систем.  

М.М. Боголюбов разом з академіком АН УРСР і АН СРСР 
М.М. Криловим в 30-ті роки XX—го століття створили новий 
напрямок математичної фізики, який дістав назву нелінійної 
механіки, при розробці якого було використано та розвинуто ідеї 
та методи математичної фізики.  

У той час відбувався швидкий розвиток нових технологій 
пов'язаних з розвитком електроніки, який природно ставив нові 
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виклики перед математиками. Починаючи приблизно з 1932 року, 
як писав М.М. Боголюбов у статті до 50-річного ювілею свого 
вчителя, “М.М. Крилов спільно зі мною, його учнем і 
співробітником, звернувся до вивчення актуальних проблем теорії 
нелінійних коливальних процесів. Сполучаючи характерні для 
нього глибокі теоретичні побудови та практичну спрямованість, 
М.М. Крилову вдалось тут закласти основи нової галузі 
математичної фізики –  нелінійної механіки.”  

Свої перші результати стосовно розробки методів 
дослідження нелінійних коливань М.М. Крилов і М.М. Боголюбов 
у 1932 році повідомили Паризькій академії наук. Засади нелінійної 
механіки було викладено в їх першій спільній фундаментальній 
праці “Нові методи нелінійної механіки”, яка вийшла з друку в 
1934 році. Згодом ці результати було розвинуто в наступній 
спільній праці “Вступ до нелінійної механіки” (1937). Подальший 
розвиток цього напрямку багатьма видатними математиками 
призвів до створення нових методів дослідження широкого класу 
нелінійних диференціальних рівнянь та, зокрема, їх періодичних і 
квазіперіодичних розв’язків, що є надзвичайно важливим для 
різноманітних застосувань на практиці.  

У теорії звичайних диференціальних рівнянь широко 
відомий “асимптотичний метод Крилова-Боголюбова-
Митропольського”, “метод усереднення Боголюбова”, в 
комплексному аналізі – “теорема Боголюбова про вістря клину”, в 
математичній фізиці – “ланцюжок рівнянь Боголюбова”, в теорії 
динамічних систем – “теорема про існування інваріантної міри”. 
Вченим отримано також низку важливих результатів з 
топологічної динаміки, функціонального аналізу та теорії 
випадкових процесів.  

Цикл математичних досліджень М.М. Боголюбова 
стосується одного з найважливіших розділів математики – теорії 
динамічних систем, де ним спільно з М.М. Криловим отримано 
низку фундаментальних результатів, що мають надзвичайно 
важливе значення як для сучасної теорії диференціальних 
рівнянь, так і для функціонального аналізу. Зокрема, 
М.М. Боголюбов разом з М.М. Криловим розробили теорію 
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інваріантної міри в теорії динамічних систем. Важливим методом, 
що з успіхом застосовується в нелінійній механіці, є метод 
інтегральних многовидів або інваріантних поверхонь, основи 
якого також було закладено в працях М.М. Боголюбова і 
М.М. Крилова.  

На початку війни М.М. Боголюбов разом з М.М. Криловим 
у складі Академії наук УРСР виїжджає до Уфи, а потім – у 1943 
році, до Москви. Тут, у листопаді 1943 року він починає читати 
лекції студентам Московського державного університету імені 
М.В. Ломоносова. У цей час, як пише Микола Миколайович у своїй 
автобіографії, він, продовжуючи свої теоретичні дослідження з 
нелінійної механіки, займався переважно проблемами оборонної 
тематики. З 1944 року він “зацікавившись питаннями статистичної 
фізики, почав працювати в галузі теоретичної фізики, в яку 
вдалося перенести деякі асимптотичні методи нелінійної 
механіки”. З цього часу основну увагу у своїй науковій роботі 
М.М. Боголюбов приділяє дослідженню актуальних проблем 
теоретичної фізики, хоча потрібно згадати хоча би про 
принципову і новаторську теорему М.М. Боголюбова щодо 
існування квазіперіодичного розв’язку багатовимірної системи 
диференціальних рівнянь, яку він довів на основі методу 
інтегральних многовидів і методу прискореної збіжності у 60-ті 
роки ХХ століття . 

М.М. Боголюбов – засновник сучасної математичної фізики, 
його наукова діяльність виявила єдність математичної структури 
теорій, які відносяться до різних галузей фізики. Ним у значній 
мірі було простимульовано взаємне проникнення і вплив 
математичних методів і фізичних ідей, які народжувались в різних 
напрямках розвитку природознавства в XX столітті. Оцінюючи 
внесок М.М. Боголюбова у розвиток теоретичної фізики, академік 
В.С. Владіміров, учень Миколи Миколайовича, писав: “Органічне 
злиття математики і фізики в творчості М.М. Боголюбова 
дозволило йому внести вирішальний внесок у розвиток 
теоретичної фізики і фактично закласти основи сучасної 
математичної фізики, яка продовжує традиції Гільберта, 
Пуанкаре, Ейнштейна, Дірака”. 
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Наукові дослідження М.М. Боголюбова тісно пов’язані з 
розв’язанням важливих проблем теоретичної фізики. Йому 
належать фундаментальні розробки зі статистичної фізики, 
результати яких опубліковані у його монографіях “Про деякі 
статистичні методи в теорії математичної фізики” (1945), 
“Проблеми динамічної теорії в статистичній фізиці” (1946), де він 
також виклав свої нові математичні результати. Він ввів поняття 
стану нескінчених систем та вивів рівняння для них, які згодом 
дістали назву “ланцюжка рівнянь Боголюбова”, вперше 
обґрунтував термодинамічну границю для рівноважних систем. 
Результати, що увійшли до цих монографій, склали новий етап у 
розвитку статистичної механіки після попередніх етапів, що 
пов'язані з іменами таких видатних  постатей як Максвелл, 
Больцман, Ґіббс. Ця праці відразу ж отримали заслужене визнання 
– за ці монографії М.М. Боголюбову в 1947 році було присуджено 
Сталінську премію І ступеня.    

Розроблені М.М. Боголюбовим математичні методи 
знайшли широке застосування в його дослідженнях з теоретичної 
фізики. Зокрема, він дав пояснення на макроскопічному рівні 
явища надплинності та явища надпровідності. Так, у 1947 році у 
збірнику праць Інституту математики було опубліковано 
фундаментальну працю М.М. Боголюбова “До теорії 
надплинності”,  яка невдовзі була передрукована російською 
мовою в журналі “Известия АН СССР”, англійською мовою – в 
“Journal of Physisc” та німецькою – в “Sowjetwissenschaft”. У цій 
науковій праці  вперше було сформульовано мікроскопічну 
теорію такого  квантового явища як надплинності.  

Як відомо, надплинність – це властивість квантових рідин 
протікати крізь мікроскопічні пори без тертя, яка вперше була 
відкрита у рідкого гелія у 1938 році академіком АН СРСР 
П.Л. Капицею. Згодом це явище спостерігалось і в інших системах. 
Експериментальне відкриття бозе конденсату в розріджених газах, 
за яке у 2001 році було присуджено Нобелівську премію з фізики, 
цілком підтвердило теорію М.М. Боголюбова.  

У згаданій вище статті вперше було застосовано нову 
математичну ідею, що відома нині як канонічне перетворення 
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Боголюбова, яку згодом (у 1957 році) Микола Миколайович 
застосував при побудові теорії надпровідності. У результаті в його 
працях незалежно від Бардіна, Купера, Шриффера, які отримали 
Нобелівську премію з фізики за 1972 рік, було створено послідовну 
мікроскопічну теорію надпровідності.  

Розвиток ідеї надпровідності як надплинності системи 
фермі частинок дозволив М.М. Боголюбову у 1958 році відкрити 
явище надплинності ядерної матерії, яке в наш час є основою 
сучасної теорії атомних ядер. З цього приводу варто згадати 
коментар відомого канадського фізика Аллана Гріффіна щодо 
нагородження у 2004 році Нобелівською премією творців теорії 
надплинності та надпровідності, який зазначив, що “... жоден з 
основних трьох фізиків, котрі заклали теоретичні основи 
надпровідності та надплинності, а саме М. Боголюбов, Л. Горьков 
та С. Бєляєв, не отримали за свої фундаментальні результати 
Нобелівської премії...”.  

Згадаємо також про цикл праць 1952–1957 років 
М.М. Боголюбова з  квантової теорії поля, в яких він, зокрема, 
встановив дисперсійні співвідношення, що мають важливе 
значення для теорії елементарних часток, сформулював основні 
аксіоми квантової теорії поля, створив так звану Р-операцію – 
процедуру для усунення розбіжностей в квантовій теорії поля, що 
суттєво змінило цю теорію. Праці М.М. Боголюбова зі 
статистичної фізики та квантової теорії поля склали нову гілку 
математики – сучасну математичну фізику, в якій досліджуються 
системи з нескінченним числом ступенів вільностей.   

М.М. Боголюбов започаткував багато наукових напрямків, а 
його праці сприяли створенню численних наукових шкіл як в 
Радянському Союзі, зокрема, як в Україні, так і за кордоном. 

Наукова творчість М.М. Боголюбова була тісно пов’язана з 
Києвом – семінарами Д. Граве та М. Крилова (1922–1928), з 
кафедрою математичної фізики ВУАН (1928–1934), яка в 1934 році 
увійшла до складу Інституту будівельної механіки, де він 
залишався співробітником до 1950 року, з Інститутом математики 
(1945–1956) та пізніше з Інститутом теоретичної фізики, який 
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створив і очолював М.М. Боголюбов (1966–1972) і який в наш час 
носить його ім'я.  

До Інституту математики М.М. Боголюбов був зарахований 
1 березня 1945 року “старшим науковим співробітником з 
дорученням керувати семінаром з нелінійної механіки”. З 1 квітня 
1945 року Миколу Миколайовича призначили завідувачем відділу 
асимптотичних методів та статистичної механіки Інституту 
математики, який у вересні 1949 року у зв'язку з розширенням 
відділу і організацією в ньому обчислювальної групи було 
переіменовано у відділ математичної фізики. Пізніше на основі 
цієї групи було організовано лабораторію обчислювальної 
математики і обчислювальної техніки, на основі з якої у 1957 року 
було створено самостійний науковий заклад – обчислювальний 
центр та згодом – Інститут кібернетики ім.  В.М. Глушкова НАН 
України. 

Життя і наукова діяльність Миколи Миколайовича 
Боголюбова та його родини тісно пов’язані з Київським 
університетом (Університетом св. Володимира). Тут працював його 
батько – Микола Михайлович Боголюбов, сім’я Боголюбових 
декілька років мешкала в квартирі на території університету і 
дитинство Миколи Миколайовича і його брата Олексія проходило 
на університетському дворі, наймолодший брат Миколи 
Миколайовича – Михайло, народився в будинку Університету, на 
вул. Володимирській, 60.   

Викладати М.М. Боголюбов почав у 1936 році в Київському 
університеті. На жаль, в університеті не збереглося архівних 
матеріалів про зарахування Миколи Миколайовича професором 
університету – архів загинув під час Великої Вітчизняної війни, але 
зі спогадів його сучасників достеменно відомо, як це відбулося. У 
1936 році, після повернення до Києва Миколи Миколайовича з 
відрядження до Франції і Бельгії, до деканату фізико-
математичного факультету несподівано прийшов академік 
М.М. Крилов. У той час обов’язки декана факультету виконував 
Г.І. Дрінфельд. М.М. Крилов сказав: “Я пришел поговорить о 
Боголюбове. Детина вырос и за границей даже побывал. Считаю, 
что он уже может и должен стать профессором университета. Вы 
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поняли? ”  Декан відповів: “Понял, разрешите мне отлучиться на 
несколько минут”, і помчав до ректора, який уважно вислухав 
декана і відповів: “Скажіть Крилову, що Боголюбов вже зарахований 
професором нашого університету”. Так почав працювати 
Боголюбов на математичному відділенні фізико-математичного 
факультету. Він читав спецкурси, керував аспірантами, брав 
активну участь у засіданнях ради факультету. У 1937 році 
М.М.Боголюбов очолив новостворену кафедру теорії функцій, по 
якій згодом в 1940 році йому було присуджено вчене звання 
професора.  

У 1940 році на базі фізико-математичного факультету було 
створено фізичний і механіко-математичний факультети.  

На початку 1944 року після звільнення Києва від фашистської 
окупації, відновив свою роботу Київський університет. Споруда 
головного корпусу була зруйнована, уціліли лише гуманітарний та 
старий хімічний корпуси, але вони не були придатні для занять. 
Студенти і викладачі самостійно розбирали завали, розчищали 
придатні приміщення. Тим не менш, заняття проводились без 
огляду на умови і вже з першого повоєнного року викладались всі 
дисципліни згідно з навчальним планом, включаючи спеціальні та 
факультативні курси. 

Після повернення з евакуації до Києва, у травні 1944 року 
М.М. Боголюбов починає знову працювати на механіко-
математичному факультеті, спочатку на посаді професора. З 
березня 1945 року по кінець 1948 року М.М. Боголюбов – декан 
механіко-математичного факультету. У 1944 році він заснував 
кафедру математичної фізики і став її першим завідувачем. Під 
керівництвом М.М. Боголюбова на кафедрі математичної фізики 
Київського університету проводилися фундаментальні дослідження 
з теорії нелінійних коливань та загальної теорії динамічних систем. 
Широке коло досліджень було пов’язано з теоретичною фізикою, 
зокрема, проблемами нелінійної квантової теорії поля та теорії 
дисперсійних співвідношень.  

Саме в Київському університеті у 1946 році відбулася перша 
зустріч М.М. Боголюбова з його майбутнім учнем – Юрієм 
Олексійовичем Митропольським, який звернувся до Миколи 
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Миколайовича як до декана з проханням про вступ до аспірантури. 
Ось як згадує про цю зустріч сам Юрій Олексійович: “Микола 
Миколайович цілу годину ходив по коридору і розмовляв зі мною. 
Він розпитував мене про мою сім’ю і про те, які математичні курси я 
слухав. ... Потім Микола Миколайович зауважив: Юрію 
Олексійовичу, я згоден взяти вас в аспірантуру, але мені здається, 
що для вас краще вступити на посаду молодшого наукового 
співробітника в мій відділ в Інституті будівельної механіки АН 
УРСР.” 

Цей невеликий епізод характеризує прекрасні людські якості 
Миколи Миколайовича в повній мірі. 

У Київському університеті Микола Миколайович читав 
лекції протягом 1936-1941 та 1944-1949 років. Опис манери 
викладання М.М.Боголюбова в Університеті можна знайти в книзі 
“Киевские математики-педагоги” (Киев: Вища школа, 1979, с. 195–
176): “Поки викладалися поняття про предмет і постановка основної 
задачі, – всім студентам все було зрозуміло. А далі ставало складно, 
причому складність швидко зростала. Спочатку пробували 
розібратись в лекційному матеріалі кожний самостійно, потім 
зібрались разом, з’ясували один в одного, що вдалось. Але в одному 
місці ніхто не міг зрозуміти, як перейти від лівої частини рівності до 
правої. Вирішили звернутись за консультацією до професора. Він 
для пояснення цього перетворення виписав проміжними 
викладками дві дошки. Стало зрозуміло, що все це під час лекції він 
робить подумки. Його лекції зі спеціального курсу були більш схожі 
на наукові семінари, він запрошував студентів до співучасті в 
творчому процесі, виявляючи тим самим велику довіру до їх знань 
та здібностей. 

У спілкуванні зі студентами М.М. Боголюбов завжди був на 
диво демократичним та доступним. З ним можна було спілкуватись 
на перерві між лекціями, в коридорі, він ніколи не подавляв 
студента своїм авторитетом.  

Розмовляючи зі студентами, професор вів себе так, ніби був 
впевнений, що його розуміють. І якщо студент не розумів суті 
питання, яке обговорювалось, то він, прекрасно розумів, що 
потрібно працювати і працювати, щоб наступного разу розуміти 
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краще. Спеціальний курс був за вибором, тобто складати іспит з 
нього не було обов’язковим, і дуже швидко слухати його 
залишались тільки ті, хто зміг піднятися до необхідного рівня 
розуміння. Так зі студентської лави починався відбір, який з часом і 
привів до створення відомої Київської школи М.М. Боголюбова. 

У той час викладачами кафедри математичної фізики 
читались курси лекцій з варіаційного числення та теоретичної 
фізики. М.М. Боголюбов викладав варіаційне числення. Це був 
обов’язковий курс, матеріал якого було викладено в підручниках, 
але професор викладав його зовсім інакше, ніж спеціальний курс, 
який розрахований на зацікавлених. Тут все було дохідливо, але він 
ніколи “не розжовував” матеріал студентам. Жодного зайвого слова, 
все відшліфовано до досконалості. Такий стиль викладання, який не 
допускав повторень та багатослів’я, тримав слухача в постійному 
стані активності, примушував уважно слідкувати за кожним словом, 
щоб нічого не пропустити. З деякими, найбільш талановитими 
студентами, він працював індивідуально. Бути серед його учнів 
вважалось великою честю.” 

М.М. Боголюбова як педагога і людину яскраво характеризує 
такий епізод, описаний Богданом Вересом в документальній повісті 
“Сонячна теорема” (Київ: Дніпро, 1974): “На одному з іспитів 
М.М. Боголюбов помітив, що студент прилаштував на колінах 
конспект і списує. Микола Миколайович підійшов до нього і сказав: 
“Молодий чоловіче, навіщо ви так мучитесь? Горбитеся, псуєте свою 
чудову статуру. Та й нервуєте зайве ...” Студент почав 
виправдовуватись: “Миколо Миколайовичу, я нічого, я тільки так ... 
Трохи ...” На це професор відповів: ”Не хвилюйтеся. Трохи – теж 
погано. Покладіть конспект на стіл і вивчайте, коли часу не 
вистачило. А я вас екзаменуватиму по всьому курсу.” Студент 
спробував заперечувати: “Але ж Миколо Миколайовичу, це ж ...”, і у 
відповідь почув : ”Велика справедливість, юначе. Дерзайте ж !..” 
Юнак не зміг скласти іспит і М.М. Боголюбов вирішив поговорити з 
хлопцем, може в нього якесь горе і він не зміг підготуватись до 
іспиту. З’ясувалось, що математика – це не його покликання. 
Хлопець мріяв стати істориком, але його збили з цього шляху, 
покинути університет він вважає не по-людськи, та й що скаже 
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вдома скалічений війною батько, який мешкав з його 13 річною 
сестрою, а мама померла в окупації. Студент повідомив 
М.М. Боголюбову про своє рішення все-таки залишити університет, 
а згодом спробувати вступити на історичний. Після деяких роздумів 
М.М. Боголюбов промовив: “Не знаю, що вам і сказати зараз. Та я 
радий, що почув, нарешті, слова серйозної людини. Давайте 
домовимося так: протягом двох тижнів ви ліквідуєте заборгованість, 
а потім ми поговоримо про ваше майбутнє. Подумайте ... Ви ще 
знайдете своє покликання.”  

І така увага проявлялась майже до кожного студента: комусь 
він порадить більше читати художньої літератури, щоб краще 
володіти мовою, комусь допоможе у вирішені побутових проблем, а 
співробітникам та аспірантам – підкаже шляхи розв’язання 
складних математичних задач.” 

Микола Миколайович був справжнім вчителем – вчителем з 
великої літери -- вимогливим, добрим, справедливим, відкритим. 
Цьому він навчився у свого вчителя – академіка М.М. Крилова.  

У 1945 р. з ініціативи М.М. Боголюбов було відновлено 
проведення Київських математичних олімпіад. Микола 
Миколайович очолив комітет з організації в Києві математичних 
олімпіад для школярів. Він залучив до роботи зі школярами кращі 
математичні кадри Київського університету – від аспірантів до 
провідних викладачів. Робота проводилась на громадських засадах: 
школярам пропонувались цікаві задачі з елементарної математики, 
переможці олімпіади нагороджувались грошовими преміями, що у 
тяжкі післявоєнні часи було суттєвим стимулом. Оцінюючи роботи 
учасників олімпіад, Микола Миколайович обов’язково звертав увагу 
на те, як розв’язано запропоновані задачі і завжди цінував цікаві 
оригінальні роботи. Такі олімпіади, на думку Миколи 
Миколайовича, давали можливість відшукати здібних дітей. Багато 
переможців олімпіад тих років згодом стали відомими вченими.  

Під керівництвом М.М. Боголюбова на кафедрі 
математичної фізики протягом 1944-1949 років проводились 
фундаментальні дослідження з теорії нелінійних коливань та 
загальної теорії динамічних систем. Широке коло досліджень було 
пов’язано з теоретичною фізикою, зокрема, проблемами 
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нелінійної квантової теорії поля та теорії дисперсійних 
співвідношень. Нормативні та спеціальні математичні курси крім 
М.М. Боголюбова викладали доценти, кандидати фізико-
математичних наук Ю.В. Благовещенський та К.В. Задирака. 

У 1948 році Миколу Миколайовича запросили працювати 
над оборонною тематикою в Інститут хімічної фізики АН СРСР в 
Москві, де М.М. Боголюбов очолив відділ математичної фізики. З 
1949 р. він – завідувач відділу теоретичної фізики в Математичному 
інституті імені В.А. Стєклова АН СРСР. Микола Миколайович 
залишає посаду декана факультету, але продовжує керувати 
кафедрою математичної фізики.  

Через деякий час, у 1951 році, сім’я Боголюбових 
переїжджає до Москви, де Микола Миколайович очолює відділ 
теоретичної фізики в Математичному інституті імені 
В.А. Стєклова АН СРСР і викладає в Московському державному 
університеті ім. М.В. Ломоносова, але зв’язків з Київським 
університетом не перериває – він продовжує керувати 
аспірантами, науковою роботою, читати лекції під час свого 
перебування у Києві у відрядженнях. М.М. Боголюбов працював в 
Київському університеті до 1959 року. Саме в цей час, у середині 
п’ятидесятих років, наприклад, ним спільно з майбутнім 
академіком О.С. Парасюком було доведено знамениту теорему про 
R-операцію.  

У 1951-1953 роках М.М. Боголюбов працював на 
надтаємному об'єкті "Арзамас-16" (м. Саров) і в Інституті атомної 
енергії (в наш час "Курчатовський інститут", м. Москва), де 
паралельно з математичним забезпеченням робіт по створенню 
водневої зброї він проводив дослідження зі спеціальної теми, що 
стосувалася створення магнітного термоядерного реактора. У січні 
1953 року М.М. Боголюбова обирають завідувачем кафедри 
теоретичної фізики у Московському державному університеті 
імені М.В. Ломоносова. 

Починаючи з середини 50-тих років ХХ-го століття, Микола 
Миколайович багато часу приділяє науково-організаційній роботі, 
де він проявив у повній мірі свій визначний талант також як і 
організатор науки. У 1956 р.  М.М. Боголюбову як визначному 
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вченому в галузі теоретичної фізики було доручено керівництво 
лабораторією теоретичної фізики Об'єднаного інституту ядерних 
досліджень (ОІЯД) у м. Дубна, а у січні 1965 року Миколу 
Миколайовича було обрано на посаду директора ОІЯД, на якій він 
працював більше 20 років. М.М. Боголюбов тривалий час також 
очолював Математичний інститут ім. В.А. Стєклова АН СРСР, 
Відділення математики АН СРСР. З 1957 року тривалий час 
Микола Миколайович також очолював лабораторію теорії 
атомного ядра і елементарних частинок в складі Інституту фізики 
АН УРСР. 

За ініціативою М.М.Боголюбова в 1966 році у Києві було 
організовано Інститут теоретичної фізики, яким він керував 
протягом шести років і доклав багато зусиль для його становлення. 
Зараз Інститут теоретичної фізики носить ім’я М.М. Боголюбова. 

Микола Миколайович був засновником багатьох фізико-
математичних кафедр в університетах та наукових відділів в 
установах Академій наук. Так, зокрема, він очолив новостворену 
кафедру теорії функцій (1936) та створив кафедру математичної 
фізики (1944) в Київському університеті, кафедру математичного 
аналізу (1940) в Чернівецькому національному університеті імені 
Юрія Федьковича, кафедру статистичної механіки (1953) та 
кафедру квантової статистики і теорії поля (1966) у Московському 
державному університеті ім. М.В. Ломоносова.  

Багато талановитих молодих людей мріяли стати учнем 
М.М. Боголюбова. Їх передусім приваблювала можливість стати 
співучасником процесу пізнання. Як згадують колишні студенти 
Миколи Миколайовича, кожна його лекція несла в собі щось нове, 
створене ним самим, і тому захоплювала слухачів. Нові свої 
наукові результати Микола Миколайович викладав у спецкурсах і 
монографіях та навчальних посібниках. Зокрема, у 1949 році на 
основі лекцій, прочитаних в Київському та Московському 
університеті, М.М. Боголюбов опублікував українською мовою 
підручник “Лекції з квантової статистики. Питання статистичної 
механіки квантових систем”,  який відразу став класичним і 
випередив свою епоху на десятиліття. Інший приклад пов’язаний з 
відомою в усьому світі книгою “Введение в теорию квантованных 
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полей”, яка написана Миколою Миколайовичем спільно з його 
учнем Д.В. Ширковим, перше видання якої побачило світ у 1957 
році і яка, без перебільшення, є зразком  підручника і в наш час. 
На цих книгах виросло не одне покоління відомих вчених у 
всьому світі. 

Учень Миколи Миколайовича академік НАН України 
О.С. Парасюк зазначав, що “М.М. Боголюбов був надзвичайно 
компетентною людиною, яка багато що могла зробити, та тримав 
руку на пульсі сучасних проблем. … М.М. Боголюбов ніколи не 
сперечався про пріоритет особисто своїх праць, вважаючи це не 
вартим гідності вченого, але за пріоритет праць учнів боровся. Він 
постійно керував кількома науковими семінарами, у яких виросли 
нові видатні вчені, серед яких багато хто став академіком. 
Започаткував всесвітньо відомі наукові школи теоретичної фізики 
і математичної фізики в багатьох містах країни, зокрема, Києві, 
Москві, Львові та інш.”   

М.М. Боголюбов був удостоєний численних нагород: звання 
двічі Героя Соціалістичної Праці (1969, 1979), лауреата Ленінської 
премії (1958), лауреата Державної премії СРСР (1947, 1953), 
лауреата Державної премії України (1994), лауреата премії 
ім. М.В. Ломоносова (1957), нагороджений шістьма орденами 
Леніна та багатьма іншими орденами і 
медалями СРСР.  

У 1951-1958 роках кафедру 
математичної фізики очолював 
Положій Георгій Миколайович 
(23.04.1914–26.09.1968) – видатний 
математик, член-кореспондент АН 
УРСР, доктор фізико-математичних 
наук, професор.  

Г.М. Положій народився на 37 
роз’їзді Забайкальської залізниці 
(Читинська область). У 1937 році 
закінчив з відзнакою фізико-
математичний факультет Саратовського 
університету і спочатку працював у Г.М.Положій 
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Саратовському автодорожньому інституті, а з 1938 року – у 
Саратовському державному університеті, де займався науковою та 
викладацькою роботою. Двічі добровольцем йшов на фронт: у 
1940 році (війна з Фінляндією) та у червні 1941 році (Велика 
Вітчизняна війна). Після тяжкого поранення, отриманого на 
фронті, був демобілізований за інвалідністю в 1944 році.  

У 1946 році захистив кандидатську дисертацію “Інтегральні 
зображення неперервно диференційовних функцій комплексної 
змінної”. У 1949 році починає працювати в Київському 
університеті. У березні 1951 року Г.М. Положія було прикріплено 
до докторантури Математичного інституту ім. В.А. Стєклова АН 
СРСР (науковий консультант – академік АН СРСР М.В. Келдиш), 
де в червні 1953 році він захистив докторську дисертацію “Про 
деякі методи теорії функцій в механіці суцільного середовища”.  

З листопада 1952 року по лютий 1953 року Георгій 
Миколайович виконував обов’язки декана механіко-
математичного факультету. У 1958 році Г.М. Положій переходить 
працювати на новостворену кафедру обчислювальної математики, 
завідувачем якої він був обраний за конкурсом і де він працював 
до останніх днів свого життя.  

 
Г.М. Положій у робочому кабінеті 

Під керівництвом Г.М. Положія викладачі кафедри 
математичної фізики зробили значний внесок в розвиток сучасної 
математичної фізики, обчислювальної математики та теорії 
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функцій комплексної змінної. Зокрема, у той час були створені та 
активно розроблялись такі важливі наукові напрямки, як теорія p-
аналітичних та (p,q)-аналітичних функцій та її застосування до 
розв’язання крайових задач математичної фізики, і метод 
сумарних зображень для розв’язання крайових задач 
математичної фізики. Значний внесок також було зроблено в 
розробку інших методів розв’язання крайових задач математичної 
фізики – методу мажорантних областей, методу p-аналітичних 
функцій в осесиметричній теорії пружності.  

Численні дослідження Г.М. Положія та його учнів були 
присвячені розробці нових чисельно-аналітичних методів 
розв’язання багатовимірних крайових задач з частинними 
скінченними різницями, методу сумарних зображень, методу Р-
трансформацій, теорії наближених методів конформних 
відображень, лінійним інтегральним рівнянням, застосуванню 
теорії аналітичних та узагальнених аналітичних функцій для 
розв’язання задач механіки суцільного середовища.  

Під час роботи на посаді завідувача кафедри математичної 
фізики Г.М. Положій читав лекції для студентів механіко-
математичного факультету з нормативних курсів “Рівняння 
математичної фізики”, “Теорія функцій комплексної змінної”, 
”Лінійні інтегральні рівняння”. Курс лекцій Г.М. Положія 
“Рівняння математичної фізики” було покладено в основу 
першого україномовного учбового посібника “Рівняння 
математичної фізики” (1959) для студентів вищих учбових 
закладів. Згодом, у 1964 році, цей посібник було перевидано 
російською мовою.  

Г.М. Положій опублікував більше 100 друкованих наукових 
праць, серед яких підручники, монографії, наукові статті. 
Найважливіші з них такі: “Рівняння математичної фізики” (1959), 
“Математичний практикум” (1960), “Чисельне розв’язання 
двовимірних та тривимірних крайових задач математичної фізики 
та функції дискретного аргументу” (1962), “Рівняння 
математичної фізики” (1964), “Теорія узагальнених аналітичних 
функцій комплексної змінної” (1965), “Метод сумарних зображень 
чисельних розв’язків задач математичної фізики та функції 
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дискретного аргументу” (1966), “Теорія і застосування р-
аналітичних та (p,q)-аналітичних функцій. Узагальнення теорії 
аналітичних функцій комплексної змінної” (1973), багато з яких 
перекладено іноземними мовами (англійська, німецька, польська).  

 
Викладачі механіко-математичного 

факультету в 60 роки 
Наукові ідеї Г.М.Положія були продовжені та розвинені в 

працях його учнів. Наукова та викладацька діяльність багатьох з 
них тісно пов’язана з механіко-математичним факультетом та 
факультетом кібернетики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Під керівництвом Г.М. Положія захистили 
кандидатські, а згодом і докторські дисертації І.І. Ляшко, 
Б.М. Бублик, А.А. Глущенко, І.М. Ляшенко, О.О. Капшивий, 
В.Л. Макаров. Серед учнів Г.М. Положія 14 кандидатів фізико-
математичних наук (Б.В. Василишин, А.А. Скоробогатько , 
В.С. Чемерис , А.М. Кияшко , О.М. Приходько , В.І. Діденко , 
А.М. Антонов , Чинь Куанг, Чань Бао). Учні Г.М.Положія – 
І.І. Ляшко , Н.О. Пахарєва , А.А. Глущенко і О.О. Капшивий  
очолювали кафедру математичної фізики в подальші роки. У цей 
період на кафедрі математичної фізики працювали доценти, 
кандидати фізико-математичних наук П.С. Бондаренко, 
А.М. Кушніренко, асистент І.М. Великоіваненко, почали свою 
трудову діяльність Н.О. Пахарєва, І.І. Ляшко, В.С. Чемерис.  
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Г.М. Положій нагороджений орденами та медалями СРСР. 
Чемерис Валентин Степанович (27.01.1931–30.06.2001) 

закінчив з відзнакою у 1955 році механіко-математичний 
факультет Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка. Під час навчання в університеті був Сталінським 
стипендіатом. У 1955-1958 роках навчався в аспірантурі механіко-
математичного факультету (науковий керівник – Г.М. Положій), 
після закінчення якої з 1958 року працював на кафедрі 
математичної фізики, спочатку асистентом та старшим 
викладачем, а з 1963 року – доцентом. У 1963 році Валентин 
Степанович захистив кандидатську дисертацію “Застосування 
узагальненого інтегралу типу Коші для р-аналітичних функцій в 
вісесиметричній теорії пружності”.  

Наукові інтереси Чемериса В.С. були пов’язані з теорією 
узагальнених аналітичних функцій та розв’язанням задач теорії 
пружності. Він опублікував більш, ніж 35 наукових праць. Під його 
керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація (В.О. Кірєєв).  

В.С. Чемерис читав нормативні курси лекцій з рівнянь 
математичної фізики і теорії функції комплексної змінної, а також 
спеціальні курси з теорії неаналітичних функцій та крайових 

задач математичної фізики.  
Нагороджений медаллю 

“Ветеран праці”. З 1998 року був на 
заслуженому відпочинку.  

У 1958-1964 та 1969-1973 роках 
на посаду завідувача кафедри 
математичної фізики обиралась 
Пахарєва Надія Олексіївна 
(20.12.1924–12.06.2008), кандидат 
фізико-математичних наук, доцент. 

Н.О.Пахарєва народилася в 
невеличкому містечку Балаково 
Саратовської області, закінчила 
Хвалинське педагогічне училище. 
Пройшовши Велику Вітчизняну війну, 
Надія Олексіївна повернулася до Н.О. Пахарєва 
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навчання і закінчила механіко-математичний факультет 
Саратовського державного університету.  

Н.О. Пахарєва почала працювати в Київському університеті 
в 1952 році на посаді асистента кафедри математичної фізики. 
Згодом працювала старшим викладачем, доцентом та завідувачем 
цієї ж кафедри. Під керівництвом Г.М. Положія успішно захистила 
кандидатську дисертацію “Метод мажорантних областей в теорії 
фільтрації”.  

Н.О. Пахарєва читала нормативні курси “Рівняння 
математичної фізики”, “Теорія функцій комплексної змінної”, 
”Інтегральні рівняння”, “Варіаційне числення”, матеріали яких 
було покладено в основу багатьох навчальних посібників для 
студентів механіко-математичних факультетів.  

Під керівництвом Н.О. Пахарєвої захистили кандидатські 
дисертації Н.О. Вірченко, Т.М. Бузун, І.М. Александрович, 
М.В. Ногін, М.М. Бєлова, С.П. Круглова. За багаторічну сумлінну 
працю Н.О. Пахарєва нагороджена орденом Трудового Червоного 
Прапору.  З 1985 року Н.О. Пахарєва перебувала на заслуженому 
відпочинку.  

Вірченко Ніна Опанасівна 
(нар. 05.05.1930) навчалася у 
Київському університеті в 1946-1948 та 
1956-1961 роках, у 1948-1954 роках – 
політв’язень спецтаборів у Східному 
Сибіру. У 1954-1956 роках викладала 
математику і фізику в середніх 
школах України. У 1961 році вступила 
до аспірантури Київського 
університету, після закінчення якої у 
1964 році захистила кандидатську 
дисертацію “Розв’язання деяких 
змішаних крайових задач у класі р-
аналітичних функцій”. У 1963-1974 
роках працювала на кафедрі 
математичної фізики.  

З 1974 року Н.О.Вірченко Н.О. Вірченко 
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працює у Київському політехнічному інституті (нині НТУУ 
“КПІ”), спочатку на посаді доцента, а з 1990 року – професора. У 
1988 році захистила докторську дисертацію “Нові типи парних 
інтегральних рівнянь з спеціальними функціями”. Автор більш, 
ніж 500 наукових, науково-популярних і навчально-методичних 
праць та літературних творів, в тому числі 25 книг, серед яких 
“Парні (потрійні) інтегральні рівняння”, “Математика в 
афоризмах, цитатах, висловлюваннях”, “Дробові інтегральні 
перетворення гіпергеометричного типу”, “Графіки елементарних 
функцій”, “Основні методи розв’язання задач математичної 
фізики”, “Узагальнення функцій Лєжандра та їх застосування”, 
низка з яких перевидана російською і англійською мовами.  

Підготувала 10 кандидатів наук (Л.Г. Макаренко, 
Т.С. Цимбал(Заїкіна), Р.В. Гамалія, К.В. Зражевська, І.О. Федотова, 
Г.О. Южакова, В.О. Гайдей, Л.В. Рибачук, О.В. Овчаренко, 
О.М. Лисенька, ).  

Н.О. Вірченко – ініціатор і організатор 16-ти міжнародних 
наукових конференцій імені М.П. Кравчука, які регулярно 

проводяться в НТУУ “КПІ”.  
У цей час на кафедрі починає 

працювати Антонова Аліса 

Максимівна (11.04.1936–31.11.1995). 
А.М.Антонова закінчила в 1957 році з 
відзнакою механіко-математичний 
факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка. З 
1957 по 1961 роки навчалася в 
аспірантурі механіко-математичного 
факультету (науковий керівник – 
Г.М. Положій), після закінчення якої 
працює в Київському університеті.  З 
1963 року Аліса Максимівна асистент 
кафедри математичної фізики, з 1969 
року – доцент.  У 1964 році захистила 

кандидатську дисертацію “Застосування p-аналітичних функцій 
до безмоментної теорії оболонок”. Автор більш, ніж 30 наукових 

А.М. Антонова 
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праць. Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація 
(І.І. Мелешко).  

А.М. Антонова читала нормативні курси лекцій з рівнянь 
математичної фізики і теорії функцій комплексної змінної, а 
також спеціальні курси з застосування аналітичних методів до 
розв’язання нелінійних задач та інш., першою з викладачів 
механіко-математичного факультету почала проводити практичні 
заняття з програмування. Розроблені нею методичні вказівки до 
практичних занять з математичної фізики широко 
використовувались студентами механіко-математичного 
факультету та факультету кібернетики, сприяли поглибленню їх 

знань з даної дисципліни.  
У 1964-1969 роках кафедрою 

математичної фізики завідував Ляшко 

Іван Іванович (9.09.1922–01.04.2008) – 
один з талановитих учнів Г.М. Положія, 
видатний математик, академік НАН 
України, доктор фізико-математичних 
наук, професор.  

І.І. Ляшко народився в 
с. Мацківці Лубенського району 
Полтавської області. Пройшовши 
випробування воєнних та післявоєнних 
років, І.І. Ляшко в 1949 році закінчив 
фізико-математичний факультет 
Київського учительського інституту, а в 
1952 році (заочно) – Київський 
державний педагогічний інститут 

ім. О.М. Горького. У 1952 році І.І. Ляшко вступив до аспірантури 
механіко-математичного факультету Київського державного 
університету (науковий керівник – Г.М. Положій), після 
закінчення якої в 1955 році успішно захистив кандидатську 
дисертацію “Розв’язання задачі фільтрації під багатошпунтовою 
плотиною при довільному криволінійному водоупорі”. 

У 1955-1969 роках І.І. Ляшко працював на кафедрі 
математичної фізики спочатку асистентом, згодом доцентом, а з 

І.І. Ляшко 
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1964 року – завідувачем кафедри. У 1963 році Іван Іванович 
захистив докторську дисертацію “Розв’язання фільтраційних 
задач методом сумарних зображень“. Протягом 1965-1969 та 1985-
1987 років І.І. Ляшко працював деканом механіко-математичного 
факультету. 

У 1969 році разом з академіком АН СРСР В.М.Глушковим 
він створив перший в СРСР факультет кібернетики, ставши його 
деканом і завідувачем кафедри обчислювальної математики. 
Протягом тривалого часу І.І. Ляшко працював проректором з 
наукової роботи Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, в 1978-1983 роках очолював Республіканське 
товариство “Знання”.  

Під час роботи на кафедрі математичної фізики І.І. Ляшко 
став фахівцем з математичної теорії фільтрації. Продовжуючи та 
розвиваючи результати Г.М. Положія з чисельного розв’язання 
двовимірних і тривимірних крайових задач математичної фізики – 
так званий метод сумарних зображень, І.І. Ляшко розв’язав низку 
складних математичних задач, важливих як з теоретичної, так і з 
практичної точок зору. Результати досліджень І.І. Ляшка з 
математичної теорії фільтрації викладені в його монографії 
“Розв’язання фільтраційних задач методом сумарних зображень” 
(1963).  

Під керівництвом І.І. Ляшка викладачі та аспіранти 
кафедри математичної фізики, а згодом і кафедри 
обчислювальної математики факультету кібернетики брали 
участь в подальшому розвитку методів мажорантних областей та 
сумарних зображень та їх застосуванню до розв’язання задач 
математичної фізики. Як підсумок, було створено теоретичну базу 
однієї з найпотужніших на терені колишнього СРСР наукової 
школи з математичної теорії фільтрації, до якої належать 
вихованці І.І. Ляшка, серед яких три доктори та 22 кандидати 
наук.  

За цикл наукових праць з методів розв’язання крайових 
задач математичної фізики та їх застосуванню в теорії фільтрації 
колектив вчених, очолюваний І.І. Ляшком, було відзначено в 1981 
році Державною премією УРСР.  
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Багато наукових розробок І.І. Ляшка і співробітників 
кафедри математичної фізики в той час було пов’язано з новим 
напрямком наукових досліджень – обчислювальною математикою.  

Перу І.І. Ляшка належить 42 монографії, підручники і 
навчальні посібники та більше 300 наукових статей. Протягом 
1975–1995 років І.І. Ляшко разом зі своїми колегами створив цикл з 
8 підручників і 9 навчальних посібників для студентів вузів з 
математичного аналізу, диференціальних рівнянь та інших 
дисциплін, серед яких, зокрема, такі: “Основи класичного та 
сучасного математичного аналізу”, “Математичний аналіз” (в 
трьох томах), “Диференціальні рівняння” “Математичний аналіз в 
прикладах і задачах”; багато з яких неодноразово перевидавались 
українською, російською, англійською, в’єтнамською, іспанською 
та іншими мовами. Цей цикл робіт у 1989 році  відзначено 
Державною премією УРСР. 

У 1969 році І.І. Ляшка обрано членом-кореспондентом АН 
України, а в 1973 році – академіком АН УРСР. І.І. Ляшко 
удостоєний звання “Заслужений діяч науки УРСР”, премії 
ім. М.М. Крилова АН УРСР (1975) та багатьох державних нагород 
СРСР і України.  

У 1973–1988 роках кафедрою 
математичної фізики завідував Глущенко 

Андрій Арсенович (15.03.1926-19.12.2012), 
доктор фізико-математичних наук, 
професор.  

Як більшість людей свого 
покоління, А.А. Глущенко – учасник 
бойових дій під час Великої Вітчизняної 
війни. У 1956 році закінчив механіко-
математичний факультет Київського 
державного університету імені Тараса 
Шевченка. У 1956-1959 роках 
А.А. Глущенко навчався в аспірантурі на 
кафедрі математичної фізики (науковий 
керівник - Г.М. Положій). 

У 1959 році після закінчення 
А.А. Глущенко 
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аспірантури та успішного захисту кандидатської дисертації 
А.А. Глущенко починає працювати на кафедрі обчислювальної 
математики на посаді асистента. У 1970 році захистив докторську 
дисертацію “Розв’язання деяких просторових крайових задач 
теорії фільтрації” і у 1973 році обирається за конкурсом на посаду 
завідувача кафедри математичної фізики, на якій пропрацював 
більше 15 років. З 1988 року А.А. Глущенко – професор кафедри 
математичної фізики, з 1998 року – на заслуженому відпочинку.  

А.А. Глущенко – автор більше 170 наукових робіт, серед 
яких монографія “Деякі просторові крайові задачі теорії 
фільтрації”. Наукові дослідження А.А.Глущенка пов’язані з 
теорією крайових задач математичної фізики, а саме – розробкою 
та теоретичним обгрунтуванням наближених методів 
розв’язування просторових крайових задач механіки суцільних 
середовищ, зокрема, теорії фільтрації та конвективної дифузії, на 
основі узагальненого методу Р-перетворень та інших чисельно-
аналітичних методів. У наукових працях А.А. Глущенка 
розглядались також питання побудови наближених методів 
розв’язування обернених та нелінійних крайових задач 
математичної фізики.  

А.А.Глущенко підготував 20 
кандидатів наук.  За сумлінну працю 
нагороджений орденом “Знак пошани”.  

У 1988–1995 роках кафедру 
математичної фізики очолював 
Мартинюк Дмитро Іванович 
(11.03.1942–26.10.1996) – доктор фізико-
математичних наук, професор.  

Д.І. Мартинюк народився в 
с. Іванківці Дунаєвецьського району 
Хмельницької області. У 1957–1962 
роках навчався на фізико-
математичному факультеті Кам’янець-
Подільського державного педагогічного 
інституту. З 1962 по 1965 рік працював 
асистентом кафедри математики 

Д.І. Мартинюк 
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Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. У 
1965 році вступив до аспірантури Інституту математики АН УРСР, 
де під керівництвом академіка АН УРСР Ю.О. Митропольського 
почав займатись дослідженням диференціальних рівнянь з 
відхиленим аргументом запізнюючого типу. У 1967 році 
достроково закінчив аспірантуру і успішно захистив кандидатську 
дисертацію “Періодичні розв’язки нелінійних систем 
диференціальних рівнянь з запізнюючим аргументом”.  

З 1967 року науково-педагогічна діяльність Д.І. Мартинюка 
нерозривно пов’язана з Київським державним університетом 
ім. Т.Г. Шевченка, де він працював на посадах асистента, старшого 
викладача, доцента, професора кафедри інтегральних та 
диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету та 
завідувача кафедри математичної фізики. У 1982 році 
Д.І. Мартинюк успішно захистив докторську дисертацію 
”Періодичні та квазіперіодичні розв’язки диференціально-
різницевих рівнянь”.  

Наукові дослідження Д.І. Мартинюка стосувались розвитку 
аналітичних методів аналізу систем нелінійних диференціальних 
рівнянь з запізненням та різницевих рівнянь. Д.І. Мартинюком для 
нелінійних систем з запізненням узагальнено відомий чисельно-
аналітичний метод А.М. Самойленка, розвинуто конструктивні 
методи побудови періодичних та квазіперіодичних розв’язків, 
доведено теореми існування та розвинуто конструктивні 
алгоритми побудови тороїдальних інваріантних многовидів. 
Д.І. Мартинюком вперше досліджено поведінку квазіперіодичних 
розв’язків нелінійних диференціально-різницевих та різницевих 
рівнянь в околі інваріантних тороїдальних многовидів, а також 
доведено теореми про звідність нелінійних різницевих рівнянь на 
m-вимірному торі та про існування інваріантних тороїдальних 
множин для нелінійних систем з запізненням та імпульсною дією.  

Результати наукових досліджень Д.І. Мартинюка 
опубліковано в його більш, ніж 90 наукових працях та 6 
монографіях: “Лекції з теорії коливань систем з запізненням” 
(1969), “Лекції з теорії стійкості розв’язків систем з післядією” 
(1971), “Лекції з якісної теорії різницевих рівнянь” (1972), 
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“Періодичні та квазіперіодичні коливання систем з запізненням” 
(1979), “Системи еволюційних рівнянь з періодичними і умовно 
періодичними коефіцієнтами” (1984).  

Наукові досягнення Д.І. Мартинюка відзначені Державною 
премією України в галузі науки і техніки (1985). 

Д.І. Мартинюк читав нормативні курси з диференціальних 
рівнянь та рівнянь математичної фізики, а також численні 
спеціальні курси з аналітичної та якісної теорії диференціальних 
рівнянь з відхиленим аргументом, різницевих рівнянь, 
інтегральних рівнянь. Значну увагу Д.І. Мартинюк приділяв 
підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації. Ним підготовлено 
10 кандидатів наук. Серед його учнів К. Ільясов, В.Я. Данилов, 
В.І. Кравець, В.А. Данканич, А.І. Юрчик, В.Г. Паньков, 
Б.Х. Жанбусінова, В.А. Гроза, Г.В. Верьовкіна.  

У цей час на кафедрі математичної фізики  викладав (за 
сумісництвом) доктор фізико-математичних наук, професор 
Фущич Вільгельм Ілліч (18.12.1936—7.4.1997).  

В.І. Фущич народився в с. Сільце 
Закарпатської області. Після закінчення 
середньої школи у 1953 році поступив на 
фізико-математичний факультет 
Ужгородського державного університету. 
У 1958–1960 роках викладав на кафедрі 
теоретичної фізики Ужгородського 
університету, де зробив свої перші 
наукові кроки під керівництвом 
Ю.М. Ломсадзе.  

У 1960–1963 роках навчався в 
аспірантурі Інституту математики 
(науковий керівник – академік НАН 
України О.С. Парасюк). Після закінчення 
аспірантури у 1963 році В.І. Фущич почав 

працювати у Інституті математики АН УРСР, спочатку, 
молодшим, а з 1965 року – старшим науковим співробітником.  

Захистив кандидатську дисертацію “Аналітичні властивості 
амплітуд народження як функції переданого імпульсу” (1964) та 

В.І. Фущич 
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докторську дисертацію “Теоретико-групові основи узагальненої 
релятивістської квантової механіки і P-, T-, C-перетворення” (1971).  

У 1980 році В.І. Фущичу присвоєно звання професора, а у 
1987 році його обрано членом-кореспондентом НАН України. У 
2001 р. В.І. Фущичу присуджено Державну премію України в 
галузі науки і техніки (посмертно).  

В.І. Фущич – автор 9 монографій та майже 350 наукових 
праць. Наукові інтереси Вільгельма Ілліча стосувалися квантової 
механіки, квантової теорії поля, зображення груп і алгебр Лі, 
підгрупової структури груп Лі та інших питань. Основні його 
праці присвячені дослідженню симетрій рівнянь математичної 
фізики. Інноваційними є запропоновані Вільгельмом Іллічем 
концепція умовної симетрії, яка стала базою для відкриття 
принципово нових можливостей інтегрування багатовимірних 
нелінійних диференціальних рівнянь і систем, та неліївський 
підхід до вивчення симетрій таких рівнянь, які, безумовно, є 
вагомим внеском у світову науку.  

В.І. Фущич створив в Україні наукову школу з симетрійного 
аналізу, виховав потужну команду науковців і педагогів -- серед 
його учнів 10 докторів і більш як 50 кандидатів наук, які працюють 
у наукових і вищих учбових закладах України та за кордоном.  

Протягом багатьох років В.І. Фущич читав спеціальні курси 
на кафедрі математичної фізики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка. На його лекціях і 
семінарських заняттях рівною мірою працювали і викладач, і 
студент: студенти часто виступали з доповідями на запропоновані 
теми, а Вільгельм Ілліч під час їх доповідей давав необхідні 
коментарі і пояснення. Саме така манера викладання давала 
можливість викладачу оцінити здібності студентів до наукових 
досліджень і запросити кращих з них до аспірантури. Серед учнів 
В.І. Фущича (та учнів його учнів) багато випускників кафедри 
математичної фізики, серед яких: 3 доктори фізико-математичних 
наук (Жданов Р.З., Попович Р.О., Черніга Р.М.) та 6 кандидатів 
фізико-математичних наук (Бойко В.М., Єгорченко І.А., 
Іванова Н.М., Нестеренко М.О., Панчак О.А., Караджов Ю.А.), які 
працюють чи працювали в Інституті математики НАН України. 
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Результати їх праці відзначено чисельними академічними та 
державними нагородами, зокрема, Бойко В.М., Попович Р.О. і 
Нестеренко М.О. є  лауреатами премії Президента України для 
молодих вчених.  

У 1994 р. Вільгельм Ілліч заснував перший англомовний 
математичний журнал, що видавався в Україні, – міжнародний 
часопис “Journal of Nonlinear Mathematical Physics”, який швидко 
став відомим серед фахівців. У даний час цей журнал видається за 
кордоном. 

У 1995 році В.І. Фущич започаткував серію міжнародних 
конференцій “Симетрія в нелінійній математичній фізиці”, які 
стали регулярними і проводилися у Києві кожні два роки, з 1995 
по 2009 рік.  

У 1995–1996 роках кафедрою 
математичної фізики завідував Капшивий 

Олексій Олексійович (1.05.1935-
30.06.1996), доктор фізико-математичних 
наук, професор. 

О.О. Капшивий у 1958 році закінчив 
механіко-математичний факультет 
Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка. У 1958-1961 роках 
навчався в аспірантурі на кафедрі 
математичної фізики (науковий керівник – 
Г.М. Положій). Після закінчення 
аспірантури, з 1961 року працював на 
кафедрі обчислювальної математики 
спочатку виконуючим обов’язки доцента, 

потім старшим викладачем (1965-1968) і доцентом кафедри 
обчислювальної математики на факультеті кібернетики (1969-
1974). У 1964 році О.О. Капшивий успішно захистив кандидатську 
дисертацію “Застосування p-аналітичних функцій в 
вісесиметричній теорії пружності”, а в 1990 році -- докторську 
дисертацію “Методи узагальнених аналітичних функцій в 
вісесиметричних задачах теорії пружності”. У 1974 році 
О.О. Капшивий перейшов на посаду доцента кафедри 

О.О. Капшивий 
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математичної фізики. Згодом він працював професором кафедри 
(1990-1995) та її завідувачем (1995-1996). Наукові дослідження 
О.О. Капшивого були пов’язані з теорією p-аналітичних і (p,q)-
аналітичних функцій та її застосуваннями в осесиметричній теорії 
пружності. Ним, зокрема, отримано низку важливих результатів з 
теорії p-аналітичних та (p,q)-аналітичних функцій та їх 
застосувань.  

О.О. Капшивий читав лекції з нормативних курсів 
“Рівняння математичної фізики”, “Методи наближених 
обчислень”, “Крайові задачі аналітичних та узагальнених 
аналітичних функцій”, “Обчислювальні методи розв’язання 
диференціальних рівнянь”. Багато уваги О.О. Капшивий приділяв 
роботі зі студентами та аспірантами механіко-математичного 
факультету. Він підготував 8 кандидатів наук (Л.М. Ломонос, 
Л.М. Стоян, М.П. Копистира, І.В. Клен, І.В. Чорний, В.М. Яковенко, 
Чань-Янь Бао, М. Язкулієв). 

У 1996-1998 роках обов’язки 
завідувача кафедри математичної 
фізики виконував Личман Валерій 

Васильович (нар. 28.08.1955), кандидат 
фізико-математичних наук, доцент.  

В.В. Личман народився в 
м. Іркутськ. Після закінчення у 1977 році 
факультету кібернетики Київського 
державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка поступив до 
аспірантури цього ж факультету 
(науковий керівник – академік НАН 
України І.І. Ляшко).  

У 1980 році працював інженером 
Інформаційно-обчислювального центру 
(ІОЦ) Київського державного 

університету ім. Т.Г. Шевченка.  
У 1980-1982 роках В.В. Личман – інженер, згодом – 

молодший науковий співробітник кафедри обчислювальної 
математики факультету кібернетики. У 1982-1984 роках 

В.В. Личман 
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В.В. Личман працював у СКБ Інституту кібернетики 
ім. В.М. Глушкова АН УРСР.  Повернувшись на посаду молодшого 
наукового співробітника лабораторії математичних методів при 
кафедрі обчислювальної математики факультету кібернетики, у 
1984 році В.В. Личман захистив кандидатську дисертацію 
“Чисельний розв’язок задач фільтрації та вологопереносу в 
пористих середовищах”. На кафедрі математичної фізики 
працював з 1985 року, виконував обов’язки заступника декана.  

Опублікував біля 30 наукових праць та навчально-
методичних посібників, серед яких “Збірник задач з дисципліни 
“Інформатика та програмування”” (у співавторстві, 2006, ).  

У 1998 році кафедру 
математичної фізики очолив 
Самойленко Валерій Григорович 
(нар. 15.01.1955), доктор фізико-
математичних наук, професор. 

В.Г. Самойленко народився в 
с. Велика Благовіщенка 
Горностаївського району Херсонської 
області. Після закінчення 
Республіканської фізико-математичної 
школи-інтернату при Київському 
державному університеті 
ім. Т.Г. Шевченка у 1972 році вступив 
на механіко-математичний факультет 
того ж університету. Під час навчання в 
університеті був Ленінським 

стипендіатом. Спеціалізувався по кафедрі інтегральних та 
диференціальних рівнянь, де під керівництвом академіка АН 
УРСР А.М. Самойленка розпочав свої наукові дослідження з теорії 
диференціальних рівнянь. 

Після закінчення у 1977 році з відзнакою Київського 
університету одержав направлення до Інституту математики АН 
УРСР, де працював на посадах інженера, молодшого наукового 
співробітника, старшого наукового співробітника, вченого 
секретаря Інституту, провідного наукового співробітника. У 1977-

В.Г. Самойленко 
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1981 роках навчався в аспірантурі (заочно) Інституту математики 
АН УРСР (науковий керівник – академік АН УРСР 
Ю.О. Митропольський), у 1990-1991 роках перебував на стажуванні 
в Математичному інституті ім. В.А. Стєклова АН СРСР, а у 1993-
1994 роках в рамках науково-дослідницької програми “Cooperation 
in Applied Sciences and Technology” перебував на стажуванні у 
Технологічному Інституті штату Нью-Джерсі ( N J I T).  

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію 
“Дослідження оберненої періодичної задачі для нелінійних 
диференціальних і диференціально-різницевих рівнянь та метод 
усереднення”, а у 1992 році – докторську дисертацію “Аналіз 
нелінійних динамічних систем та їх малих деформацій на 
функціональних многовидах”.  

Творчий доробок Самойленка В.Г. налічує біля 300 
наукових праць, серед яких дві фундаментальні монографії 
(“Інтегровні динамічні системи: спектральні і алгебро-геометричні 
аспекти”, Київ: Наукова думка, 1987, 296 с., спільно з 
Ю.О. Митропольським, М.М. Боголюбовим (мол.), 
А.К. Прикарпатським; та “Nonlinear dynamical systems of 
mathematical physics: spectral and symplectic integrability analysis”, 
World Scientific Publishing Company Incorporated, 2011, 542 p., 
спільно з А.К. Прикарпатським, D. Blackmore) і більше 150 
наукових статей.  

Наукові досягнення Валерія Григоровича пов’язані з 
розвитком і застосуванням аналітичних і якісних методів аналізу 
нелінійних систем та їх малих збурень, що грунтуються на 
класичних методах нелінійної механіки.  Ним отримано нові 
наукові результати з якісної теорії імпульсних систем, зокрема, 
показано, що наявність умов імпульсної дії призводить до 
властивостей, що притаманні, як правило, суттєво нелінійним 
системам; встановлено співіснування нескінченного числа 
періодичних режимів коливань у лінійних і нелінійних систем; 
ним (спільно зі своїми учнями) розвинуто методи асимптотичного 
інтегрування сингулярно збурених диференціальних рівнянь з 
імпульсною дією, а саме: за допомогою методу примежевих 
функцій і методу Вішика-Люстерника побудовано асимптотичні 

http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2598051
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2598051
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розв’язки для сингулярно збурених імпульсних систем як для 
звичайних диференціальних рівнянь і, зокрема, диференціальних 
рівнянь з виродженою матрицею при старших похідних, так і для 
диференціальних рівнянь з частинними похідними, встановлено 
достатні умови існування періодичних асимптотичних розв’язків 
таких рівнянь, знайдено умови існування розв’язків рівнянь, що 
неявним чином визначають функцію, за наявності умов 
імпульсної дії та отримано достатні умови існування розв’язків так 
званих гібридних (алгебро-диференціальних) систем рівнянь.  

Самойленко В.Г. отримав також важливі результати з теорії 
нелінійних інтегровних систем: ним разом з А.К. Прикарпатським 
розроблено операторно-функціональний підхід аналізу повної 
інтегровності та побудови гамільтонової структури нелінійних 
динамічних систем, за допомогою якого досліджено широкий клас 
нелінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними 
теоретичної та математичної фізики, запропоновано дискретний 
аналог періодичного варіанту методу оберненої задачі теорії 
розсіювання; вивчено повну інтегровність і побудовано точні 
розв’язки низки нелінійних динамічних систем (ланцюжок Тоди, 
Ленгмюра, різницеві аналоги рівнянь Кортевега-де Фріза і 
Шредінгера, системи механічних осциляторів типу Неймана і 
Неймана-Росохатіуса на сфері, рівняння повздовжних коливань 
балки); за допомогою методу усереднення Боголюбова-Уізема 
досліджено модуляцію майже періодичних хвиль рівняння 
Кортевега-де Фріза і нелінійного рівняння Шредінгера.  

Спільно з Ю.І. Самойленко Валерій Григорович розвинув 
алгоритми побудови асимптотичних солітоноподібних розв’язків 
сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними 
коефіцієнтами. 

У співпраці з науковцями Інституту електродинаміки НАН 
України Самойленко В.Г. виконав цикл наукових досліджень із 
застосування теорії диференціальних рівнянь до вивчення 
нелінійних електричних кіл, результати яких отримали визнання 
фахівців. Ним також опубліковано низку науково-популярних і 
наукових статей з історії математики, зокрема, цикл праць про 
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наукову і науково-педагогічну діяльність академіка 
Боголюбова М.М. у Київському університеті.  

Самойленко В.Г активно розвиває міжнародне наукове 
співробітництво. Він неодноразово виступав з доповідями на 
наукових конференціях і з лекціями в багатьох закордонних 
університетах, зокрема, в університетах і науково-дослідницьких 
центрах Італії, Німеччини, Польщі, США, Білорусії Узбекистану, 
Казахстану та Росії.  

Валерій Григорович приділяє значну увагу підготовці 
наукових кадрів високої кваліфікації, керує аспірантами – ним 
підготовлено 9 кандидатів наук. За час роботи в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка 
Самойленко В.Г. підготував 5 кандидатів наук (Бобчук В.В., 
Каплун Ю.І., Хомченко Л.В., Потороча В.В., Лимарченко В.О.). 
Його вихованці за наукові здобутки відзначені Премією 
Президента України для молодих вчених, Грамотою Ректора 
Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 
Грамотою Президії НАН України, стипендією фонду 
ім. В. Пінчука. У даний час керує аспірантами, бакалаврськими і 
магістерськими роботами студентів. Самойленко В.Г. читає 
нормативні курси лекцій з рівнянь математичної фізики, 
комплексного аналізу, узагальнених функцій та їх застосувань, 
спеціальні курси з теорії динамічних систем, асимптотичних 
методів, аналітичних методів аналізу еволюційних систем. 
Опублікував 8 навчальних посібників.   

Валерій Григорович проводить значну науково-
організаційну роботу: він заступник відповідального редактора 
видання “Вісник Київ. ун-ту. Математика. Механіка”, член 
редколегій журналів “Нелінійні коливання”, “Математичні 
студії”, наукових видань “Математичний вісник НТШ”, “Крайові 
задачі для диференціальних рівнянь”, “Вісник Херсонського 
національного технічного університету”, вчений секретар секції 
математики та механіки Комітету з Державних премій України в 
галузі науки та техніки (з 1998), вчений секретар експертної ради з 
математики і механіки ДАК МОН України (з 2004), член 
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спеціалізованої вченої ради при механіко-математичному 
факультету по захисту докторських дисертацій (з 2000).  

Самойленко В.Г. неодноразово був членом організаційних 
комітетів міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, 
брав активну участь в організації низки міжнародних наукових 
конференцій і симпозіумів, зокрема, в організації і проведені 
розширеного наукового семінару до 90-річчя від дня народження 
члена-кореспондента НАН України Положія Г.М., засідань 
круглого столу до 100-річчя від дня народження академіка 
Боголюбова М.М., міжнародної математичної конференції 
“Диференціальні рівняння, обчислювальна математика, теорія 
функцій та математичні мтоди механіки”, до 100-річчя від дня 
народження члена-кореспондента НАН України Положія Г.М. 

Самойленко В.Г. – лауреат Республіканської премії імені 
Миколи Островського в галузі науки і техніки (1984), премії НАН 
України імені В.М. Хрущова (2005), премії НАН України імені 
М.В. Остроградського (2012), йому присуджено нагороду Ярослава 
Мудрого в галузі науки і техніки Академії наук Вищої школи 
(2014), він нагороджений медаллю “В пам’ять 1500-річчя міста 
Києва” (1982), медаллю імені М.В. Остроградського (2001), 
Грамотою Верховної Ради України (2009), нагрудним знаком 
Академії педагогічних наук України “Ушинський К.Д.” (2010), 
Почесними грамотами Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (2006, 2010), Почесною грамотою ВАК 
України (2010), отримав Подяки ректора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну 
працю (2005, 2010). Рішенням вченої ради Київського 
національного університету у 2015 році він визнаний кращим 
викладачем 2014-2015 навчального року. Самойленко В.Г. обраний 
дійсним членом Академії наук вищої школи України (2012).  

Довгий час на кафедрі математичної фізики плідно 
працювали професор, доктор фізико-математичних наук 
В.М.Гончаренко та доцент, кандидат фізико-математичних наук 
А.М.Кириченко. 
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Гончаренко Валентин Михайлович (27.07.1935- 15.06.2010, 
с. Нижня Рибиця Краснопольського р-ну Сумської обл.). Доктор 
фізико-математичних наук, професор. 

Закінчив Київський політехнічний інститут (1958), 
аспірантуру при Київському 
політехнічному інституті (1961). Захистив 
кандидатську дисертацію “Дослідження 
пружних оболонок методами теорії 
ймовірностей” (1963), докторську 
дисертацію “Стохастичні крайові задачі 
теорії пружності” (1992).  

У Київському університеті 
працював з 1967 по 2002, спочатку – на 
посаді доцента, а з 1993 – професора 
кафедри математичної фізики. Викладав 
курси лекцій з рівнянь математичної 
фізики, методів обчислень, теорії 
диференціальних рівнянь з частинними 
похідними. Наукові інтереси Гончаренка В.М. стосувалися теорії 
диференціальних рівнянь з частинними похідними з 
випадковими збуреннями. Підготував 9 кандидатів наук. 
Опублікував цикл навчальних посібників “Основы теории 
уравнений с частными производными (Київ: Вища школа, 1985 . – 
311 с.), “Основи теорiї рівнянь з частинними похiдними” (Київ: 
Вища шк., 1995. – 350 с. ), “Нелинейные задачи для уравнений с 
частными производными” (Чернівці: Рута, 2000. – 199 с. ). Автор 
більше 150 наукових та навчально-методичних праць. 

Кандидат в майстри спорту СРСР з альпінізму. Здійснив 
сходження на вершину Ельбрус та інші вершини Кавказу, Тянь-
Шаню.  З 2002 року перебував на заслуженому відпочинку.  

Кириченко Антон Минович (нар. 23.04.1937, с. Парадівка 
Лисянського району Черкаської області). Кандидат фізико-
математичних наук, доцент. 

А.М.Кириченко закінчив механіко-математичний 
факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка 
(1964) та аспірантуру Київського університету (1967). Захистив 

В.М. Гончаренко 
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кандидатську дисертацію “Деякі осесиметричні задачі моментної 
теорії пружності” (1968). 

У Київському університеті 
працював з 1966 по 2003 рік на посадах 
асистента, старшого викладача та 
доцента кафедри математичної фізики. 
У 1973-1977 роках викладав курс вищої 
математики в Оранському університеті 
(Алжір). На механіко-математичному 
факультеті викладав курс лекцій з теорії 
функцій комплексної змінної, рівнянь 
математичної фізики та спеціальні 
курси. Наукові інтереси стосуються 
теорії крайових задач математичної 
фізики, що пов’язані з проблемами 
механіки суцільного середовища. Автор 
більше 70 наукових та навчально-

методичних праць. У 1991-2003 роках очолював профбюро 
механіко-математичного факультету та обирався членом 
профкому і президії профкому Київського університету. З 2006 
року – член ради ветеранів механіко-математичного факультету. З 

2003 року на заслуженому відпочинку. 
Попов Валерій Вікторович 

(нар. 23.07.1947, с. Частоозерє, 
Частоозерського району Курганської 
області, Росія). Кандидат фізико-
математичних наук, доцент.  

Закінчив з відзнакою механіко-
математичний факультет 
Дніпропетровського державного 
університету (1970), аспірантуру 
Дніпропетровського державного 
університету (1974). Служив в рядах 
Радянської Армії (1975-1977).  Захистив 
кандидатську дисертацію “Деякі 
задачі гідродинаміки осесиметричних 

А.М. Кириченко 

В.В. Попов 



Кафедра математичної фізики 

 

194 

течій з вільними границями” (1979).  
У Київському університеті працював з 1983 по 1987 рік (за 

сумісництвом), а з 1987 по 2012 рік на посаді доцента кафедри 
математичної фізики. Викладав курс з методів обчислень, 
спеціальні курси з крайових задач математичної фізики, 
інформатики та чисельних методів.  

Наукові інтереси стосувалися теорії чисельного 

розвязування крайових задач з вільними межами для аналітичних 
та узагальнених аналітичних функцій, крайових задач 
гідродинаміки, теорії та практики баз даних. Автор понад 100 
наукових і науково-методичних видань, серед яких навчальний 
посібник “Методи обчислень: конспект лекцій для студентів 
механіко- математичного факультету” (К.: ВПЦ “Київський 
університет”, 2012. – 303 с.), 6 винаходів, низки розроблених та 
впроваджених у виробництво баз даних, у тому числі – на 
механіко-математичному факультеті. Керував науковим 
студентським гуртком механіко-математичного факультету з 
інформатики. 

За сумлінну роботу відзначений грамотами та подяками 
ректора Київського університету та декана механіко-
математичного факультету.  

Романенко Ігор Борисович 
(28.04.1975-09.02.2011, м. Київ). Кандидат 
фізико-математичних наук, доцент. 
Закінчив Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 
(1997), аспірантуру при Інституті 
математики НАН України (2001).  

Під керівництвом академіка НАН 
України І.В. Скрипника захистив 
кандидатську дисертацію “Топологічні 
характеристики загальних нелінійних 
параболічних задач” в Інституті 
математики НАН України (2001).  

У Київському університеті 
працював з 1997 року, спочатку -- на 

І.Б. Романенко 
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посаді асистента, а з 2003 року – на посаді доцента кафедри 
математичної фізики. Викладав курси: “Комплексний аналіз“, 
“Рівняння математичної фізики“, “Інформатика та 
програмування“, “Диференціальні рівняння з частинними 
похідними“, “Узагальнені функції в математичній фізиці“, 
“Векторний аналіз і теорія поля“, спеціальні курси з топологічних 
методів дослідження нелінійних крайових задач та рівнянь з 
частинними похідними для студентів механіко-математичного 
факультету.  

Основний напрям наукової діяльності – теорія крайових 
задач для рівнянь з частинними похідними та їх дослідження за 
допомогою топологічних методів. Автор більше 40 наукових та 
навчально-методичних праць для студентів механіко-
математичного факультету. Лауреат Премії Президента України 
для молодих вчених (2009). Очолював туристичний клуб 
"4 сторони", був учасником і переможцем низки всеукраїнських 
змагань з техніки водного туризму.  

Парусімов Геннадій Вікторович 
(нар. 10.11.1980). Закінчив з відзнакою 
магістратуру Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(2002). У Київському університеті 
працював з 2002 по 2012 на посаді 
асистента кафедри математичної фізики. 
Проводив практичні заняття з 
нормативних курсів “Інформатика і 
програмування”, “Рівняння 
математичної фізики”, “Методи 
обчислень”, “Практикум на ЕОМ”. 
Наукові інтереси стосувалися розробки 
та реалізації паралельних алгоритмів для 

розв’язання задач математичної фізики.  
Кафедра математичної фізики сьогодні 
Сьогодні на кафедрі математичної фізики працюють: 

завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук 
В.Г. Самойленко; професор, доктор фізико-математичних наук 

Г.В. Парусімов 
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Т.А. Мельник; доценти, кандидати фізико-математичних наук: 
Є.С. Вакал, Г.В. Верьовкіна, Б.П. Довгий, А.П. Креневич, 
А.В. Ловейкін; доценти, кандидати технічних наук: В.А. Бородін, 
О.В. Обвінцев; асистенти, кандидати фізико-математичних наук: 
І.В. Гапяк, А.В. Попов, Д.Ю. Садовий; старший науковий 
співробітник, кандидат фізико-математичних наук 
Ю.І. Самойленко;     інженер    І.І. Рукавцова;    старший    лаборант  
Л.Ю. Шинкаренко. 

Мельник Тарас Анатолійович 
(нар. 09.11.1961, м. Дрогобич Львівської 
області). Доктор фізико-математичних 
наук, професор. Закінчив з відзнакою 
математичний факультет Львівського 
державного університету імені Івана 
Франка (1983). Був Ленінським 
стипендіатом. Навчався в аспірантурі 
Московського державного університету 
ім. М.В. Ломоносова (науковий 
керівник – академік РАН 
О.А. Олейник). Захистив кандидатську 
дисертацію “Деякі спектральні задачі 
теорії усереднення” (1989).  

З 1996 по 2001 рік перебував у 
докторантурі Київського університету. 

Як стипендіат фонду ім. Олександра фон Гумбольдта в 1998-1999 
проводив наукові дослідження в Штутгартському університеті 
(Німеччина). Захистив докторську дисертацію ”Асимптотичні 
методи розв’язань спектральних та крайових задач в областях з 
сингулярно збуреними границями” (2002).  

У Київському університеті працює з 1987 року, спочатку, на 
кафедрі математичного аналізу, а з 1992 року – на кафедрі 
математичної фізики. З 2003 – професор кафедри математичної 
фізики. Викладає нормативні курси “Комплексний аналіз”, 
“Нелінійний аналіз”. Розробив і читає низку сучасних спеціальних 
курсів для бакалаврів та магістрів механіко-математичного 
факультету, серед яких: “Асимптотичні методи математичної 

Т.А. Мельник 
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фізики”, “Задачі теорії усереднення”, “Теорія просторів Соболєва 
та крайові задачі математичної фізики”.  

Опублікував навчальний посібник “Простори Соболєва та 
узагальнені розв’язки задач математичної фізики” (2006), 
методичні вказівки до нього, а також підручник “Комплексний 
аналіз” (2015). Керує магістерськими роботами студентів кафедри 
та аспірантами. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські 
дисертації (Ващук П.С., Сівак О.А., Садовий Д.Ю., Попов А.В.).  

З 2004 по 2007 рік був головою науково-методичної комісії 
механіко-математичного факультету, з 2003 по 2015 рік – членом 
вченої ради механіко-математичного факультету. Член 
спеціалізованої вченої ради Д.26.001.37, член Громадської ради при 
МОН України, член і рецензент Американського Математичного 
Товариства. 

Наукові інтереси Мельника Т.А. стосуються теорії 
усереднення, теорії збурення спектральних задач та 
асимптотичних методів. Ним вперше розроблено строгі 
асимптотичні методи для дослідження лінійних та нелінійних 
крайових задач в областях складної структури. Він опублікував 
більше 120 наукових праць у провідних вітчизняних і 
міжнародних наукових журналах. Неодноразово отримував 
гранти для проведення наукових досліджень у Штутгартському 
університеті (1998-1999, 2003, 2007, 2009, 2012, 2015). Запрошувався 
до провідних університетів Росії, Німеччини, Італії, Швеції, 
Норвегії та Великобританії для виступів з лекціями та проведення 
сумісних наукових досліджень.  

Мельник Т.А. – керівник наукової групи Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка в науковому 
проекті між Європейським Союзом та Україною “Mathematicians 
for Life Science” (01.04.2012 – 31.03.2016). Входив до складу 
організаційних комітетів багатьох міжнародних конференцій.  

Нагороджений Грамотою Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (2010), відзначений подяками 
Ректора університету (2001, 2011), рішенням вченої ради 
Київського національного університету у 2012 році визнаний 
кращим викладачем 2011-2012 навчального року.  
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З 1998 року на кафедрі математичної фізики за 
сумісництвом працюють доктори фізико-матемктичних наук, 
професори Герасименко В.І. і Нікітін А.Г. 

Герасименко Віктор Іванович (нар. 26.01.1954, м. Київ). 
Доктор фізико-математичних наук (1991), кандидат фізико-
математичних наук (1981), професор (2012).  

Закінчив із відзнакою 
фізичний факультет Київського 
державного університету 
ім. Т. Шевченка (1976). У 1978–1986 
роках працював у Інституті 
теоретичної фізики АН УРСР, де 
пройшов шлях від молодшого до 
старшого наукового співробітника. 
З 1986 року працює в Інституті 
математики НАН України, у даний 
час – на посаді провідного 
наукового співробітника відділу 
диференціальних рівнянь з 
частинними похідними.  

Наукові дослідження 
стосуються математичних фізики, диференціальних рівнянь з 
частинними похідними, квантової теорії, статистичної механіки 
та кінетичної теорії. Ним на початку 1980-х років вперше 
розроблено теорію еволюційних рівнянь, які описують квантово-
класичні системи, і які є фундаментальними рівняннями при 
математичному моделюванні різноманітних хімічних і фізичних 
дисипативних процесів. У 1980–2005 роках спільно з академіком 
НАН України Д.Я. Петриною розробив функціонально-
аналітичні методи дослідження ієрархій еволюційних рівнянь 
класичних систем багатьох частинок, зокрема, довів існування 
термодинамічної границі нерівноважних станів систем 
статистичної механіки, а також граничну теорему Больцмана – 
Ґреда для розв’язку задачі Коші для ієрархії рівнянь Боголюбова. 
За допомогою цих результатів розв'язав фундаментальну 
проблему кінетичної теорії зіткнень, що стосується 

В.І. Герасименко 
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математичного обґрунтування рівняння Больцмана. У 2004–2012 
роках розвинув новий метод виведення нелінійних кінетичних 
рівнянь із динаміки статистичних систем, який дозволив, 
зокрема, строго обґрунтувати підхід М.М. Боголюбова до 
побудови кінетичних рівнянь та сформульовати узагальнене 
квантове кінетичне рівняння. У цей же час розробив методи 
дослідження розв’язків початкових задач для ієрархій нелінійних 
квантових еволюційних рівнянь для кореляційних операторів, 
які мають застосування при дослідженні кінетичних процесів в 
наноструктурах. В останній час встановив скейлінгову поведінку 
розв'язку ієрархії стохастичних еволюційних рівнянь для 
маргінальних спостережуваних, якою описуються колективні 
властивості складних систем в конденсованих станах, зокрема, 
систем математичної біології.  

Підготував 7 кандидатів наук (Рябуха Т.В., Штик В.О., 
Поліщук Д.О., Цвір Ж.А., Гапяк І.О., Боровченкова М.С., 
Федчун Ю.Ю.), які є випускниками 
кафедри математичної фізики.   

Лауреат Державної премії 
України в галузі науки і техніки 
(2001), нагороджений срібною 
медаллю М.М. Боголюбова ІІ-го 
Українського математичного 
конгресу (2009), Почесною 
Грамотою Президії НАН України 
(2009).   

Нікітін Анатолій Глібович 
(нар. 25.12.1945, м. Києв). Доктор 
фізико-математичних наук (1986), 
професор (2010), член-кореспондент 
НАН України (2009). Закінчив 
фізичний факультет Київського державного університету 
ім. Т.Г.Шевченка (1969). У 1969–1971 роках проходив службу в 
Збройних Силах СРСР на посаді начальника зміни 
радіолокаційного комплексу. З 1971 по 1974 рік навчався в 
аспірантурі Інституту математики АН УРСР (науковий керівник – 

А.Г. Нікітін 
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професор В.І.Фущич). Після закінчення аспірантури і до даного 
часу працює в Інституті математики НАН України, з 1997 року – 
завідувач відділу прикладних досліджень.. 

Основні наукові інтереси А.Г. Нікітіна стосуються симетрій 
моделей математичної фізики та застосування методів теорії груп 
до аналізу складних систем диференціальних рівнянь. Ним 
отримано низку важливих результатів з застосування симетрії до 
рівнянь математичної фізики, зокрема, побудовано зображення 
важливих груп і супергруп, знайдено нові симетрії деяких 
фундаментальних рівнянь, побудовано і розв’язано рівняння руху 
квантово-механічних частинок довільного спіну, які взаємодіють із 
зовнішніми полями, і отримано точні розв’язки низки нелінійних 
моделей математичної фізики. Останні за часом його результати 
стосуються класифікації суперсиметричних та суперінтегровних 
моделей квантової механіки з матричними потенціалами. 
А.Г. Нікітін – автор більше 150 наукових робіт, серед яких дві 
монографії, які перевидані за кордоном. Наукові результати 
Анатолія Глібовича дістали широке визнання у науковому світі. За 
станом на 2015 рік вони більше 1500 разів цитувалися у наукових 
журналах та монографіях (у це число не входять самоцитування), 
що є високим результатом для математичних робіт. Він – лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки (2001), премії 
НАН України імені М.М. Крилова (2010), нагороджений медаллю 
Чеської академії наук ім. Ернста Маха (2006).  

З 1998 року Анатолій Глібович викладає спеціальні курси 
лекцій для студентів кафедри математичної фізики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Підготував 13 
кандидатів наук, більшість з яких працює у вищих навчальних 
закладах України, Польщі, Чехії та США. 

А.Г. Нікітін – член редакційних колегій Українського 
математичного журналу, Українського математичного вісника, 
міжнародного науково-освітнього сайту “Світ математичних 
рівнянь” (Мир математических уравнений EqWorld). Він головний 
редактор електронного журналу “Симетрія, інтегрованість та 
геометрія” (SIGMA), який очолює список українських наукових 
журналів, яким присвоєно рейтинг Інституту науково-технічної 
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інформації ім. Томсона. Організував і провів низку 
представницьких міжнародних наукових конференцій, серед яких 
VII-а конференція “Симетрії у нелінійній математичній фізиці” 
(Київ, 2007), у якій брало участь більше 250 учасників із понад 40 
країн світу.  

Бородін Віктор Анатолійович 
(нар. 03.03.1978 м. Київ). Кандидат 
технічних наук, доцент. Закінчив з 
відзнакою магістратуру механіко-
математичного факультету Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка (2000). У 2000-2003 
роках навчався в аспірантурі кафедри 
математичної фізики механіко-
математичного факультету (науковий 
керівник – професор Самойленко В.Г.).  

У 2005 році захистив 
кандидатську дисертацію 
“Алгоритмічні та програмні методи і 
засоби побудови динамічних сцен для 

геоінформаційних комплексів реального часу”.   
У Київському університеті працює з 2003 року, спочатку – у 

науково-дослідній частині механіко-математичного факультету, 
згодом, з 2006 року – асистент кафедри математичної фізики, а з 
2010 року – доцент кафедри математичної фізики.  

Читає лекції та проводить практичні та лабораторні 
заняття з нормативних курсів “Векторний аналіз та теорія поля”, 
“Інформатика і програмування”. Викладає спеціальні курси для 
студентів механіко-математичного факультету.  

Наукові інтереси стосуються теорії диференціальних 
рівнянь з імпульсною дією, теорії алгоритмів та методів обчислень 
в сучасній фізиці, побудови геоінформаційних комплексів та 
автоматизованих систем управління.  

Опублікував більше 50 наукових праць, навчальні 
посібники “Комплексний аналіз: приклади і задачі” (у 

В.А. Бородін 
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співавторстві, 2010), “Операційні системи та системи 
програмування” (у співавторстві, 2012). 

Вакал Євген Сергійович 
(нар. 02.11.1956, м. Суми). Кандидат 
фізико-математичних наук, доцент. 
Закінчив факультет кібернетики 
Київського  державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка (1979).  

У 1979-1983 роках навчався в 
аспірантурі кафедри обчислювальної 
математики факультету кібернетики 
(науковий керівник – академік НАН 
України І.І. Ляшко). Захистив 
кандидатську дисертацію “Розрахунок 
підземного масоперенесення в областях 
із слабкопроникними включеннями” 
(1990). У Київському університеті 
працює з 1980 року, спочатку, на посаді 

молодшого наукового співробітника лабораторії обчислювальних 
методів у механіці суцільних середовищ факультету кібернетики, 
згодом, з 1991 року, на посаді асистента кафедри математичної 
фізики, а з 1996 року – на посаді доцента кафедри математичної 
фізики механіко-математичного факультету.  

Для студентів механіко-математичного факультету 
викладає нормативні курси “Рівняння математичної фізики”, 
“Прикладні програми”, низку спеціальних курсів з теорії 
наближених методів розв’язання крайових задач математичної 
фізики та новітніх розробок в галузі сучасних інформаційних 
технологій.  

Наукові дослідження стосуються теорії крайових задач для 
нелінійних рівнянь параболічного типу з розривними 
розв’язками, чисельного моделювання задач перенесення 
забруднень різної природи. Автор більше 85 наукових і 
навчально-методичних праць, серед яких 4 навчальних посібники 
“Основи роботи на персональному комп’ютері” (у співавторстві, 
1998, 2002), “Основи інформатики” (у співавторстві, 1998), 

Є.С. Вакал 
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“Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів“ (у 
співавторстві, 2010), “Використання математичного пакета 
MATLAB для розв’язування прикладних задач“ (у співавторстві, 
2012).  

Учений секретар кафедри (з 1996), член профбюро 
механіко-математичного факультету (з 2005). З 1993 по 2003 рік – 
профорг кафедри математичної фізики. Нагороджений Грамотою 
Ректора Київського університету (2010), Почесною грамотою 
механіко-математичного факультету (2000), відзначений подяками 
Ректора Київського університету (2001, 2006).  

Верьовкіна Ганна 
Володимирівна (нар. 29.03.1973, 
м. Ніжин Чернігівської області). 
Кандидат фізико-математичних наук, 
доцент. Закінчила з відзнакою механіко-
математичний факультет Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка (1995). У 1995—1998 
роках навчалася в аспірантурі на 
механіко-математичному факультеті 
(науковий керівник – професор 
Мартинюк Д.І. і академік НАН України 
Самойленко А.М.). Захистила 
кандидатську дисертацію “Інваріантні 

множини зліченних систем диференціальних та різницевих 
рівнянь” (1999). У Київському університеті працює з 1998 року, 
спочатку, на посаді асистента кафедри математичної фізики, а з 
2003 року – на посаді доцента кафедри математичної фізики. 
Викладає нормативні курси “Теорія функцій комплексної 
змінної”, “Комплексний аналіз”, “Прикладні програми”, низку 
спеціальних курсів. Секретар вченої ради механіко-математичного 
факультету (2003-2015).  

Наукові інтереси стосуються теорії інваріантних многовидів 
зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь та теорії 
інтерполяційних зображень випадкових полів. Опублікувала 
більше 35 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 

Г.В. Верьовкіна 
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навчальний посібник “Комплексний аналіз: приклади і задачі” (у 
співавторстві, 2010). 

Довгий Борис Павлович 
(нар. 17.08.1951, с. Вільхівець 
Звенигородського району Черкаської 
області). Кандидат фізико-математичних 
наук, доцент. Закінчив факультет 
кібернетики Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка (1973). У 
1973-1977 роках навчався в аспірантурі на 
механіко-математичному факультеті 
(науковий керівник – професор 
Глущенко А.А.). 

Захистив кандидатську 
дисертацію "Розв’язування деяких класів 
крайових задач нелінійної оптики" 

(1983).  
У Київському університеті працює з 1973 року, спочатку, на 

посаді молодшого наукового співробітника обчислювального 
центру, з 1975 року – на посаді асистента кафедри загальної 
математики, а з 1985 – на посаді доцента кафедри математичної 
фізики. У 1987–1994 роках був заступником декана механіко-
математичного факультету.  

Викладає нормативні курси “Інформатика і 
програмування”, ”Методи обчислень”, ”Прикладні програми” та 
низку спеціальних курсів з наближених методів розв’язання 
крайових задач математичної фізики та сучасних інформаційних 
технологій.  

Наукові інтереси стосуються теорії чисельних методів 
розв'язання нелінійних крайових задач математичної фізики. 
Автор більше 55 наукових і науково-методичних праць, декількох 
програмних комплексів з автоматизації бухгалтерської і 
фінансової діяльності підприємств і банків, які впроваджено в 
більш ніж 40 організаціях. Ним опубліковано низку навчальних 
посібників, серед яких: “Збірник задач з дисципліни 
“Інформатика та програмування”” (у співавторстві, 2006), 

Б.П.Довгий 
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“Програмне забезпечення сучасних персональних комп’ютерів“ (у 
співавторстві, 2010), “Використання математичного пакета 
MATLAB для розв’язування прикладних задач“ (у співавторстві, 
2012). Нагороджений Грамотою Голосіївської районної у м. Києві 
державної адміністрації (2011).  

Креневич Андрій Павлович (нар. 30.06.1980, м. Київ). 
Кандидат фізико-математичних наук, доцент.  

Закінчив механіко-математичний 
факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(2002), аспірантуру Київського 
університету (2006) (науковий керівник – 
професор Станжицький О.М.). Захистив 
кандидатську дисертацію 
“Асимптотичне дослідження 
стохастичних диференціальних систем 
Іто у скінченновимірних та гільбертових 
просторах” (2008).  

У Київському університеті працює 
з 2003 року на посаді асистента кафедри 
математичної фізики, а з 2010 року -- на 
посаді доцента кафедри математичної 

фізики. Читає лекції та проводить практичні і лабораторні заняття 
з нормативних курсів “Рівняння математичної фізики”, 
“Диференціальні рівняння з частинними похідними”, “Векторний 
аналіз та теорія поля”, “Комплексний аналіз”, “Інформатика і 
програмування”, читає низку спеціальних курсів для студентів 
механіко-математичног факультету.  Наукові інтереси стосуються 
асимптотичної теорії стохастичних диференціальних рівнянь і 
теорії рівнянь на часовій шкалі. Автор більше 45 наукових і 
навчально-методичних праць для студентів механіко-
математичного факультету. Опублікував низку навчальних 
посібників, серед яких “С у задачах і прикладах” (Креневич А.П., 
Обвінцев О.В., 2012).  

А.П.Креневич 
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Упродовж останніх 5 років бере участь у роботі секретаріата 
Приймальної комісії Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.  

Ловейкін Андрій Вячеславович 
(нар. 25.10.1974, м. Київ). Кандидат 
фізико-математичних наук, доцент. 
Закінчив механіко-математичний 
факультет Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(1996). Навчався в аспірантурі 
Київського університету (науковий 
керівник – член-кореспондент НАН 
України А.Ф. Улітко).  

Захистив кандидатську 
дисертацію “Розв‘язок крайових задач 
теорії потенціалу та теорії пружності 
для тіл з кутовими точками” (2000).  

У Київському університеті 
працює з 1996 року, спочатку, на посаді асистента, а з 2003 року – 
на посаді доцента кафедри математичної фізики. Викладає 
нормативні курси “Комплексний аналіз”, “Рівняння математичної 
фізики”, “Диференціальні рівняння з частинними похідними” 
для студентів механіко-математичного факультету.  

Наукові інтереси стосуються побудови точних аналітичних 
розв‘язків крайових задач теорії потенціалу та теорії пружності в 
неканонічних областях. Автор більше 40 наукових і навчально-
методичних праць, серед яких “Комплексний аналіз: приклади і 
задачі” (у співавторстві, 2010).  

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських дисертацій при Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка. Протягом 2003—2008 років 
виконував обов’язки вченого секретаря методичної комісії з 
математики МОН України. Лауреат Премії Президента України 
для молодих вчених (2009). 

Обвінцев Олександр Вальдемарович (нар. 02.04.1959, 
м. Київ). Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив з відзнакою 

А.В. Ловейкін 
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факультет кібернетики Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка (1981). Проходив військову службу в рядах 
Збройних Сил СРСР. Під керівництвом професора 
Кириченка М.Ф. захистив кандидатську дисертацію “Методи 
комп’ютерної обробки електрокардіосигналу та система 

автоматизованої електрокардіодіагности-
ки” (1996).  

У Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка 
працює з 1985 на посадах асистента, з 1997 
– доцента кафедри математичної фізики. 
Викладає нормативний курс 
“Інформатика і програмування” та 
спеціальні курси “Об’єктно-орієнтовний 
аналіз і проектування”, "Інформаційні 
системи та їх застосування” для студентів 
механіко-математичного факультету.  

Наукові інтереси стосуються теорії 
програмування, способів проектування та побудови 
інформаційних систем. Автор більше 40 наукових і навчально-
методичних праць, серед яких навчальні посібники: “С у задачах і 
прикладах” (Креневич А.П., Обвінцев О.В., 2012), “Збірник задач з 
дисципліни “Інформатика та програмування”” (у співавторстві, 
2006). Протягом 2001—2009 років виконував обов’язки заступника, 

згодом – першого заступника 
відповідального секретаря 
Приймальної комісії Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

Нагороджений Грамотою 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(2009). 

Гап’як Ігор Васильович 
(нар. 21.03.1986, с. Братківці, 
Тисменицького району, Івано-

О.В. Обвінцев 

І.В. Гап’як 
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Франківської області). Кандидат фізико-математичних наук.  
Закінчив механіко-математичний факультет Київського 

національний університету імені Тараса Шевченка (2009).  
З 2009 по 2012 навчався в аспірантурі кафедри 

математичної фізики механіко-математичного факультету 
Київського університету (науковий керівник – професор 
Герасименко В.І.).  

Захистив кандидатську дисертацію “Кінетичні рівняння 
систем пружних куль та властивості їх розв’язків” (2013). У 
Київському університеті працює з 2012 року на посаді асистента 
кафедри математичної фізики. Проводить практичні заняття з 
нормативних курсів “Методи обчислень”, “Інформатика та 
програмування”, “Прикладні програми”, викладає спеціальні 
курси для студентів механіко-математичного факультету. Наукові 
інтереси стосуються теорії кінетичних рівнянь  Больцмана, 
Енскога та Фоккера-Планка. Автор більше 20 наукових праць. 
Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2014).   

Попов Андрій Валерійович 
(нар. 30.01.1986, м. Київ). Кандидат фізико-
математичних наук. Закінчив механіко-
математичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (2009), аспірантуру Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (2013). Під керівництвом 
доктора фізико-математичних наук, 
професора Т.А. Мельника успішно 
захистив кандидатську дисертацію на тему 
“Асимптотичні наближення розв’язків 
крайових та спектральних задач в тонких 
областях“ (2013).  

У Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка працює з 2012 року на посаді асистента кафедри 
математичної фізики. Для студентів механіко-математичного 
факультету читає лекції з нормативного курсу “Диференціальні 
рівняння з частинними похідними”, проводить практичні та 

А.В. Попов 
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лабораторні заняття з курсів “Комплексний аналіз“, “Інформатика 
та програмування“, “Інформаційні системи та технології“.  

Наукові інтереси стосуються методів асимптотичного 
аналізу крайових задач в тонких перфорованих областях. Автор 
більше 10 наукових праць. 

Садовий Дмитро Юрійович 
(нар. 16.07.1988, м. Ізюм, Харківська обл.). 
Кандидат фізико-математичних наук.  

Закінчив з відзнакою механіко-
математичний факультет Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка (2011). З 2011 по 2014 рік 
навчався в аспірантурі кафедри 
математичної фізики (науковий керівник 
– професор Мельник Т.А.). 

Захистив кандидатську дисертацію 
“Асимптотичний аналіз крайових задач в 
густих багаторівневих з’єднаннях типу 
3:2:2” (2014).  У Київському університеті працює з 2011 року на 
посаді асистента кафедри математичної фізики. Для студентів 
механіко-математичного факультету проводить практичні заняття 
з нормативних курсів “Комплексний аналіз”, “Математичний 

аналіз”, “Диференціальні рівняння з 
частинними похідними”, “Інформатика 
і програмування”, “Інформаційні 
системи та технології”.   

Наукові інтереси стосуються 
асимптотичного аналізу крайових задач 
в областях із швидко осцилюючою 
межею. Автор 10 наукових праць. 

Самойленко Юлія Іванівна 
(нар. 08.02.1976, м. Носівка Чернігівської 
області). Кандидат фізико-
математичних наук, старший науковий 
співробітник. Закінчила з відзнакою 
магістратуру механіко-математичного 

Ю.І. Самойленко 

Д.Ю. Садовий 
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факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка (1998). З 1998 по 2001 рік навчалася в аспірантурі 
кафедри математичної фізики (науковий керівник – професор 
Самойленко В.Г.).  

У 2002 захистила кандидатську дисертацію “Асимптотичні 
розв’язки сингулярно збурених диференціальних рівнянь з 
імпульсною дією”.У Київському університеті працює у науково-
дослідній частині механіко-математичного факультету з 2001, 
спочатку, на посаді молодшого наукового співробітника, з 2004 – 
на посаді наукового співробітника, а з 2008 – на посаді старшого 
наукового співробітника. З 2012 по 2015 перебувала у докторантурі 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
під час якої підготувала докторську дисертацію “Асимптотичні 
солітоноподібні розв’язки сингулярно збуреного рівняння 
Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами”. З вересня 2015 
року – науковий співробітник науково-дослідної частини 
механіко-математичного факультету.  

Наукові інтереси стосуються теорії асимптотичних методів, 
якісної теорії диференціальних рівнянь, теорії диференціальних 
рівнянь з імпульсною дією. Автор 84 наукових праць, серед яких 
54 наукові статі, з них 47 – у фахових виданнях.  

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2005).  

Неодноразово отримувала закордонні гранти для стажування (Італія, 

2004, 2005; Німеччина, 2004) та участі в Європейських конгресах 

математиків (Швеція, 2004; Польща, 2012) і міжнародних наукових 

конференціях (Росія, 2001, 2003; Білорусія, 2010; Польща, 2011). 

Викладала нормативний курс “Комплексний аналіз”, 
читала спеціальний курс лекцій з теорії асимптотичних методів.  
 

Матеріал підготували:  
завідувач кафедри математичної фізики, професор 

Самойленко В.Г., 
доцент кафедри математичної фізики Вакал Є.С.  
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Кафедра теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики 

Передісторія теорії ймовірностей у Київському університеті. 
Першу лекцію з теорії ймовірностей в Київському 

університеті було прочитано в 1863 році Михайлом Єгоровичем 
Ващенком-Захарченком (1825 - 1912) при вступі на посаду 
доцента. Перший підручник з теорії ймовірностей було написано 
професором Василем Петровичем Єрмаковим (1845 - 1922) в 1878 
році і опубліковано в "Университетских известиях". На той час це 
був один з найбільш сучасних підручників; зокрема, в ньому 
викладалися нові результати П.Л.Чебишева щодо закону великих 
чисел. У 1905 році було опубліковано підручник В.П.Єрмакова 
"Метод найменших квадратів". 

Професор Д.О.Граве (1863 - 1939) був першим, хто читав 
курси з актуарної (страхової) математики. Він створив 
підручники "Математика страхового дела" (1912), "Теория 
пенсионных касс" (1917), "Математика социального страхования" 
(1924). Отже, піонером у створенні і розвитку актуарної 
математики поряд із Стокгольмським університетом (Ф.Лундберг, 
Г.Крамер),  був і Київський університет (Д.О.Граве). 

Окремо варто зупинитись на видатній постаті Євгена 
Євгеновича Слуцького (1880 - 1948), який став родоначальником 
математичної економіки і фундатором (разом з О.Я.Хінчиним та 
А.М.Колмогоровим) теорії випадкових процесів. Є.Є.Слуцький 
вступив на математичне відділення фізико-математичного 
факультету Київського університету в 1899 році. У 1903 році його 
виключили з університету за участь у заборонених студентських 
демонстраціях. У 1903 - 1905 роках він навчався в Мюнхенському 
політехнікумі; в 1905 році знову повернувся до Київського 
університету (але на цей раз на юридичний факультет). У 1911 
році Слуцький закінчив університет, при цьому подав нa конкурс 
роботу "Теория предельной полезности", яку було відзначено 
золотою медаллю. Робота не була опублікована, але, на щастя, її 
вдалось відшукати у відділі рукописів бібліотеки імені 
Вернадського. Робота являє собою величезний трактат (400 
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сторінок машинопису), у ній використано складний 
математичний апарат. Після закінчення університету Слуцький до 
переїзду в Москву в 1926 році працював у Комерційному інституті. 
У цей час він захопився математичною статистикою й опублікував 
у 1913 році монографію "Теория корреляции случайных векторов".  

Наприкінці двадцятих і на початку тридцятих років 
теоретико-ймовірнісні та статистичні дослідження в Київському 
університеті культивував академік Михайло Пилипович Кравчук 
(1892 - 1942). М.П.Кравчук зі своїми учнями О.С.Смогоржевським 
(1896 - 1969), К.Я.Латишевою (1897 - 1956), О.К.Лебединцевою, 
С.М.Куликом вивчали ортогональні многочлени, що відповідають 
деяким ймовірнісним розподілам. Зокрема, зараз многочлени, 
породжені розподілом Бернуллі, в світовій літературі носять назву 
многочленів Кравчука. 

3 1934 року в університеті став працювати Микола 
Миколайович Боголюбов (1909 - 1992). Його наукові інтереси в 
цілому були зосереджені на розвитку (разом з М.М.Криловим 
(1879 - 1955)) нелінійної механіки. Одночасно з'явились класичні 
праці М.М.Боголюбова та М.М.Крилова з ергодичної теорії 
ланцюгів Маркова з довільним фазовим простором. Важливу роль 
у розвитку теорії випадкових процесів відіграла робота "Про 
рівняння Фоккера-Планка, що виводяться в теорії пертурбацій 
методом, заснованим на спектральних властивостях 
пертурбаційного гамільтоніана", в якій на фізичному рівні 
строгості вивчались динамічні системи, що перебували під дією 
надзвичайно швидкозмінних сил (так званого білого шуму). 
Спроба математичного обґрунтування результатів цієї роботи 
привела до створення теорії стохастичних диференціальних 
рівнянь – одного з найважливіших розділів сучасної теорії 
випадкових процесів. 

Над вивченням динамічних систем під дією випадкових 
сил та обґрунтуванням граничних переходів в 1939 – 1941 рр. 
працював аспірант М.М.Боголюбова Йосип Ілліч Гіхман (1918 - 
l985). Якраз напередодні війни він підготував кандидатську 
дисертацію "Динамічні системи під дією випадкових сил". Усю 
війну Й.І.Гіхман провів у діючій армії. Одержавши короткочасну 
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відпустку з армії в 1942 році, він захистив кандидатську 
дисертацію в Інституті математики Узбецької Академії наук. 
Після демобілізації з армії в 1945 році Й.І.Гіхман працював 
спочатку в Автодорожному інституті, a з 1947 року – в Київському 
університеті. Наукові інтереси його в цей час були зосереджені на 
розробці поняття стохастичного диференціального рівняння та 
дослідженні умов існування розв'язків стохастичних 
диференціальних рівнянь. У цей самий час в Японії близькі 
питання теорії стохастичних рівнянь досліджував K.Іто. 

Як свідчать архівні дані, механіко-математичний 
факультет розпочинав 1945 рік у складі 7 кафедр: математичного 
аналізу, геометрії, алгебри і теорії ймовірностей, теорії пружності, 
математичної фізики і теорії функцій, теоретичної механіки, 
загальної математики. Кафедрою алгебри і теорії ймовірностей 
керував доцент М.П.Соколов. Ha кафедрі працювали 
С.О.Авраменко, О.К.Лебединцева, Й.І.Гіхман. 

Б.В. Гнєденко - засновник української школи теорії 
ймовірностей. Б.В.Гнєденко (1912 - 1997) закінчив у 1930 році 
Саратівський університет. Після трьох років роботи на посаді 
асистента кафедри вищої математики в Іванівському 
текстильному інституті вступив до аспірантури на кафедру теорії 
ймовірностей Московського університету. В аспірантурі Борис 
Володимирович працював під керівництвом Олександра Яковича 
Хінчина та тісно співпрацював з Андрієм Миколайовичем 
Колмогоровим. Biн вивчав граничні розподіли для сум 
незалежних випадкових величин. Йому вдалося знайти необхідні 
й достатні умови збіжності до так званих безмежно подільних 
розподілів і тим самим описати всі можливі граничні розподіли 
сум незалежних випадкових величин. 

У 1942 році Борис Володимирович захистив докторську 
дисертацію і продовжував працювати на посаді професора 
механіко-математичного факультету МДУ. У 1944 році Микола 
Миколайович Боголюбов під час зустрічі в Москві передав Борису 
Володимировичу від імені Президії Національної академії наук 
України пропозицію перейти на роботу до Львова. Б.В. Гнєденко 
згодився. Його обрали членом-кореспондентом Національної 
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Академії наук України. 
У 1945 році Б.В.Гнєденко деякий час перебував в Києві. 

Зокрема, як свідчать архівні дані, в 1944-1945 навчальному році вiн 
прочитав невеликий курс теорії ймовірностей і разом з 
O.K.Лебединцевою керував студентським семінаром 
"Перетворення Фур'є в теорії ймовірностей та аналізі". Відбувся 
переїзд до Львова. Ha плечі Бориса Володимировича лягло 
відповідальне i складне завдання організації навчального процесу 
у Львівському університеті. B той же час він продовжує 
наполегливо працювати над підготовкою монографії 
"Предельные распределения для сумм независимых случайных 
величин", організовує роботу наукових семінарів, залучає до 
активної наукової творчості студентську молодь. У нього 
з'явились перші учні: Ю.П.Студнєв, І.Д.Квіт, К.Л.Рвачова 
(Ющенко), Д.Г.Мейзлер, О.С.Парасюк, Б.Н.Гарштейн та ін. 

Такими були перші кроки української школи теорії 
ймовірностей, яка надалі інтенсивно розвивалась й істотно 
вплинула на сучасне обличчя теорії ймовірностей та 
математичної статистики. 

Наукова та педагогічна діяльність Б.В.Гнєденка в 
Київському університеті. 

У 1949 році Б.В.Гнєденко був 
обраний академіком Національної 
академії наук і переїхав на роботу до 
Києва, очоливши відділ теорії 
ймовірностей в Інституті математики та 
кафедру теорії ймовірностей в 
Київському університеті. 

Б.В.Гнєденко - учень 
А.М.Колмогорова та О.Я.Хінчина - 
приніс до Київського університету дух і 
традиції механіко-математичного факультету Московського 
університету та московської математичної школи. Головна 
особливість цієї школи - підтримка прагнення молодих 
математиків до проведення самостійних досліджень, активне 
залучення молоді до наукової творчості. Процитуємо 
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B.C.Королюка, який у 1949 році був студентом ІV курсу: "Поява 
молодого та енергійного академіка, який тільки що зі своїм 
вчителем А.М.Колмогоровим завершив підготовку монографії з 
граничних теорем, наче весняна гроза сприяла пожвавленню 
творчої діяльності в Київському університеті. Привабливість 
особистості Б.В.Гнєденка притягувала до нього талановиту молодь 
та стимулювала енергію викладачів кафедри".  

Розуміючи актуальність статистичних проблем, Борис 
Володимирович звертав увагу на необхідність пошуку точних 
розподілів критеріїв типу критерію Смирнова-Колмогорова. З 
його ініціативи студентами В.С.Королюком, В.С.Михалєвичем, 
Б.І.Ярошевським, Х.Л.Берляндом було розроблено оригінальний і 
наочний метод розв'язання комбінаторних задач, так званий 
"метод траєкторій". Пізніше американський математик В.Феллер 
при підготовці другого видання своєї унікальної книги "Теория 
вероятностей и ее приложения" включив до нього спеціальний 
розділ про метод траєкторій, де були викладені результати 
київських математиків. Під впливом Б.В.Гнєденка розпочав 
блискучу наукову діяльність Анатолій Володимирович Скороход. 
Борис Володимирович звернув його увагу на деякі нерозв'язані 
проблеми теорії стійких розподілів та недавні результати 
американського математика М.Донскера. Перші результати 
Скорохода в цьому напрямі в 1953 році були сформульовані в його 
дипломній роботі. Подальша робота привела до появи чудового 
циклу робіт А.В.Скорохода з граничних теорем теорії випадкових 
процесів. Цей цикл робіт (1955-1958) містив багато оригінальних 
ідей, нових методів дослідження нестандартних ситуацій. 
Запропонована Cкороходом топологія в просторі функцій без 
розривів другого роду служить могутнім інструментом 
дослідження граничних теорем для широких класів випадкових 
процесів. Назва "топологія Скорохода" нині стала 
загальноприйнятою у світовій літературі. 

До проблем непараметричної статистики Б.В.Гнєденко 
привернув увагу і Й.І.Гіхмана. Результати Й.І.Гіхмана з граничних 
теорем для процесів Маркова та їх застосування до дослідження 
статистичних критеріїв при наявності емпірично визначених 



Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики 

 

216 

параметрів склали основу його докторської дисертації, захист якої 
відбувся восени 1955 року на засіданні Вченої ради Інституту 
математики. Опонентами виступали М.В.Смірнов, 
М.М.Боголюбов, Б.В.Гнєденко. Це була важлива подія в історії 
кафедри. У 1950-1955 роках на кафедрі теорії ймовірностей і 
алгебри працювали Й.І.Гіхман, О.О.Бобров, О.А.Іляшенко, 
С.О.Авраменко (до 1951 року), Ц.О.Шуб. 

У 1949 році видавництво "Радянська школа" опублікувало 
український варіант підручника Б.В.Гнєденка "Курс теорії 
ймовірностей". Важко, мабуть, вказати інший підручник, який 
мав би таку кількість видань багатьма мовами: 9 російських, 11 
німецьких, 8 англійських. Книгу було перекладено також 
угорською, польською, японською, китайською, французькою, 
італійською, в'єтнамською, іспанською, арабською мовами. У 2010 
році у видавництві Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка опубліковано нове перевидання підручника 
Б.В.Гнєденка "Курс теорії ймовірностей" українською мовою. 

Борис Володимирович детально описав свої враження від 
перебування в Києві та викладання в Київському університеті в 
спогадах, які увійшли до книги «Гнеденко Б. В. Воспоминания. 
Моя жизнь в математике и математика в моей жизни.— М.: 
Издательство УРСС. 2012». Це видання  з великою майстерністю і 
любов’ю підготував до друку його син Дмитро Борисович 
Гнєденко. 

Кафедра математичного аналізу, теорії ймовірностей і алгебри. 
У 1955 році, після від’їзду до Москви завідуючого 

кафедрою математичного аналізу Г.С.Шилова, кафедру 
математичного аналізу було об'єднано з кафедрою теорії 
ймовірностей та алгебри. 

Об'єднана кафедра носила назву  кафедри математичного 
аналізу, теорії ймовірностей та алгебри. У 1956 році в складі 
кафедри з'явились нові викладачі: професор Л.А.Калужнін, 
старші викладачі В.С.Михалєвич, А.В.Скороход. За сумісництвом 
у складі кафедри працювали також В.М.Глушков, О.С.Парасюк, 
В.С.Королюк, К.Л.Ющенко. 

У цей час значно активізували роботу наукові семінари, 
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розширилась тематика спеціальних курсів. Зокрема, В.С.Королюк і 
К.Л.Ющенко вперше в Київському університеті стали читати 
курси з програмування для швидкодіючих лічильних машин. У 
1953 році в селищі Феофанія під Києвом почала діяти перша на 
Європейському континенті швидкодіюча обчислювальна машина. 
Було створено перший в CPCP підручник з програмування. 

На початку 1958 року Борису Володимировичу вдалося 
подолати численні бюрократичні труднощі і одержати дозвіл на 
створення на механіко-математичному факультеті Київського 
університету спеціалізації "Теорія ймовірностей та математична 
статистика". Студенти-математики, які спеціалізувались з теорії 
ймовірностей, замість методичних дисциплін слухали обов'язкові 
курси “Додаткові розділи теорії ймовірностей”, "Теорія 
випадкових процесів", "Математична статистика". В диплом 
замість запису "Математик (викладач математики)" їм робили 
запис "Математик (спеціаліст з математичної статистики)". Це 
істотно вплинуло на якісне і кількісне зростання школи з теорії 
ймовірностей та математичної статистики. 

У 1958 році Борис Володимирович перестав працювати в 
Київському університеті. 3 1960 року він очолив кафедру теорії 
ймовірностей у Московському університеті і працював на ній до 
смерті в 1997 році. Б.В.Гнєденко завжди підтримував тісні зв'язки з 
кафедрою теорії ймовірностей Київського університету. Роль 
Бориса Володимировича в створенні наукової школи в 
Київському університеті важко переоцінити. Лише серед членів 
Національної академії наук України 10 його учнів. Це, зокрема, 
академіки В.С.Королюк, В.С.Михалєвич, А.В.Скороход, 
І.М.Коваленко, Ю.М.Єрмольєв. У 1993 році Борис Володимирович 
писав: "Я щасливий, що на мою долю дісталась почесна місія 
створення теоретико-ймовірнісної школи в Україні. Тепер вона 
поповнилась великою кількістю моїх наукових внуків і правнуків; 
вона завоювала серйозне місце в житті сучасної теорії 
ймовірностей. Дуже важливо, щоб вона зростала не лише в 
кількісному відношенні, але і в якісному, щоб y поле зору цієї 
школи потрапляли нові області дослідження і щоб вона не 
відривалась від практики". 
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Після того, як Борис Володимирович перестав працювати в 
Київському університеті, кафедру математичного аналізу і теорії 
ймовірностей в різні роки очолювали О.С.Парасюк та В.К.Дзядик. 
У 1962 році було створено окрему кафедру теорії ймовірностей та 
математичної статистики. 

Кафедра теорії ймовірностей та математичної 
статистики. Завідуючим кафедрою теорії ймовірностей та 
математичної статистики Вчена рада університету обрала 
професора Й.І.Гіхмана. Викладачами новоствореної кафедри 
були доцент Скороход А.В., старший викладач Ядренко М.Й., 
асистенти Дороговцев А.Я., Слободенюк М.П., Баклан В.В., Єжов 
І.І. Поступово зростала кількість аспірантів; з'явились перші 
іноземні аспіранти - Х.Хекендорф (Німеччина), Лі Ші Лінь, Гань 
Чжан Цюань (Китайська Народна Республіка). Активно працював 
науковий семінар. 

У 1961 році у видавництві Київського університету з'явилась 
перша монографія А.В.Скорохода "Исследования по теории 
случайных процессов", що послужила основою його докторської 
дисертації, яку він захистив у 1963 році. Ця монографія в 1965 році 
була перекладена в США і перевидавалась двічі (в 1970 і в 1982 
роках). Результати монографії істотно вплинули на розвиток 
теорії випадкових процесів в шістдесятих-дев'яностих роках. 
"Метод одного ймовірнісного простору Скорохода", "теорема 
зображення Cкорохода" (зображення послідовності сум 
незалежних величин у вигляді значень вінерівського процесу), "J- i 
D-топології Скорохода" - ці терміни часто вживаються в сучасній 
науковій літературі. 

Притаманне науковій творчості А.В.Скорохода прагнення 
до розвитку конструктивних методів вивчення випадкових 
процесів сприяло розвитку новітніх методів в сучасній теорії 
ймовірностей. У 1964 році Й.І.Гіхман і А.В.Скороход завершили 
роботу над першим в російськомовній літературі підручником з 
теорії випадкових процесів "Введение в теорию случайных 
процессов". Цей підручник двічі видавався у видавництві "Наука" 
(1965, 1978 р.) і перекладений на англійську, французьку, 
польську, німецьку, угорську і китайську мови. 
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Верхній ряд: Д.Гусак, Г.Буцан, Р.Бойко, В.Анісімов, Д.Сільвестров, 

А.Турбін. Нижній ряд: І.Єжов, Г.Сита, І.Гіхман, А.Дороговцев, 
А.Скороход, М.Ядренко, М.Портенко, В.Королюк, Л.Лобанова. 
Важливою подією, яка сприяла розвиткові міжнародних 

зв'язків кафедри, був візит у 1962 році до Київського університету 
видатного американського статистика Юрія Неймана, керівника 
статистичної лабораторії в Берклі. Впродовж місяця Ю.Нейман 
читав лекції з математичної статистики. Треба зазначити, що 
Ю.Нейман закінчив у 1924 році Харківський університет. Його 
батько Чеслав Нейман був відомим українським етнографом, 
збирачем і видавцем українських дум та пісень. 

Роль А.В.Скорохода в розквіті 
української школи теорії ймовірностей. 
У 1964 році А.В.Скороход перейшов на 
основну роботу до Інституту математики 
Національної Академії наук України, 
очоливши там новостворений відділ теорії 
випадкових процесів. Проте зв’язків з 
кафедрою і Київським університетом він 
ніколи не поривав. Працюючи на кафедрі 
за сумісництвом, він фактично виконував 
навантаження штатного професора: 
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керував роботою наукового семінару, численних аспірантів, читав 
основні та спеціальні курси. "Процеси з незалежними 
приростами", "Процеси Маркова", "Стохастичні диференціальні 
рівняння", "Випадкові оператори", "Міри в гільбертових 
просторах" - ось далеко не повний перелік спеціальних курсів, 
прочитаних А.В.Скороходом для студентів кафедри теорії 
ймовірностей. Майже впродовж сорока років кожного року він 
читав обов’язковий курс "Теорія випадкових процесів"; на основі 
багаторічного досвіду читання цього курсу був написаний 
підручник "Лекції з теорії випадкових процесів" (видавництво 
"Либідь", 1980 р.). Цей підручник в компактному вигляді містить 
відомості про основні класи випадкових процесів і дає яскраве 
уявлення про сучасний стан теорії випадкових процесів та їх 
застосування. У 1994 році цей підручник перекладено англійською 
мовою. 

Важко переоцінити роль А.В.Скорохода в розквіті теорії 
ймовірностей в Київському університеті. Творча особистість 
Анатолія Володимировича, спілкування з ним впливали на його 
друзів, колег, учнів і студентів. Кожен доповідач на науковому 
семінарі, яким він керував, навіть у випадку суворої критики, 
одержував цінні поради для наступної роботи. Вражає кількість 
монографій, які написані А.В.Скороходом: "Исследования по 
теории случайных процессов" (издательство Киевского 
университета, 1961), "Случайные процессы с независимыми 
приращениями" (Наука, 1964; перероблений варіант - Наука, 
1986), "Теория случайных процессов" (спільно з Й.І.Гіхманом; т.1, 
Наука, 1971; т.2, Наука, 1973; т.3, Наука, 1975), "Стохастические 
дифференциальные уравнения" (спільно з Й.І.Гіхманом; Наукова 
думка, 1968), "Предельные теоремы для случайных блужданий" 
(спільно з М.П.Слободенюком, Наукова думка, 1970), 
"Интегрирование в гильбертовом пространстве" (Наука, 1975), 
"Управляемые случайные процессы" (спільно з Й.І.Гіхманом, 
Наукова думка, 1977), "Случайные линейные операторы" (Наукова 
думка, 1978), "Состоятельные оценки параметров случайных 
процессов" (спільно з І. Ібрамхаліловим, Наукова думка, 1980), 
"Стохастические дифференциальные уравнения и их 
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приложения" (спільно з Й.І.Гіхманом; Наукова думка, 1982), 
"Стохастические уравнения для сложных систем" (Наука, 1983, 
"Асимптотические методы теории стохастических 
дифференциальных уравнений" (Наукова думка, 1987). Більшість 
вказаних монографій перекладена на англійську мову. Відома 
трьохтомна монографія Й.І.Гіхмана і А.В.Скорохода "Теория 
случайных процессов" була відзначена в 1982 році Державною 
премією України. Тривалий час (до 1983 року) А.В.Скороход нe 
виїжджав за кордон. Ця обставина і велика кількість монографій, 
опублікована ним, зумовили появу за рубежем гіпотези: 
"А.В.Скороход - псевдонім групи українських математиків, яка 
колективно розробляє проблеми теорії випадкових процесів". 

Й.І.Гіхман – ще одна яскрава 
постать української школи теорії 
ймовірностей. У 1965 році Йосип Ілліч 
Гіхман був обраний членом-
кореспондентом Національної академії 
наук України і переїхав до Донецька, де 
очолив відділ теорії ймовірностей у 
новоствореному Інституті прикладної 
математики і механіки та кафедру теорії 
ймовірностей у новоствореному 
Донецькому університеті. Йосип Ілліч 
залишив про себе гарну пам’ять у 
Київському університеті. Його педагогічна і наукова діяльність 
була надзвичайно багатогранною. До педагогічної діяльності 
Йосип Ілліч ставився з великою відповідальністю. Багато поколінь 
вихованців Київського університету, математиків різних 
спеціальностей, з великою теплотою згадують його чудові лекції з 
математичного анaлізу, теорії ймовірностей, функціонального 
аналізу, інтегральних рівнянь, математичної фізики, теорії чисел 
та численних спеціальних курсів з теорії ймовірностей та 
математичної статистики. Йосип Ілліч мав багато учнів. Під його 
керівництвом захистили кандидатські дисертації в Київському 
університеті М.Й.Ядренко, А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов, Х.Хекендорф, 
B.B.Бaклан, М.І.Портенко, О.А.Ілляшенко, Б.М.Кучер, Лі Ші Лінь, 
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Х.Мансуров, А.Д.Шаташвілі. За порівняно короткий час Йосипу 
Іллічу вдалося і в  Донецьку створити життєдіяльний і активний 
колектив дослідників. Безперечно майже всі українські спеціалісти 
з теорії ймовірностей старшого покоління в тій чи іншій мірі є 
учнями Й.І.Гіхмана. Доброзичливість, м'який гумор, готовність 
прийти на допомогу і дати пораду в складних ситуаціях, 
колосальна ерудиція, любов до красного письменства, історії, 
музики, живопису – всі ці якості завжди викликали захоплення у 
всіх, кому поталанило близько знати Йосипа Ілліча. 

Кафедра теорії ймовірностей та 
математичної статистики: 1966 -1998 роки. 

3 січня 1966 року до грудня 1998 
року кафедру теорії ймовірностей та 
математичної статистики очолював 
М.Й.Ядренко (1932-2004). 

М.Й.Ядренко, доктор фізико-
математичних наук, професор, член-
кореспондент НАН України, пройшов 
шлях від студента Київського університету 
(1950-1955 р.) до завідувача кафедри теорії 
ймовірностей та математичної статистики, 

яку очолював впродовж 33 років.  
Відомий математик, висококваліфікований викладач 

М.Й.Ядренко вів інтенсивну наукову роботу в галузі теорії 
випадкових полів. Він опублікував більше 200 наукових робіт, 26 
підручників та навчальних посібників. Монографію М.Й.Ядренка 
"Спектральная теория случайных полей" перекладено 
англійською мовою і видано в США (1983 р.). За цикл робіт з теорії 
випадкових полів М.Й.Ядренка нагороджено премією Академії 
наук імені академіка М.М.Крилова (1993 р.). М.Й.Ядренко створив 
новий напрямок у теорії ймовірностей – спектральну теорію 
однорідних і ізотропних випадкових полів. Заснована ним 
київська школа з теорії випадкових полів відома в усьому світі. Він 
підготував великий колектив учених: 45 кандидатів наук, 10 з яких 
захистили докторські дисертації. 
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М.Й.Ядренко вів велику науково-методичну та науково-
організаційну роботу: за його участю створено підручник і 
задачник з теорії ймовірностей і математичної статистики для 
університетів, протягом 34 років він був заступником 
відповідального редактора журналу "Теорія ймовірностей та 
математична статистика". Він був науковим керівником багатьох 
наукових проектів, що розроблялись кафедрою, зокрема, проектів 
"Analytical and statistical methods in political science, sociology and 
psychology" (грант KV-97 HES N4122-1) та "Теоретико-
ймовірнісний та статистичний аналіз стохастичних динамічних 
систем" (грант Міннауки України Ф4/309-97). М.Й.Ядренко двічі 
отримував звання Соросівського професора, був віце-президентом 
Українського математичного товариства, отримав Державну 
премію України в галузі науки і техніки  (2003 р.). Багато уваги він 
приділяв роботі з молоддю, поширенню математичних знань 
серед школярів, організації математичних олімпіад. Був 
відповідальним редактором створеного ним  науково-популярного 
журналу для молоді "У світі математики", який виходив 4 рази на 
рік. Ядренко М.Й. був Відмінником народної освіти України, 
нагороджений медаллю А.С.Макаренка Міністерства освіти 
України та урядовими нагородами: орденом "За заслуги" ІІІ 
ступеня, медалями "За доблестный труд", "За трудовую доблесть", 
значками "Відмінник народної освіти", "Отличник просвещения 
СССР", "За отличную работу в высшей школе", мав почесне звання 
"Заслужений діяч науки і техніки України".  

У різні роки цього періоду на кафедрі працювали: 
А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов, Ю.М.Рижов, В.B.Баклан, В.М.Бандура, 
Г.Й.Призва, Г.Л.Кулініч, Д.С.Сільвестров, М.В.Карташов, 
М.М.Леоненко, Ю.В.Козаченко, О.Д.Борисенко, М.П.Моклячук, 
А.Я.Оленко. Нa умовах сумісництва важливу педагогічну і наукову 
роботу (керівництво аспірантами) виконували А.В.Скороход, 
В.С.Королюк, В.М.Шуренков, М.І.Портенко. 

Особливо слід відзначити майже п'ятидесятирічну 
педагогічну діяльність Володимира Семеновича Королюка; він 
прочитав велику кількість основних і спеціальних курсів, 
підготував навчальні посібники "Полумарковские процессы и их 
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приложения" (Наукова думка, 1976, спільно з А.Ф. Турбіним), 
"Стохастические модели систем" (Наукова думка, 1989), 
"Стохастичні моделі систем" (Либідь, 1993), керував роботою 
аспірантів. 

У згаданий період кафедра активно працювала над 
підготовкою підручників і навчальних посібників. Зокрема, були 
опубліковані підручники: А.В.Скороход "Елементи теорії 
ймовірностей та теорії випадкових процесів", (Вища школа, 1975),  
А.Я.Дороговцев, Д.С.Сильвестров, А.В.Скороход, М.Й.Ядренко 
"Теорія ймовірностей. Збірник задач", (Вища школа, 1976, 1980), 
И.И.Гихман, А.В.Скороход, М.И.Ядренко "Теория вероятностей и 
математическая статистика", (Вища школа, 1979, 1988), 
А.В.Скороход "Лекції з теорії випадкових процесів" (Либідь, 1990), 
М.П.Моклячук "Варіаційне числення. Екстремальні задачі" 
(Либідь, 1994) (підручник відзначений премією імені Тараса 
Шевченка Київського університету).  

 
М.Й.Ядренко, В.Л.Гірко, Ю.В.Козаченко, В.В.Булдигін, М.П.Моклячук. 

Міжнародна Вільнюська конференція з теорії ймовірностей та 
математичної статистики, 1977 р. 

Кафедра значно розширила спектр наукових досліджень. 
Дослідження велись у таких важливих напрямках сучасної теорії 
ймовірностей, як граничні теореми теорії випадкових процесів, 
теорія випадкових полів, статистика випадкових процесів і полів, 
процеси Маркова, напівмарківські процеси, стохастичні 
диференціальні рівняння, теорія масового обслуговування та 
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теорія надійності, гауссівські випадкові процеси та їх 
узагальнення. 

Значно розширилась аспірантура (в окремі роки число 
аспірантів досягало тридцяти осіб). Захистили дисертації понад 
150 аспірантів кафедри. Серед них багато таких, які згодом 
захистили докторські дисертації. Назвемо лише деякі прізвища: 
Анісімов В.В., доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАНУ, 
Булдигін B.B. (1947-2012). доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідував кафедрою теорії ймовірностей та математичного аналізу 
Національного технічного університету «КПІ» з 1986 по 2012 рік, 
Донченко В.С. , доктор фіз.-мат. наук, професор, Гірко В.Л., доктор 
фіз.-мат. наук, професор, Закусило О.К., доктор фіз.-мат. наук, 
професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук 
України, перший проректор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, Карташов М.В., доктор фіз.-
мат. наук, професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики, Козаченко Ю.В., доктор фіз.-мат. наук, 
професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної 
математики, був завідувачем з 1998 по 2003 рік, Кулініч Г.Л., 
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри загальної математики, 
завідував цією кафедрою впродовж 20 років, Майборода P.Є., 
доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри теорії ймовірностей, 
статистики та актуарної математики, Масол В.І., доктор фіз.-мат. 
наук, професор, Мішура Ю.С., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної 
математики з 2003 року, Моклячук М.П., доктор фіз.-мат. наук, 
професор кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної 
математики, Наконечний О.Г., доктор фіз.-мат. наук, професор, 
завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень, 
Попов Ю.Д. (1939-2012), доктор фіз.-мат. наук, професор, 
Портенко M.І., доктор фіз.-мат. наук, професор, член-
кореспондент НАНУ. В зарубіжних університетах працюють на 
посадах професорів Леоненко М.М. (Кардиффський університет, 
Великобританія), Сільвестров Д.С. (Стокгольмський університет, 
Швеція), Молчанов І.C. (університет м. Берн, Швейцарія), 
Колчинський В.І. (університет м. Нью Мехіко, США).  
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У сімдесяті роки кафедра організувала підготовку 
фахівців з нових спеціалізацій: "Прикладна математична 
статистика", "Методи оптимізації та дослідження операцій". 

У 1970 році з ініціативи кафедри Київський університет 
розпочав видання журналу "Теорія ймовірностей та 
математична статистика" (відповідальний редактор 
А.В.Скороход, заступник відповідального редактора 
М.Й.Ядренко). Американське математичне товариство відразу 
стало перекладати журнал англійською мовою і поширювати 
його як регулярний журнал товариства. Видання журналу 
значно сприяло пропаганді досягнень українських спеціалістів з 
теорії ймовірностей та математичної статистики, зростанню 
авторитету української теоретико-ймовірнісної школи. Наразі 
журнал входить до науко метричної бази SCOPUS. 

При кафедрі було створено спеціальне конструкторське 
бюро "Спектр" (науковий керівник професор Д.С. Сільвестров), 
яке активно працювало над створенням програмного 
забезпечення для розв'язання проблем прикладної статистики, 
орієнтованих, зокрема, на застосування в галузі космічних 
досліджень та оборонної промисловості. СКБ "Спектр" 
нараховувало близько 70 співробітників, більшість з них була 
випускниками кафедри.  

Працювала також науково-дослідна група (науковий 
керівник М.Й.Ядренко), яка вела дослідження прикладного 
характеру, пов'язані із застосуваннями теорії випадкових полів 
(статистичний аналіз і передача зображень, проблеми безпеки 
атомних станцій).  

У розвитку теорії випадкових полів кафедра стала однією з 
провідних організацій. Основні результати досліджень в цій 
області викладено в монографіях: Ядренко М.Й. "Спектральная 
теория случайных полей" (1980; англійський переклад 1983), 
Леоненко М.М., Іванов О.В. "Статистический анализ случайных 
полей" (1986, англійський переклад 1989), Леоненко М.М. "Limit 
Theorems for Random Fields with Singular Spectrum" (1998). Було 
видано також монографію Карташова М.В. “Strong Stable Markov 
Chains”, VSP-Utrecht/TBiMC-Kiev, 1996. 
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Кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики, 1978 р. 
Верхній ряд: Булдигін В., Портенко М., Козаченко Ю., Моклячук М.,  
Рижов Ю., Борисенко 0., Пономаренко 0.  Середній ряд: Карташов М., 
Сільвестров Д., Скороход А.,  Королюк В., Ядренко М.Й., Леоненко М.  

Нижній ряд: Зінченко Н., Ксендзова Л., Багро Г., Лапіда Т. 
Переважна більшість представників української школи 

теорії ймовірностей є вихованцями кафедри. Серед них 7 
академіків і 9 членів-кореспондентів, 49 докторів і 180 кандидатів 
фізико-математичних наук. Випускники працюють у науково-
дослідних та навчальних закладах 27 країн світу.  

Кафедра теорії ймовірностей та математичної 
статистики з 1998 року. З 1998 року по 2003 рік кафедрою керував 
професор Ю.В.Козаченко. З грудня 2003 року кафедрою керує 
професор Ю.С.Мішура. У 2009 році кафедра отримала нову назву: 
кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. 

Наукові здобутки кафедри. За останні роки співробітники 
кафедри ведуть інтенсивну наукову роботу. Основними 
областями наукових досліджень на кафедрі є теорія випадкових 
процесів, стохастичний аналіз, статистика випадкових процесів та 
полів, фінансова та актуарна математика.  Окреслимо основні 
наукові досягнення кафедри. 

Побудовано стохастичне числення для дробового 
броунівського руху, споріднених процесів та полів. Доведено 
існування та єдиність розв’язків стохастичних диференціальних 
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рівнянь з дробовим броунівським полем. Одержано дробову 
формулу Блека-Шоулза. Доведено безарбітражність змішаних 
броунівських-дробово-броунівських моделей фінансових ринків. 
Доведено функціональні граничні теореми для фінансових ринків 
при переході від дискретного часу до неперервного. Розв’язано 
задачі статистичного оцінювання для процесів з пам’яттю. 

Досліджено випадкові процеси з просторів Орліча 
випадкових величин. Знайдено нові оцінки розподілів супремумів 
цих процесів та вивчено їх поведінку при прямуванні аргументу 
до нескінченності. Це дозволило знайти умови рівномірної 
збіжності з імовірністю одиниця вейвлет-розкладів випадкових 
процесів. 

Досліджено задачу оптимального оцінювання лінійних 
функціоналів від векторних неперервних та дискретних 
стаціонарних процесів за даними спостережень процесів з 
адитивним шумом. Виведено формули для обчислення величини 
середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики 
оптимальної оцінки у тому випадку,  коли спектральні щільності 
процесів відомі. Якщо спектральні щільності невідомі, проте задані 
класи можливих щільностей, знайдено мінімаксні (робастні) 
спектральні характеристики оптимальної лінійної оцінки 
функціоналів. Виведено рівняння, що визначають найменш 
сприятливі спектральні щільності конкретних класів щільностей.  

Побудовано рівняння для оцінювання медіани симетричного 
розподілу за спостереженнями з домішкою. Доведено 
конзистентність та асимптотичну нормальність отриманих оцінок. 
Знайдено оцінюючі функції, які забезпечують мінімізацію 
коефіцієнта розсіювання оцінки. Розроблено техніку адаптивного 
оцінювання, яка дозволяє отримати оцінки, близькі до 
оптимальних. Поведінку оцінок на вибірках фіксованого обсягу 
досліджено методами імітаційного моделювання.  

Побудовано наближені методи розв'язання стохастичних 
диференціальних рівнянь з дробовим броунівським рухом, 
статистичні методи для таких рівнянь. Розроблено завершену 
теорію змішаних стохастичних диференціальних рівнянь, 
побудовано наближені методи їхнього розв'язання. Розвинуто 
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теорію мультидробових процесів: визначено нові мультидробові 
процеси і поля з потрібними модельними якостями, встановлено 
властивості їхніх реалізацій. Розвинений cтохастичний аналіз 
застосовано до таких актуальних задач фінансової математики, як 
хеджування платіжних зобов'язань, встановлення критеріїв 
безарбітражності фінансових моделей, оптимальне виконання 
фінансових зобов'язань.  

Розроблено методи наближеного розв’язування 
нескінченновимірних та упереджуючих стохастичних 
диференціальних рівнянь, а також стохастичних диференціальних 
рівнянь з дробовим броунівським рухом. Доведено збіжність і 
отримано оцінки швидкості збіжності наближених розв'язків до 
істинних. Отримано результати з наближеного оцінювання 
фінансових деривативів, оптимальної реалізації платіжних 
зобов’язань.  

Доведено граничні теореми типу сильного принципу 
інваріантності для суперпозиції випадкових процесів, випадкових 
сум при різних припущеннях стосовно доданків і їх залежності, що 
дозволило вивчати асимптотику процесів ризику. Досліджено 
функціонування страхових компаній за умови інвестування в 
безризикові та ризикові активи. 

Побудовано теорію стійкості та ергодичності стохастичних 
процесів марковського типу та розроблено її застосування, 
вивчено неоднорідні збурення процесів Маркова та неоднорідні 
моделі теорії ризику. Досліджено стійкість ланцюгів Маркова, 
зокрема в неоднорідному випадку. 

Отримано умови рівномірної збіжності з ймовірністю 
одиниця вейвлет-розкладів φ-субгаусcових випадкових процесів та 
умови Ліпшиця для таких процесів.  

Досліджено асимптотичну поведінку емпіричних 
спектральних функціоналів, одержані результати застосовано до 
задач статистичного оцінювання випадкових процесів та полів. 

Про високий рівень одержаних результатів свідчить, 
зокрема, велика кількість опублікованих монографій: 
1. Булдыгин В.В., Козаченко Ю.В. Метрические характеристики 

случайных величин и процессов. "ТВіМС", Киев, 1998, 280с. 
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Переклад англійською мовою: Buldygin V.V., Kozachenko Yu.V. 
Metric characteristics of random variables and processes. American 
Mathematical Society, Providence, RI, 2000, 271p. 

2. Leonenko N.N. Limit Theorems for Random Fields with Singular 
Spectrum, Kluwer Academic Publishers, Dordreht-Boston-London, 
1998, 320p. 

3. Майборода Р.Є. Статистичний аналіз сумішей.  "ТВіМС",  Київ, 
1998, 137с.  

4. Мішура Ю.С., Шевченко Г.М.. Наближене розв'язування 
нескінченновимірних стохастичних диференціальних рівнянь, 
К.: ВПЦ Київський університет, 2007, 96с. 

5. Моклячук М.П. Робастні оцінки функціоналів від 
стохастичних процесів. ВПЦ Київський університет,  2008, 320с. 

6. Козаченко Ю.В., Василик О.І., Ямненко Р.Є. φ–субгауссові 
випадкові процеси. ВПЦ Київський університет, 2008, 250с. 

7. Козаченко Ю.В., Пашко А.О., Розора І.В. Моделювання 
випадкових процесів та полів. ТОВ «Задруга», 2008, 230с. 

8. Довгай Б.В., Козаченко Ю.В., Сливка-Тилищак Г.І. Крайові 
задачі математичної фізики з випадковими факторами. ВПЦ 
Київський університет,  2008, 180с. 

9. Майборода Р.Є., Сугакова О.В. Оцінювання та класифікація за 
спостереженнями з суміші. ВПЦ Київський університет, 2008, 
216с. 

10. Mishura Yu.S. Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion 
and Related Processes.  Springer. 2008, 393p. 

11. Дарійчук І.В., Козаченко Ю.В., Перестюк М.М. Випадкові 
процеси з просторів Орліча. Золоті литаври, 2011, 212 с. 

12. Карташов Ю.Н. Сходимость разностных аддитивных 
функционалов от цепей Маркова. LAP Lambert academic 
publishing GmbH & Co KG, 2011, 150 p. 

13. Козаченко Ю.В., Погоріляк О.О., Тегза А.М. Моделювання 
гауссових випадкових процесів та процесів Кокса. Ужгород: 
«Карпати», 2012. 

14. Moklyachuk М., Masyutka O. Minimax-robust estimation 
technique for stationary stochastic processes. LAP Lambert 
Academic Publishing, 2012. 296 p. 
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15. Масютка О.Ю., Моклячук М.П. Мінімаксні оцiнки 
функцiоналiв вiд стаціонарних процесiв. К. Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет",  2012. 216 с. 

16. Моклячук М.П., Щестюк Н.Ю. Оцiнки функцiоналiв вiд 
випадкових полiв. Уж.: ПП “АУТДОР - ШАРК”,  2013. 228 с.  

17. Голіченко І.І., Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від 
періодично корельовапих стохастичних процесів. Інтерсервіс, 
2014, 208 с. 

18. Modern Stochastics and Applications (Editors: Korolyuk V., 
Limnios N., Mishura Y., Sakhno L., Shevchenko G.). Springer 
Optimization and Its Applications, Vol. 90. Springer, 2014. 349 p. 

19. Банна О.Л., Мішура Ю.С. Дробовий броунівський рух у 
взаємодії з класами споріднених випадкових процесів. К: 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 
2015. 168 с.  

20. Козаченко Ю.В., Млавець Ю.Ю., Моклячук О.М. Квазібанахові 
простори випадкових величин. Ужгород: "Карпати", 2015. 212 с. 

21. Масюк С.В., Кукуш О.Г., Шкляр С.В., Чепурний М.І., 
Ліхтарьов І.А. Моделі регресії з похибками вимірювання та їх 
застосування до оцінювання радіаційних ризиків / За ред. д-ра 
фіз.-мат. наук, проф. І. А. Ліхтарьова. Київ: ДІА, 2015. 288 с. 

Також було видано близько 1000 наукових статей (з них більше 250 
в іноземних виданнях). 

Кафедра постійно веде підготовку високоякісних наукових 
кадрів. З 1998 р. по 2015 р. на кафедрі було захищено 
58 кандидатських і 7 докторських дисертацій, зроблено понад 600 
доповідей на конференціях. 

Міжнародні зв’язки кафедри 
Кафедра має давні наукові зв’язки з провідними 

університетами світу. Зокрема, протягом 15 років спільні наукові 
розробки велись з Університетом та Технологічним університетом 
м.Гельсінкі (Фінляндія). Результатом цього плідного 
співробітництва стала публікація близько 20 статей у провідних 
міжнародних журналах. У 2000-2002 році в рамках спільного 
проекту INTAS було проведено наукові конференції у м. Паллас та 
м. Ювескуле (Фінляндія). У рамках цього гранту спільно з 
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директором Математичного Центру Католицького університету 
м. Барселони (Іспанія) Нуалартом Д. було вивчено стохастичні 
диференціальні рівняння, що містять дробовий броунівський рух 
та в 2001 році було проведено конференцію, в якій прийняли 
участь учені з Франції, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Німеччини. У 
1997 році професор Мішура Ю.С. проводила спільні наукові 
дослідження в рамках програми, започаткованої Математичним 
інститутом у м. Обервольфах  (Німеччина) разом з професором 
Вейсом Ф. з університету м. Будапешт (Угорщина), присвячені 
мартингальним нерівностям у банахових просторах. Спільно з 
професором університету м. Безансон (Франція) Ю.Кабановим 
професор Мішура Ю.С. та провідний науковий співробітник 
Сахно Л.М. досліджували поведінку багатопараметричних 
фінансових ринків. У 2009-2015 роках Мішура Ю.С. разом з 
професором Мельниковим А.В. з університету Альберти (Канада) 
вивчала фінансові ринки з довгостроковою залежністю. 

Професор Ю.В.Козаченко мав спільний грант НАТО з 
університетом «La Sapienza» м. Рим (Італія). Вивчались властивості 
розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь. Він також 
плідно працював з професором Р. Джуліано-Антоніні з 
університету м. Пізи (Італія). Вивчались φ-субгауссові величини та 
φ-субгауссові випадкові процеси та методи моделювання 
випадкових процесів. У 2004-2005 роках професор Козаченко Ю.В. 
та доцент Василик О.І. співпрацювали з професором Соттіненом Т. 
університету м. Вааза (Фінляндія). Було досліджено властивості 
траєкторій випадкових процесів в системах передачі інформації та 
методи моделювання випадкових процесів. У 2005-2007 роках 
професор Козаченко Ю.В. проводив спільні наукові дослідження  з 
професором Володіним А. з університету м. Регіна (Канада). 
Вивчались умови збіжності φ-субгауссових випадкових рядів із 
залежними доданками. За результатами спільних наукових 
досліджень було опубліковано декілька статей у провідних 
міжнародних наукових виданнях. 

Провідний науковий співробітник Сахно Л.М. у 2001-2009 
роках проводила спільні наукові дослідження з професором 
М.Леоненком з університету м. Кардіфф (Велика Британія) та 
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професором В.Аном з університету м. Брізбан (Австралія), було 
розроблено нові методи параметричного оцінювання випадкових 
процесів та полів, за результатами досліджень опубліковано 
близько 10 наукових статей. Спільні дослідження Сахно Л.М. та 
професорів М.М.Леоненка та Ф.Аврама (університет м. По, 
Франція) стосувались граничних теорем для лінійних та 
нелінійних функціоналів від випадкових полів, було опубліковано 
3 статті. Сахно Л.М. в рамках двох грантів НАТО проводила 
спільні дослідження з професорами Е.Орсінгером, Л.Бегін та 
Ф.Політо з університету "La Sapienza" (м.Рим, Італія), що 
стосувались випадкових процесів, пов’язаних із 
диференціальними рівняннями дробових порядків, результати 
досліджень було опубліковано у спільних статтях. 

 Доцент кафедри, доктор фізико-математичних наук 
Шевченко Г.М. одержав у 2003-2005 роках Грант Університету 
імені Гумбольдта в Берліні та іменний грант INTAS для молодих 
вчених. В рамках цього гранту проводилися спільні наукові 
розробки з професором П. Імкеллером, присвячені наближеним 
розв’язкам стохастичних диференціальних рівнянь в нескінчено-
вимірних просторах.  

Шевченко Г.М. активно співпрацює з науковцями 
університетів Франції та Німеччини. Зокрема, у рамках наукового 
співробітництва з професором Є. Сподаревим, директором 
Інституту стохастики університету м. Ульм, Німеччина, 
розробляється статистична теорія непараметричного оцінювання 
випадкових полів типу рухомого середнього. У рамках співпраці з 
Л. Віітасаарі, дослідником Саарландського університету м. 
Саарбрюккен, Німеччина, розвинуто теорію інтегральних 
зображень випадкових величин за дробовими процесами з довгою 
пам’яттю.  

За останні 15 років співробітники кафедри брали участь у 
багатьох науково-дослідницьких проектах.   
1. У 2001-2005 роках проводились дослідження спільно з 
науковцями університету м. Рим “La Sapienza” у рамках двох 
NATO грантів (Collaborative linkage grants): PST.CLG.976361 
“Random Fields with Long-Range Dependence and Related Topics” 
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(Мішура Ю.С.) - диплом І ступеня за підсумками участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу 
"Математичні науки" (2004-2005 н.р.). 
2. Карташов Ю.М. (науковий керівник проф. Кулик О.М.) – 
грамота за перемогу в 13-тій Міжнародній науковій олімпіаді  
(2006 р.), ІІІ місце на 11-ій Міжнародній студентській олімпіаді в м. 
Тегеран (Іран) (2006р.). 
3. Ральченко К.В. (науковий керівник проф. Мішура Ю.С.) - 
диплом І ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з розділу "Математичні науки" (2006-
2007 н.р.). 

4. Зражевський О.Г. (науковий керівник проф. Моклячук М.П.) – 
диплом І ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з розділу "Математичні науки" (2006-
2007 н.р.). 
5. Моклячук О.М. (науковий керівник проф. Козаченко Ю.В.) - 
диплом ІІ ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських  наукових робіт з розділу "Математичні 
науки" (2007-2008 н.р.). 
6. Зубченко В.В. (науковий керівник проф. Мішура Ю.С.) – 
стипендія на 2008 рік за перемогу в конкурсному доборі 
Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA", 
диплом за актуальність та новизну підходів при висвітленні 
наукової проблеми на Четвертій всеукраїнській науково-
практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 
"Сучасні задачі прикладної статистики, промислової, актуарної та 
фінансової математики" (2008 р.), диплом І ступеня за підсумками 
участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
розділу "Математичні науки" (2007-2008 н.р.). 
7. Посашкова С.В., Томашик В.В. (науковий керівник проф. 
Мішура Ю.С.) – диплом І ступеня за підсумками участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських  наукових робіт з розділу 
"Математичні науки" (2008-2009 н.р.). 
8. Швай О.В. (науковий керівник проф. Мішура Ю.С.)  - стипендія 
на 2009 рік за перемогу в конкурсному доборі Стипендіальної 
програми Фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA", диплом І ступеня 
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за підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з розділу "Математичні науки" (2009-2010 н.р.). 
9. Студенти Шалайко Т.О., Скрипка О. та Васькович В. одержали 
диплом II ступеня за підсумками участі у Всеукраїнському 
конкурсі студентських  наукових робіт з розділу "Математичні 
науки" (2012-2013 та 2013-2014 н.р.). 

Волченко В.В. (науковий керівник проф. Мішура Ю.С.) – 
стипендія на 2015 рік за перемогу в конкурсному доборі 
Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука 
"Завтра.UA".координатори проекту проф. М.М.Леоненко та проф. 
Е.Орсінгер), та PST.CLG.980408 “Fractional Calculus and Related 
Stochastic Processes and Equations” (координатори проф. 
Ю.В.Козаченко та проф. Е.Орсінгер). 

У 2009-2011 роках кафедра брала участь у Visby Programme 
Swedish Institude “Extension of the Baltic-Nordic network on survey 
statistics to include Ukraine and possibly Belarus” (“Розширення 
Північно-Балтійської мережі з вибіркової статистики з метою 
включення України та Білорусі”), науковим керівником проекту 
був проф. Г. Кулдорф, координаторм від КНУ – доцент 
О.І. Василик. У 2009 році було проведено літню школу "Baltic-
Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics", в якій взяли 
участь 48 науковців з 8 країн (організатори Ю.С.Мішура, 
О.І.Василик, Т.О.Яковенко). 

У 2010-2012 роках виконувались дослідження за грантом 
Державного фонду фундаментальних досліджень № Ф25.1/080 
“Моделювання динамічних систем стохастичними та 
статистичними методами” (Науковий керівник – професор 
Мішура Ю.С.) 

Доцент Г.М. Шевченко одержав у 2011 році Грант 
Президента України для молодих вчених GP/F32/067 для 
проведення НДР "Дробові й мультидробові процеси та їх 
застосування у фінансовій математиці" та Грант ДФФД для 
проведення НДР "Статистичний і стохастичний аналіз 
мультидробових та змішаних моделей із застосуваннями до 
актуальних прикладних задач", а також у 2012 році брав участь у 
розробці проекту "Кластеризація концептів в неструктурованих 
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текстах для створення онтологій доменів знань" (керівник - декан 
мех.-мат. ф-ту професор М.Ф. Городній), що фінансувався 
компанією «Samsung Electronics Україна». 

У 2009-2010 роках професори Ю.В.Козаченко та 
Ю.С.Мішура брали участь у грантах університету “La Trobe” 
(м.Мельбурн, Австралія) “Sampling, wavelets and optimal stochastic 
modelling” та “Stochastic Approximation in Finance and Signal 
Processing” (науковий координатор проектів – проф. Оленко А.Я.). 

У 2009-2012 роках професор Мішура Ю.С., провідний 
науковий співробітник Сахно Л.М., доцент Шевченко Г.М. та 
аспірант Ральченко К.В. брали участь у спільному міжнародному 
науковому проекті “Multi-parameter Multi-fractional Brownian 
Motion” (грант Комісії Європейських спільнот PIRSES-GA-2008-
230804 у рамках програми “Marie Curie Actions”). Проект 
виконувався спільно з університетами м. Нансі (Франція), 
м. Кардіфф (Велика Британія), м. Рамат-Ган (Ізраїль). У проекті 
досліджувались математичні моделі систем з властивістю 
довгострокової залежності зі зміною локальних характеристик 
системи в часі. 

Кафедрою було організовано та проведено такі міжнародні 
конференції:  третю Україно-Скандинавську конференцію з теорії 
ймовірностей та математичної статистики (1999р.), міжнародну 
конференцію "Гнєденковські читання", присвячену 90-річчю 
Б.В.Гнєденка (2002р.), міжнародні конференції "Сучасна 
стохастика: теорія та застосування І" (2006 р.), присвячену пам’яті 
М.Й.Ядренка та 60-річчю кафедри, та "Сучасна стохастика: теорія 
та застосування ІІ" (2010 р.), присвячену ювілеям академіків НАН 
України Коваленка І.Н., Королюка В.С., Скорохода А.В. 
(організатори Ю.С.Мішура, Л.М.Сахно, Г.М.Шевченко). У цій 
конференції взяло участь близько 250 учасників з 29 країн світу, у 
тому числі близько 120 провідних спеціалістів з теорії 
ймовірностей та математичної статистики з-за кордону. Ще більш 
визначною була проведена кафедрою конференція "Сучасна 
стохастика: теорія та застосування ІІІ" (2012 р.), присвячена 100-
річчю від дня народження Б.В.Гнєденка та 80-річчю від дня 
народження М.Й.Ядренка. Конференція зібрала близько 250 
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учасників із 25 країн світу та вражаючий склад пленарних та 
запрошених доповідачів – свої результати презентували фахівці 
найвищого рівня та світового визнання, що стали класиками в 
своїх галузях. З пленарними та запрошеними доповідями на 
конференції виступили академіки НАН України В.Королюк, 
І.Коваленко, Л.Пастур, професори С.Ахмед (Канада), 
Ю.Кондратьєв (Україна, Німеччина), Б.Оксендал (Норвегія), Х.-
П.Шмідлі (Німеччина), М.Йор (Франція), Ю.Козаченко (Україна), 
О.Клесов (Україна), Ю.Бахтін (США), А.Булінський (Росія), 
П.Валуа (Франція), В.Ватутин (Росія), А.Веретенніков (Велика 
Британія, Росія), І.Гомеш (Португалія), О.Гущін (Росія), М.Доцці 
(Франція), В.Заяц (Іспанія), П.Імкеллер (Німеччина), Х.М.Коркуера 
(Іспанія), К.Кубиліус (Литва), М.Леоненко (Велика Британія), 
Н.Лімніос (Франція), Д.Марінуччі (Італія), Е.Мерцбах (Ізраїль), 
І.Молчанов (Швейцарія), І.Норрос (Фінляндія), Е.Орсінгер (Італія), 
М.Д.Руїз-Медіна (Іспанія), О.Селезньов (Швеція), Д.Сільвестров 
(Швеція), Т.Соттінен (Фінляндія), Є.Сподарєв (Німеччина), 
Г.Тердик (Угорщина), Ш.Фанг (Франція), Ю.Харін 
(Білорусь),М.Целе (Німеччина), І.Чуєшов (Україна), К.Шпігельман 
(США), Х.-Й.Энгельберт (Німеччина). У 2015 році, з 7 по 10 квітня, 
кафедрою було організовано і проведено міжнародну наукову 
конференцію “Probability, Reliability and Stochastic Optimization” 
(PRESTO-2015), присвячену ювілеям видатних математиків: 
90-річчю академіка НАНУ В.С. Королюка, 80-річчю академіка 
НАНУ І.М. Коваленка, 75-річчю член-кореспондента НАНУ 
П.С. Кнопова та 75-річчю професора КНУ Ю.В. Козаченка. У 
конференції взяли участь понад 170 науковців із 16 країн світу. 

Відзнаки, премії та нагороди  
Наукові та педагогічні досягнення співробітників кафедри 

були відзначені численними нагородами. 
1. Професор Ядренко М.Й., професор Козаченко Ю.В. – 
Державна премія України в галузі науки і техніки 2003 року (у 
колективі з 10 науковців). 
2. Професор Ядренко М.Й. – орден "За заслуги" ІІІ ступеня 
(2000р.), почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 
України". 
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3. Професор Козаченко Ю.В. одержав звання "Почесний 
доктор Ужгородського університету" (2005 р.), "Заслужений 
професор Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка" (2009 р.), нагороджений грамотою Міністерства освіти 
і науки України (2007 р.), одержав звання "Заслужений діяч науки 
і техніки України" (2010 р.). Лауреат Премії НАН України імені 
М.М. Крилова (2013). 
4. Професор Мішура Ю.С. нагороджена грамотами як 
науковий керівник переможців Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук з напряму "Математичні науки" (2006-2007, 
2008-2009, 2009-2010 н.р.), нагороджена Почесними грамотами 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
Міністерства освіти та науки та Київської міської 
держадміністрації, Відзнакою Вченої ради університету. Двічі 
визнавалась кращим викладачем факультету за підсумками 
навчального року. Лауреат Премії НАН України імені М.М. 
Крилова (2013). 
5. Професор Моклячук М.П. нагороджений премією імені 
Тараса Шевченка Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (1999 р.), знаком Міністерства освіти і науки 
України "Відмінник освіти України", грамотою як науковий 
керівник переможця Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з 
напряму "Математичні науки" (2006-2007 н.р.). Відзначений 
Державною премією України в галузі науки і техніки 2012 року (у 
колективі науковців за цикл підручників). 
6. Доцент Василик О.І. одержала Премію імені Тараса 
Шевченка Київського національного університету "Молодим 
ученим за наукові праці", нагороджена грамотою Національної 
академії наук України для молодих вчених за цикл робіт 
"Дослідження властивостей φ-субгауссових випадкових процесів" 
(2001 р.).  
7. Доцент Шевченко Г.М. одержав Премію НАН України для 
молодих учених за спільну з Касьяновим П.О. серію робіт 
"Властивості розв’язків еволюційних та стохастичних 
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диференціальних рівнянь та включень у нескінченновимірних 
просторах" (2008 р.), премію Президента України для молодих 
учених (2013 р.), двічі одержав грант Президента України для 
молодих учених (2010 р. та 2013 р.). У студентські роки одержав 
Гран Прі на 7-ій Міжнародній студентській олімпіаді, яка 
проходила в м. Лондон (Велика Британія) (2000 р.) та посів ІІ 
місце на Міжнародній студентській олімпіаді в м. Тегеран (Іран) 
(2000р.). 
8. Доцент Ямненко Р.Є. одержав Премію імені Тараса 
Шевченка Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка "Молодим ученим за наукові праці" (2009 р.). Грамоту 
НАН України на конкурсі для молодих вчених (2013). 
9. Асистент Ральченко К.В. одержав стипендію посольства 
Франції для наукового стажування у Франції (2010 р.) та 
Швейцарську федеральну стипендію для наукового стажування в 
Швейцарії (2013-2014 р.), Грамоту НАН України на конкурсі для 
молодих вчених (2014). 
10. Молодший науковий співробітник Зубченко В.В. одержав 
академічну стипендію Президента України, відзначений 
дипломами за найкращу доповідь Міжнародної конференції 
«Ломоносов» (Москва, Росія) та «Шевченківська весна» (Київ, 
Україна). Переможець Humboldt Kolleg “Mathematics and Life 
Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”.  
11. Аспірант Стусь О.В. (науковий керівник проф. Козаченко 
Ю.В.) одержав премію НАНУ  за кращі наукові роботи. 
12. Аспірант Карташов Ю.М. (науковий керівник проф. Кулик 
О.М.) одержав стипендію Кабінету міністрів України (2010 р.). 
13. Аспірант Зражевський О.Г. (науковий керівник проф. 
Моклячук М.П.) одержав стипендію Президента України (2009 
р.). 
14. Аспірант Шалайко Т.О. (науковий керівник доцент 
Шевченко Г.М.) одержав стипендію посольства Франції для 
наукового стажування у Франції (2013 р.) та стипендію фонду 
ДААД для наукового стажування у Німеччині (2013-2014 р.). 

Студенти, що спеціалізуються по кафедрі, починають 
наукову роботу на 3-4 курсах та беруть участь у міжнародних 
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студентських олімпіадах. Найкращі з цих результатів відзначені 
наступними преміями.  
10. Соловейко О.М., Стоцька С.В. (науковий керівник проф.  

Навчальна робота 
Шістдесят років кафедра веде підготовку фахівців з теорії 

ймовірностей та математичної статистики в рамках спеціальності 
"Математика". Відповідний учбовий план поряд з базовими 
курсами з математичного та функціонального аналізу, алгебри, 
геометрії, диференціальних рівнянь включає загальні та 
спеціальні курси з теорії ймовірностей, теорії стохастичних 
процесів, різноманітні розділи математичної статистики, 
стохастичного аналізу та комп'ютерної статистики.  

Освітні досягнення української школи з теорії ймовірностей 
та математичної статистики нині дістали широке визнання в 
усьому світі. Підготовлені науковцями цієї школи підручники 
"Курс теорії ймовірностей" Б.В.Гнєденка, "Введение в теорию 
случайных процессов" Й.І.Гіхмана та А.В.Скорохода перекладено 
багатьма мовами. Двічі перевидавалися такі підручники: 
Й.І.Гіхман, А.В.Скороход, М.Й.Ядренко "Теория вероятностей и 
математическая статистика" (1978, 1980), Дороговцев А.Я., 
Скороход А.В., Сільвестров Д.С., Ядренко М.Й. "Теорія 
ймовірностей. Збірник задач", А.В.Скороход "Елементи теорії 
ймовірностей та випадкових процесів". У 1996 році у видавництві 
VSP вийшов англійський переклад "Лекцій з теорії випадкових 
процесів" А.В.Скорохода, написаних на базі викладання цієї 
дисципліни в Київському університеті. У 1997 році Американське 
Математичне Товариство видало переклад збірника задач з теорії 
ймовірностей. 

Протягом 12 років (1997-2008) кафедра виконувала спільні 
Європейські проекти  за програмою Євросоюзу TEMPUS спільно з 
науковцями університету Стокгольма (професор Льоф М.), 
Малардаленського університету м. Вестероса (професор 
Сільвестров Д.С.) Швеція; університету м. Гельсінкі (професор 
Вайкейла Е.) Фінляндія;  Егейського університету Греції (професор 
Констандінідес Д.); Католицького університету м. Лювена, Бельгія 
(професор Тойгельс Дж.); університету м. Кельн, Німеччина 
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(професор Шмідлі Г.). Зокрема, виконувалися міжнародні проекти 
TEMPUS-TACIS-JEP 10353-97 "Statistical Aspects of Economics" 
спільно з університетами  Стокгольма, Умеа, Вестероса (Швеція) та 
Гельсінки (Фінляндія) (1998-2001), проект TEMPUS-TACIS NP 
22012-2001 "Improvement of education in economical-statistical area in 
Ukraine" (2002-2004) та проект TEMPUS-TACIS IB-JEP-25054-2004 
"Training Center for Actuaries and Financial Analysts", (2005-2008). 

Координатором всіх трьох TEMPUS проектів був  професор 
Дмитро Сергійович Сільвестров (Малардаленський університет, 
Швеція). Випускник КНУ, доктор фізико-математичних наук, 
який багато років працював в Київському університеті, проявив 
велику наполегливість, енергію та ініціативу у встановленні 
справді плідної співпраці між Київським і рядом європейських 
університетів.  

У рамках проектів TEMPUS-TACIS було проведено 8 
міжнародних шкіл "Математичні та статистичні застосування в 
економіці, фінансах та страхуванні".  

Виконання вищезгаданих проектів сприяло відкриттю на 
кафедрі нової спеціальності «Статистика».  

У 2000 році відбувся перший випуск бакалаврів із 
спеціальності "Статистика". Спеціальність "Статистика" 
спрямована, в першу чергу, на підготовку системних, фінансових 
та актуарних аналітиків високого рівня як для підприємницьких 
(банки, страхові товариства) так і для державних структур, 
консультантів, викладачів вищої школи.  

Вже 15 років кафедра випускає магістрів з фінансової та 
актуарної (страхової) математики. За ці роки підготовлено і 
впроваджено більш ніж 40 нових курсів, серед яких «Основи 
фінансової математики», «Математичні моделі теорії ризику», 
«Актуарна математика», «Математична економіка». За допомогою 
викладачів КНУ та експертів ЄС нові програми з фінансової і 
актуарної математики, математичної економіки та прикладної 
статистики були впроваджені в Ужгородському, Львівському, 
Волинському, Чернівецькому, Дніпропетровському, Одеському, 
Ніжинському університетах та ряді інших вищих навчальних 
закладів України. 

http://actuaries.univ.kiev.ua/tempus-2004.html
http://actuaries.univ.kiev.ua/tempus-2004.html
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У 2009 році на базі кафедри створено новий структурний 
підрозділ Київського національного університету – науковий та 
навчальний Центр підготовки актуаріїв та фінансових аналітиків 
(за підтримки проекту TEMPUS). Метою центру є підготовка і 
перепідготовка українських актуаріїв та фінансових аналітиків 
відповідно до міжнародних стандартів з використанням досвіду 
європейських країн. Навчальний процес у центрі  забезпечують 
викладачі кафедри. Науковий керівник центру – Мішура Ю.С., 
директор – Борисенко О.Д. 

На кафедрі відкрито нову магістерську програму 
«Актуарна та фінансова математика». 

За останні роки викладачі кафедри створили і видали такі 
підручники та посібники для нових  спеціальностей. 
1. О.І.Пономаренко, В.О.Пономаренко. Системні методи в 
економіці, менеджменті та бізнесі. Либідь, 1995, 240 с. 
2. М.М.Леоненко, Ю.С.Мішура, В.М.Пархоменко, М.Й.Ядренко. 
Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та 
фінансовій математиці. Інформтехніка, 1995, 380 с. 
3. О.І.Василик, М.В.Карташов, С.В.Кушніренко. Завдання до 
практичних занять з курсу «Математична статистика» (для 
студентів механіко-математичного факультету). 2001, 49с. 
4. Пархоменко В.М. Методи вибіркових обстежень. ВПЦ Експрес, 
2001, 148с. 
5. Майборода Р.Є. Рекомендації з виконання лабораторних робіт 
з курсу "Комп'ютерна статистика". ВПЦ Київський університет, 
2002, 57с. 
6. Пономаренко А.И. Банковское дело для финансовык 
аналитиков. Часть I. Аналитическая теория банковского дела. 
ЭМЦ, 2002, 55 с. 
7. Пономаренко А.И. Банковское дело для финансовых 
аналитиков.Часть II. Статистический учет и анализ банковской 
деятельности. ЭМЦ, 2002, 44 с. 
8. Пономаренко О.I. Вступ до фінансової математики.  
Видавництво Ніжинського педуніверситету ім.М.Гоголя, 2003, 122с. 
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9. Пономаренко О.І. Основи інвестиційного та фінансового 
менеджменту. Видавництво Ніжинського педуніверситету 
ім.М.Гоголя, 2003, 127с. 
10. Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі. 
ВПЦ Експрес, 2003, 380с. 
11. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний 
економічний аналіз. Мікроекономіка. Вища школа, 2004, 260с. 
12. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Сучасний 
економічний аналіз. Макроекономіка. Вища школа, 2004, 206с. 
13. Майборода Р.Є. Статистичний аналіз сумішей. ВПЦ Експрес, 
2004, 176с. 
14. Мішура Ю.С., Константінов А.Ю., Нестеренко О.М., 
Чайковський А.В. Збірник задач з функціонального аналізу. ВПЦ 
Київський університет, 2004, 147с. 
15. Ядренко М.Й. Дискретна математика. МП ТВіМС, 2004, 245с. 
16. Майборода Р.С. Статистичний аналіз сумішей. ВПЦ Київський 
університет, 2004, 176 с. 
17. Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу. МП ТВіМС, 2004, 
245с. 
18. Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі. МП 
ТВіМС, 2004, 190с. 
19.  Козаченко Ю.В. Лекції з вейвлет аналізу. ТВіМС, 2004, 148с. 
20. Карташов М.В. Теорія ймовірностей та математична 
статистика. Річний курс для математиків та статистиків. 
Видавництво МП ТВіМС, 2004, 307с. 
21.  Борисенко О.Д., Василик О.І.,  Мішура Ю.С., Радченко В.М. 
Збірник задач з фінансової математики. ВПЦ Київський 
університет, 2005, 80с. 
22. Оленко А.Я. Актуарна математика. Задачі. Видавництво 
Київського університету, 2005, 76с. 
23. Оленко А.Я. Статистичний аналіз даних з пакетом « Statistica».  
НаУКМа, 2005, 209с. 
24. Борисенко О.Д., Мішура Ю.С., Радченко В.М. Збірник задач з 
фінансової математики. ВПЦ Київський університет, 2007, 250 с. 
25. Карташов М.В. Імовірність, процеси, статистика. ВПЦ 
Київський університет,  2007, 294 с. 
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26. Оленко А.Я.  Комп’ютерна статистика, 2007, ВПЦ Київський 
університет. 2007, 174c. 
27. Борисенко О.Д., Мішура Ю.С., Радченко В.М., Шевченко Г.М. 
Збірник задач з фінансової математики. Техніка, 2007, 256 с. 
28. Зінченко Н.М. Математичні моделі теорії ризику, ВПЦ 
Київський університет. 2007, 96с. 
29. Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. Лекції з теорії вибору та 
прийняття рішень. ВПЦ Київський університет, 2007, 256с. 
30. Майборода Р.Є.  Регресія: лінійні моделі. ВПЦ Київський 
університет, 2007. 
31. Моклячук М.П. Негладкий аналіз та оптимізація, ВПЦ 
Київський університет, 2008, 400 с. 
32. Моклячук М.П., Ямненко Р.Є. Дослідження операцій. ВПЦ 
Київський університет, 2008, 136с. 
33. Карташов М.В. Процеси Маркова в актуарній математиці. ВПЦ  
Київський університет, 2008, 58с.  
34. Карташов, М.В. Ймовірність, статистика, випадкові процеси. 
ВПЦ Київський університет, 2008.  
35. Карташов М.В., Василик О.І., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. 
Теорія ймовірностей: методичні вказівки до лабораторних та 
самостійних робіт. ВПЦ Київський університет, 2008, 60с. 
36. Борисенко О.Д.,  Пономаренко О.І., Дарійчук І.В. Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка – лідер 
актуарної освіти в Україні. ВПЦ Київський університет, 2008, 50c. 
37. Гусак Д.В., Кулик О.М., Мішура Ю.С., Пилипенко А.Ю. 
Збірник задач з теорії випадкових процесів із застосуваннями до 
фінансової математики і теорії ризику. ВПЦ Київський 
університет, 2008, 288с.  
38. Пономаренко О.І. Моделі страхування та теорія ризику.  ВПЦ 
Київський університет, 2008, 184с. 
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 Видавнича діяльність 
На базі кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної 

математики видається науковий журнал «Теорія ймовірностей та 
математична статистика», що виходить двічі на рік починаючи з 
1970 року. Від заснування і упродовж 41 року відповідальним 
редактором журналу був академік НАН України А.В.Скороход. 
Зараз редколегію очолюють відповідальний редактор – академік 
НАН України В.С.Королюк та заступники відповідального 
редактора – професори Ю.В.Козаченко та Ю.С.Мішура. До 
редакційної колегії журналу входять також ще 3 співробітники 
кафедри: М.П.Моклячук, М.В.Карташов, Л.М.Сахно. У журналі 
публікуються оригінальні статті, огляди та рецензії на монографії 
з різних питань теорії ймовірностей, теорії випадкових процесів та 
полів, математичної статистики та її застосувань. Це видання 
розраховане на спеціалістів з теорії ймовірностей, викладачів 
вищої школи, науковців, які займаються застосуваннями 
статистичних та теоретико-ймовірнісних методів, а також 
аспірантів та студентів старших курсів. Журнал повністю 
перекладається англійською мовою та видається в США 
Американським Математичним Товариством. Журнал включено 
до науково-метричної бази Scopus. 

У 2014 році було засновано новий міжнародний науковий 
журнал «Modern Stochastics: Theory and Applications», 
співзасновниками і співвидавцями якого є Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка та Вільнюський 
університет (Литва), відповідальними співредакторами журналу є 
професори К.Кубіліус (Литва) та Ю.С.Мішура, до складу 
редакційної колегії входять співробітники кафедри 
Ю.В.Козаченко, Р.Є.Майборода, Л.М.Сахно. Журнал випускається 
у друкованому та електронному (open-access) форматах 
литовським видавництвом VTex, чотири рази на рік, перший 
номер вийшов у червні 2014 р. Журнал публікує оригінальні статті 
з широкого спектру сучасної стохастики та її застосувань у 
прикладних областях, що охоплює теорію ймовірностей, 
математичну статистику, теорію випадкових процесів та полів, 
стохастичний аналіз та стохастичні диференціальні рівняння, 
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стохастичні аспекти фрактального аналізу, стохастичну геометрію, 
фінансову та актуарну математику, стохастичну оптимізацію та 
управління, а також застосування стохастичних моделей до 
економіки, фізики, біології та ін.  

 Багато років кафедра видавала єдиний в Україні науково-
популярний математичний журнал для школярів та студентів «У 
світі математики». Журнал розповідав про новітні відкриття та 
досягнення в математиці, інформував читачів про проблеми, які 
ще чекали свого розв’язання, публікував для майбутніх 
абітурієнтів задачі зі вступних іспитів, повідомляв про 
математичні олімпіади різних рівнів та задачі, які на них 
пропонувались. Журнал також мав цікаву шахову сторінку та 
багато матеріалів розважального характеру (математичні ігри, 
головоломки, ребуси, математичні казки та оповідання). З 2008 
року випуск журналу передано на кафедру математичного 
аналізу. 

Зараз на кафедрі працюють:  
Мішура Юлія Степанівна – доктор 

фізико-математичних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії ймовірностей, 
статистики та актуарної математики з 2003 
р. Під її керівництвом було захищено 17 
кандидатських  та 1 докторську 
дисертацію. Головний редактор 
міжнародного журналу «Modern 
Stochastics: Theory and Applications», разом 
з К. Кубіліусом. Член редколегії 5 
наукових журналів. Член Американського 

та Європейського наукових товариств, Міжнародного інституту  
статистики. Автор понад 240 наукових праць, у тому числі 3 
монографій, одна з яких надрукована видавництвом Springer, та 
12 навчально-методичних робіт. Нагороджена грамотами 
Міністерства освіти та науки, Київської міської державної 
адміністрації, Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та Почесною грамотою Московської районної 
державної адміністрації м. Києва, Відзнакою Вченої ради 
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університету, лауреат премії НАН України ім.. М.М. Крилова.  
Викладає основні та спеціальні курси: «Фінансова математика 
фондового ринку», «Теорія випадкових процесів», «Статистика 
випадкових процесів» та інші. Основні наукові інтереси: 
стохастичний аналіз, стохастичні диференціальні рівняння, 
процеси з довгою пам’яттю, фінансова математика. 

Козаченко Юрій Васильович – 
доктор фізико-математичних наук, 
професор, лауреат державної премії 
України, заслужений професор Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка, почесний доктор 
Ужгородського національного 
університету, заслужений діяч науки та 
техніки України, лауреат премії 
ім. М.М. Крилова Президії НАН України. 

У 1998-2003 рр. був завідуючим 
кафедрою. Під його керівництвом було 
захищено 40 кандидатських та 6 

докторських дисертацій. Автор понад 300 наукових праць, серед 
них 7 монографій, одну з яких було перекладено англійською 
мовою та видано Американським математичним товариством. 
Член редколегії п’яти наукових журналів, заступник головного 
редактора наукового журналу "Теорія ймовірностей та 
математична статистика". 

Викладав основні та спеціальні курси: «Теорія ймовірностей 
та математична статистика», «Узагальнений аналіз Фур’є», 
«Моделювання випадкових процесів», «Моделювання випадкових 
процесів в просторах Орліча», «Вейвлет аналіз» та інші. Основні 
наукові інтереси: випадкові процеси в просторах Орліча, 
моделювання та статистика випадкових процесів, теорія вейвлет 
розкладів випадкових процесів.  

Карташов Микола Валентинович – доктор фізико-
математичних наук, професор. Викладає нормативні та спеціальні 
курси: “Теорія ймовірностей”, “Математична статистика”, 
“Додаткові розділи теорії ймовірностей”, “Процеси Маркова в 
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актуарній математиці”, “Сильно стійкі ланцюги Маркова” та інші. 
Є автором 26 навчально-методичних посібників, у тому числі 3 
підручників з теорії ймовірностей та 
математичної статистики з грифом 
Міносвіти України. 

Розвиває теорію стійкості та 
ергодичності стохастичних процесів 
марковського типу та її застосування, 
вивчає неоднорідні збурення процесів 
Маркова та неоднорідні моделі теорії 
ризику. Опублікував більше 125 наукових 
праць, в тому числі монографію “Strong 
Stable Markov Chains”, VSP-
Utrecht/TBiMC-Kiev, 1996. Підготував 10 кандидатів наук. Є 
членом спеціалізованої вченої ради, членом редколегії наукового 
журналу "Теорія ймовірностей та математична статистика". 

Моклячук Михайло Павлович - 
доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри теорії ймовірностей, 
статистики та актуарної математики 
механіко-математичного факультету 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, лауреат державної 
премії України. Випускник механіко-
математичного факультету Київського 
університету 1972 року.  

М.П.Моклячук – спеціаліст в галузі 
статистики стохастичних процесів та 

випадкових полів. Розробив і читає лекції з нормативних курсів: 
“Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Теорія вибору і 
прийняття рішень”, “Варіаційне числення та методи оптимізації”, 
“Негладкий аналіз та оптимізація”, “Дослідження 
операцій”,“Варіаційне числення та методи оптимізації”, 
спеціальні курси. Сфера наукових інтересів: статистика 
стохастичних процесів та випадкових полів; мінімаксні методи 
оцінювання функціоналів від стохастичних процесів та полів.  
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Наукові праці: Автор понад 200 публікацій, у тому числі 
підручника, кількох монографій і навчальних посібників. З них 
найважливіші: Варіаційне числення. Екстремальні задачі. – К., 
1994, 2004, 2010; М., 2006; Основи опуклого аналізу. – К., 2004; Лекції 
з теорії вибору та прийняття рішень. – К., 2007 (у співавт.); 
Негладкий аналіз та оптимізація. – К., 2008; Робастні оцінки 
функціоналів від стохастичних процесів. – К., 2008;Minimax-Robust 
estimation technique for stationary stochastic processes. – Lambert 
Academic Publishing, 2012 (у співавт.); Оцiнки функцiоналiв вiд 
випадкових полiв. – Ужгород, 2013 (у співавт.) ; Оцінки 
функціоналів від періодично корельованих стохастичних 
процесів. – К., 2014(у співавт.).  

Входить до складу редакційних колегій журналів «Теорія 
ймовірностей та математична статистика»; «Contemporary 
Mathematics and Statistics»; «Zentralblatt MATH»; «Current Index to 
Statistics». Член Американського математичного товариства, 
Інституту математичної статистики (США); член спеціалізованої 
вченої ради із захисту дисертацій у Київському університеті.  

Нагороди, відзнаки: Премія імені Тараса Шевченка 
Київського університету (1999), нагрудний знак «Відмінник освіти 
України» (2004), Державна премія України в галузі освіти (2012). 
Переможець ґрантів «International Science Exchange Program (ISEP) 
(Stanford University visiting scholar, 1980) та «International Soros 
Science Education Program» (ISSEP, 1995).  

Майборода Ростислав Євгенович - 
доктор фізико-математичних наук, 
професор. Під його керівництвом захищено 
4 кандидатські дисертації. Автор більше 100 
наукових праць, в тому числі 2 монографій 
і підручника «Регресія: лінійні моделі». 
Викладає основні та спеціальні курси: 
«Комп’ютерна статистика», 
«Непараметрична статистика», 
«Статистичний аналіз неоднорідних 
даних», «Математика страхування життя». 

Основні наукові інтереси: статистичний аналіз сумішей, 
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статистика випадкових процесів, математичне моделювання у 
біології та економіці.  

Борисенко Олександр Данилович – 
кандидат фізико-математичних наук, 
доцент. Автор більше ніж 90 наукових і 
науково-методичних праць. Викладає 
основні та спеціальні курси: «Математична 
економіка», «Методи економічних 
обчислень», «Економетрика», «Стохастична 
диференціальні рівняння». Основні наукові 
інтереси: граничні теореми для розв’язків 
стохастичних диференціальних рівнянь та 
рівнянь у частинних похідних, дослідження 
коливальних стохастичних систем. 

Василик Ольга Іванівна – кандидат 
фізико-математичних наук, доцент. В 2001 
році за цикл робіт з дослідження 
властивостей φ-субгауссових випадкових 
процесів нагороджена грамотою 
Національної академії наук України для 
молодих вчених. Лауреат премії імені Тараса 
Шевченка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 2007 
року. Автор понад 50 наукових і навчально-
методичних праць. Викладає основні та 
спеціальні курси: «Дискретна математика та 
комбінаторний аналіз»,  «Актуарна і фінансова математика», 
«Вибіркові обстеження», «φ-субгауссові випадкові процеси», 
«Математичні моделі у страхуванні». Основні наукові інтереси: 
дослідження властивостей та моделювання випадкових процесів з 

класів V(φ,ψ), зокрема процесів φ-субгауссового дробового 
броунівського руху, статистика вибіркових обстежень. 

Шевченко Георгій Михайлович – доктор фізико-
математичних наук, доцент, лауреат премії НАН України 2008 
року для молодих учених, премії Президента України для 
молодих учених (2013 р.), одержувач гранту Президента України 
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(2010 р., 2013 р.). Автор понад 50 наукових праць, серед яких 1 
монографія, та 30 навчально-методичних 
робіт, у тому числі 5 навчальних 
посібників. Викладає основні та спеціальні 
курси: «Теорія ймовірностей», 
«Математична статистика», «Фінансовий 
аналіз», «Фінансова математика 
фондового ринку», «Основи теорії 
фінансів» та інші. Основні наукові 
інтереси: стохастичний аналіз, стохастичні 
диференціальні рівняння, процеси з 
довгою пам’яттю, фінансова математика.  

Ямненко Ростислав Євгенійович - 
докторант, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент, лауреат премії імені Тараса 
Шевченка Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 2009 
року у номінації «Молодим ученим за 
наукові праці» за цикл наукових праць 
«Властивості та застосування φ-
субгауссових випадкових процесів». 
Нагороджений грамотою НАН України на 
конкурсі для молодих вчених (2013).  Автор 
понад 40 наукових праць, серед них 1 

монографія та 5 навчальних посібників. Викладає основні та 
спеціальні курси: «Дискретна 
математика», «Дослідження операцій», 
«Узагальнені процеси дробового 
броунівського руху», «Математичні моделі 
в теорії ризику», «Актуарна математика» 
та інші. Основні наукові інтереси: φ-
субгауссові випадкові процеси та їх 
застосування у фінансовій математиці і 
теорії черг, процеси дробового 
броунівського руху. 

Голомозий Віталій Вікторович – 
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кандидат фізико-математичних наук, асистент. Випускник 
механіко-математичного факультету, Київського Національного 
Університету ім. Тараса Шевченка (2007р). Закінчив аспірантуру в 
2010 році. Автор 12 наукових статей та 2 навчально-методичних 
робіт, в тому числі одного підручника. Наукові інтереси: 
дослідження стійкості ланцюгів Маркова, зокрема в 
неоднорідному випадку. Теорія склеювання, оцінки моментів 
склеювання в однорідному та неоднорідному випадках. 
Застосування ланцюгів Маркова в актуарній математиці. Викладає 
основні та спеціальні курси: «Математика фінансів», «Регресійний 
аналіз», «Моделі виживання» та інші. 

Ральченко Костянтин 
Володимирович – кандидат фізико-
математичних наук, асистент. Автор 19 
наукових праць. Викладає курси 
«Статистичні методи в ризиковому 
страхуванні», «Математичні основи 
страхування життя», «Актуарні моделі в 
перестрахуванні», «Основи управління 
ризиками», «Теорія страхового та 
фінансового ризику». Основні наукові 
інтереси: дробові та мультидробові 
випадкові процеси і поля, статистика 

стохастичних диференціальних рівнянь. У 2015 був нагороджений 
грамотою Президії Національної академії наук України за цикл 
праць "Теорія і практичні застосування 
статистичного оцінювання в моделях з 
похибками, стрибковими та дробово-
броунівськими компонентами" (разом із 
Шкляром С.В.). 

При кафедрі працює науково-дослідна 
група в складі: 

Сахно Людмила Михайлівна – 
доктор фізико-математичних наук, 
провідний науковий співробітник, з 2015 
року завідувач науково-дослідної 
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лабораторії «Диференціальних рівнянь та їх застосувань у 
механіці». Відповідальний секретар наукових журналів «Теорія 
ймовірностей та математична статистика» та «Modern Stochastics: 
Theory and Applications». Автор більше ніж 50 наукових праць. 
Викладає основні та спеціальні курси: «Спектральна теорія 
випадкових полів», «Статистичний аналіз випадкових полів», 
«Параметрична статистика в спектральній області». Основні 
наукові інтереси: асимптотичні методи в теорії випадкових 
процесів та полів та їх застосування в статистиці, граничні теореми 
для функціоналів від випадкових процесів та полів із сильною 
залежністю, спектральний аналіз випадкових процесів та полів, 
статистичні задачі для випадкових полів із сильною залежністю, 
параметричне та непараметричне оцінювання спектральних 
щільностей старших порядків. У 2012 році Л.М.Сахно увійшла до 
ТОП-списку штатних співробітників НДЧ КНУ за результатами 
проведеного вперше в університеті наукометричного аналізу рівня 
публікацій співробітників.  

Яневич Тетяна Олександрівна - 
кандидат фізико-математичних наук, 
старший науковий співробітник, автор 
близько 20 наукових праць. Є 
заступником декана механіко-
математичного факультету з 
міжнародних зв’язків. Викладає 
спеціальний курс «Планування 
вибіркових 
обстежень». 
Основні наукові 

інтереси: випадкові процеси з просторів 
Орлича, їх моделювання та застосування, 
вейвлет-аналіз, квадратично гауссові 
випадкові величини і процеси та їх 
застосування для побудови статистичних 
критеріїв,  теорія вибіркових обстежень.  

Шкляр Сергій Володимирович ― 
кандидат фізико-математичних наук, 
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науковий співробітник. Є автором 47 наукових праць, зокрема 
монографії «Моделі регресії з похибками вимірювання та їх 
застосування до оцінювання радіаційних ризиків» . Київ: ДІА, 
2015. 288 с. (співавтори Кукуш О.Г., Ліхтарьов І.А., Масюк С.В., 
Чепурний М.І.). Викладає спеціальний курс «Часові ряди». 
Основні наукові інтереси: регресійний аналіз, моделі з похибками 
в змінних. У 2015 був нагороджений грамотою Президії 
Національної академії наук України за цикл праць "Теорія і 
практичні застосування статистичного оцінювання в моделях з 
похибками, стрибковими та дробово-броунівськими 
компонентами" (разом із Ральченком К.В.). 

Зубченко Володимир Петрович – 
інженер-математик, кандидат фізико-
математичних наук. Опублікував 8 статей у 
провідних міжнародних фахових виданнях, 
що індексуються Scopus. Зробив більше 20 
доповідей на міжнародних конференціях, 
бере активну участь у наукових семінарах 
кафедри. Викладає курси «Актуарна 
математика», «Фінансова математика 
фондового ринку», «Статистичні методи у 
ризиковому страхуванні», «Розрахунки у 
перестрахуванні», «Побудова таблиць 
тривалості життя». Сертифікований 

актуарій, голова комітету з питань освіти Товариства актуаріїв 
України, голова Ради молодих науковців механіко-математичного 
факультету. Переможець Humboldt Kolleg “Mathematics and Life 
Sciences: Possibilities, Interlacements and Limits”, відзначений 
академічною стипендією Президента України, дипломами за 
найкращі доповіді кількох міжнародних конференцій. Посів I 
місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 
напрямком «Математичні науки», стипендіат програми 
«Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука. Область досліджень і наукові 
інтереси: стохастичні диференціальні рівняння із неліпшицевою 
дифузією та з пуассонівськими мірами. 
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Рагуліна Олена Юріївна - кандидат 
фізико-математичних наук, молодший 
науковий співробітник,  автор близько 15 
наукових праць. Основні наукові інтереси: 
теорія ризику, стохастичний аналіз в задачах 
актуарної та фінансової математики. 

Тривалий час на кафедрі працювали 
такі викладачі та наукові співробітники. 

Зінченко Надія Мусіївна - доктор 
фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник, 
спеціаліст в галузі випадкових процесів і полів з незалежними 
приростами, граничних теорем,  теорії ризику та актуарної 
математики, автор понад 50 наукових праць та двох навчальних 
посібників. Зінченко Н.М. викладала спеціальні курси з теорії 
ризику, граничних теорем в теорії випадкових процесів, актуарної 
математики та була адміністратором проектів TEMPUS-TACIS.  

Пономаренко Олександр Іванович – кандидат фізико-
математичних наук, доцент. Автор більше 150 наукових і 
методичних праць, 19 підручників та навчальних посібників. 
Викладав основні та спеціальні курси: «Дослідження операцій», 
«Математична економіка», «Економетрика», «Спектральна теорія 
випадкових функцій», «Фінансовий аналіз». Основні наукові 
інтереси: загальний стохастичний аналіз, спектральна теорія 
випадкових функцій, системний аналіз та його застосування в 
економіці та  соціології.  

 
Матеріал підготували:  

завідувач кафедри теорії ймовірностей, статистики та 
актуарної математики, професор Мішура Ю.С., 

провідний науковий співробітник Сахно Л.М 
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Кафедра механіки суцільних середовищ 
Викладання механіки в Київському університеті почалося 

практично з дня його заснування. 
До середини 50-х років XIX століття відомості з механіки в 

університеті подавалися частково в курсі фізики, де головна увага 
приділялась законам рівноваги сил, прикладених до тіл, та в 
спеціальному курсі прикладної математики, що був введений у 
1836 р. 

Вперше курс прикладної математики, що читався в 
університеті, містив основи статики твердого тіла, паралельно 
викладалися основи гідростатики і гідродинаміки. 

Новий, творчий підхід до розвитку механіки починається з 
другої половини 50-х років працями спочатку ад'юнкта, а згодом 
професора кафедри прикладної математики Івана Івановича 
Рахманінова (1826—1897), який працював в Київському 
університеті з 1853 р. до кінця свого життя. 

Навчаючись в Московському університеті під керівництвом 
М.Д. Брашмана, І.І. Рахманінов одержав хорошу підготовку з 
механіки, а також виявив інтерес до нових проблем техніки. Його 
перша праця, “Вертикальные водяные колеса для малых падений”, 
написана в 1853 році, дістала схвальний відзив П.Л. Чебишева, 
який поряд з важливими теоретичними результатами особливо 
відмітив її практичний інтерес. У подальших працях І.І. 
Рахманінова також часто можна зустріти застосування 
розроблених ним теоретичних положень до розв'язання 
конкретних технічних задач. 

Дружні відносини і постійне спілкування М.Д. Брашмана з 
М.В. Остроградським сприяли глибокому розумінню ідей 
останнього учнями М.Д. Брашмана. Це відбилося й на наукових 
інтересах І.І. Рахманінова. Так, під впливом ідей М.В. 
Остроградського І.І. Рахманінов виконав свої перші праці в 
Київському університеті: “Основания теории относительного 
движения и некоторые ее приложения как примеры” (1857 р., ця 
робота стала його докторською дисертацією) і “Общая теория 
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относительного движения” (надрукована в 1861 р. у м. Вільно). В 
цих працях І.І. Рахманінов запропонував більш загальну, ніж в 
працях Коріоліса, теорію відносного руху, розглядаючи рух 
системи матеріальних точок з нестаціонарними неутримуючими 
в'язями. Це узагальнення є істотним для відносного руху, бо в'язі 
стаціонарні і утримуючі в нерухомій системі координат можуть не 
бути такими, якщо їх віднести до рухомої системи координат. 

І.І. Рахманінов уперше одержав диференціальні рівняння 
відносного руху системи з нестаціонарними неутримуючими 
в'язями, а також встановив досить повний метод інтегрування цих 
рівнянь. Він одержав канонічні рівняння відносного руху системи 
для загального випадку, коли в'язі нестаціонарні, і, таким чином, 
завершив побудову загальної теорії цього розділу механіки. 

Розробка І.І. Рахманіновим теорії відносного руху була 
викликана чисто практичною необхідністю. Він дав застосування 
цієї теорії до розрахунку гідравлічних машин, що широко 
вживались в той час у виробництві як найбільш дешевий водяний 
двигун. 

Значні зміни в економіці країни викликали необхідність 
змінити постановку викладання механіки в університетах: за 
новим статутом університетів Російської імперії в 1863 році 
кафедра прикладної математики в університеті була замінена 
кафедрою механіки, при цьому збільшилась кількість годин, 
відведених на читання курсу механіки, а також передбачалось 
введення спеціальних необов'язкових курсів.  

Першим завідувачем кафедри 
механіки було затверджено професора 
І.І. Рахманінова, який завідував нею до 
1896 року.  

Безпосередня участь І.1. Рахманінова 
в розвитку нових питань механіки 
дозволила поставити викладання її в 
університеті на науковій основі. В 1873 р. 
він на основі читаного ним курсу видав 
першу частину підручника з механіки 
“Основания теоретической динамики”. 
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Курс, що його читав І.І. Рахманінов, не поділявся на статику і 
динаміку, а містив динаміку точки та динаміку системи. В 
опублікованій частині курсу дано виклад в аналітичній формі 
динаміки точки, в основу якої покладений так званий принцип 
«прискорюючих» сил.  

Крім курсу механіки, І.І. Рахманінов починаючи з середини 
50-х років читає гідростатику та гідродинаміку, керуючись 
працями М.Д. Брашмана, його учня О.Ю. Давидова, 
дослідженнями Понселе, Нав'є та ін. Велику увагу І.І. Рахманінов 
приділяв курсу практичної механіки, що був введений в 
університеті ще в 1838 р. Метою цього курсу було знайомство осіб, 
зв'язаних з промисловістю, з будовою нових для того часу машин 
та їх частин. 

І.І. Рахманінов, ясно розуміючи потреби технічного розвитку, 
виступав за розширення курсів прикладного характеру в 
університетах. Він говорив: “На фізико-математичних 
факультетах повинно бути введено викладання будівельної 
механіки та будівельного мистецтва як застосування статики, 
практичної механіки — як застосування динаміки". 

І.І. Рахманінов організував при кафедрі кабінет механіки, в 
якому було зібрано велику кількість добре виконаних моделей, 
частина яких, головним чином прості машини, була передана з 
майстерень Волинського ліцею, решта старанно підбиралась ним 
під час численних відряджень. 

Крім того, І.І. Рахманінов займався дослідженням загальних 
принципів механіки, що було актуальною темою в середині і в 
другій половині минулого століття в зв'язку з працями М.В. 
Остроградського та Гамільтона. В останній праці Рахманінова 
“Равновесие гибкой нерастяжимой поверхности” на основі 
геометричних властивостей поверхонь виведені рівняння 
рівноваги нерозтяжної пружної поверхні. Це була одна з перших 
праць по вивченню напруженого стану двомірних пружних тіл. 

Підвищення якості викладання механіки в університеті, 
постановка елементарних дослідів, як, наприклад, 
продемонстрований в університеті у 1868 р. дослід з маятником 
Фуко, пробуджує інтерес до науки серед студентів старших курсів, 
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не лише механіків, а й математиків. Так, один з найбільш 
обдарованих учнів І. І. Рахманінова, Василь Петрович Єрмаков 
(1845-1922), свою першу наукову працю присвятив механіці, її 
новому в той час розділові — теорії пружності. Це була перша 
робота, виконана в університеті в галузі вивчення властивостей 
тіл, що деформуються. 

У цій праці В.П. Єрмаков в досить повному обсязі виклав 
відомості по теорії пружності, які були в той час в іноземній 
літературі, а також розглянув в загальній постановці задачу про 
рівновагу і коливання пружного циліндра. 

Майже півсторічна наукова діяльність В.П. Єрмакова в 
університеті тісно пов'язана з механікою. Він написав багато 
фундаментальних, принципово важливих праць, що стосуються, 
головним чином, методів інтегрування рівнянь динаміки. Однією 
з широко відомих його праць в цьому напрямку є робота 
“Интегрирование дифференциальных уравнений механики” (в 
якій викладена повна теорія інтегрування канонічних рівнянь), за 
яку йому було присуджено ступінь доктора чистої математики. 

Глибокі спеціальні дослідження і велика ерудиція в різних 
напрямах математики та механіки дозволяли В.П. Єрмакову 
досить просто і глибоко висвітлювати спеціальні питання 
механіки, значно підвищити науковий рівень її викладання. 
Починаючи з 70-х років він тривалий час читав спеціальний курс 
інтегрування рівнянь динаміки, який був надрукований в 
“Университетских известиях” протягом 80-х років. 

З 80-х років кафедрою відводяться обов'язкові години на 
викладання основ теорії пружності та інших спеціальних питань 
механіки. 

У 80-х роках окремі питання механіки, такі, як теорія 
потенціальної функції, теорія пружності, деякі розділи 
гідромеханіки і елементарної механіки, читав екстраординарний 
професор фізики Микола Миколайович Шіллер (1848—1910), який 
працював в університеті з 1875 по 1903 р. Він написав у 1885—1886 
рр. курс “Лекции по физике”, в якому викладені основи механіки. 
В дальшому М.М. Шіллер успішно працював в галузі 
термодинаміки, зокрема розробляв основи термопружності, а 
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також займався теорією потенціалу, теорією удару та іншими 
питаннями механіки. 

Починаючи з 60-х років питання небесної механіки широко 
висвітлювалися в курсі астрономії, що його читав професор А.П. 
Шидловський (1818—1892), який написав у 1886 р. “Руководство к 
сферической астрономии”, та пізніше професор М.Ф. Хандріков 
(1837—1915), який займався теорією визначення орбіт планет і 
комет. 

Таким чином, в останній чверті минулого століття в 
університеті працювало багато дослідників в галузі різних 
напрямів механіки, навколо яких в дальшому виріс науковий 
колектив. 

Важлива роль у формуванні наукових інтересів механіків 
університету належить відомому вченому Гаврилу 
Костянтиновичу Суслову (1857—1935), вихованцю Петербурзького 
університету, який працював на кафедрі механіки понад тридцять 
років — з 1888 по 1920 р., а з 1896 по 1919 був її завідувачем. Наукові 
інтереси Г.К. Суслова надзвичайно різноманітні. Його праці 
відносять-ся до галузі аналітичної механіки, динаміки твердого 
тіла, інтегрування рівнянь динаміки. Він написав понад 50 праць, 
які містять глибокі теоретичні дослідження і розв'язання окремих 
задач, статті методичного й гносеологічного характеру. 

У перші роки роботи в Київському університеті Г.К. Суслов 
займається дослідженням методів інтегрування рівнянь динаміки 
для випадку руху консервативних систем. Він розглядає питання 
про знаходження силової функції, що припускає певні окремі 
інтеграли рівнянь руху системи з двома степенями вільності, тобто 
розв'язує одну з обернених задач механіки. Одержані результати 
Г.К. Суслов узагальнив для системи з довільним числом степенів 
вільності. Ці дослідження і стали темою його докторської 
дисертації, яку він захистив у 1890 р. 

У подальшому Г.К. Суслов, спираючись на ці дослідження, 
написав ряд праць, близьких по духу до праць Гельмгольца. Він 
створює кінетичну геометрію, в якій геометричні образи зв'язує з 
властивостями силової функції. Це дозволяє йому дати реальне 
тлумачення фізичної суті тривимірних просторів з постійною 
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кривизною, відмінною від нуля, особливо просторів з постійною 
негативною кривизною, або просторів Лобачевського. 

Крім загального курсу механіки, Г.К. Суслов в різний час 
читав спеціальні курси з динаміки твердого тіла, теорії коливань, 
окремих питань аналітичної механіки, а також курс гідромеханіки 
та теорії потенціалу, який був ним надрукований в 1904 р. 

Хороший лектор, що користувався повагою студентів, Г.К. 
Суслов зумів прищепити інтерес до науки багатьом своїм учням, 
серед яких були П.В. Воронець, О.Ю. Шмідт, М.Г. Чеботарьов, Л.П. 
Пшеборський та ін. 

Свою наукову діяльність П.В. Воронець сполучав з творчою 
педагогічною роботою: крім загального курсу механіки, він читав 
спеціальні курси динаміки твердого тіла, інтегрування рівнянь 
динаміки, теорії відносного руху та інші, які тісно пов'язувалися з 
його науковими інтересами. 

Разом з Г.К. Сусловим П.В. Воронець приділяє велику увагу 
залученню до наукової роботи студентів старших курсів та 
випускників університету. Так, одна з перших праць відомого 
вченого І.Я. Штаєрмана була написана під впливом наукових 
інтересів П.В. Воронця. Близькими до тематики П.В. Во-ронця є 
деякі праці А.Д. Білімовича, присвячені динаміці твердого тіла, 
дослідженням руху консервативних систем з лінійними 
інтегралами, а також праці І.І. Бєлянкіна та інших випускників 
університету. 

Таким чином, що до кінця розглядуваного періоду механіка в 
університеті набула не тільки самостійного значення, але й 
широкого творчого розвитку. Під керівництвом провідних вчених 
І.І. Рахманінова, В.П. Єрмакова, М.М. Шіллера, Г.К. Суслова, П.В. 

Воронця при університеті створюється школа 
механіків з певними науковими інтересами та 
методами дослідження. 

Характерною особливістю школи механіків 
Київського університету є інтерес до аналітичного 
напряму досліджень. Цьому сприяла спільність 
наукових інтересів та взаємний вплив 

представників цієї школи, що дозволило глибоко та всебічно 
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підійти до питань, які розглядалися. 
На початку 20-го століття в галузі механіки 

продовжували працювати такі видатні вчені як 
професори Г.К. Суслов, П.В. Воронець, А.П. Котель-
ніков, академік Д.О. Граве, які були керівниками 
кафедри механіки.  

Як відомо, видатний 
математик Д.О. Граве в останній 
період  свого життя активно працював в галузі 
механіки. В період з 1920 по 1932 рік він 
очолював кафедру механіки. Д.О. Граве написав 
15 праць з галузі небесної механіки, а також 
важливих проблем механіки деформівного 
твердого тіла. Разом із своїми учнями 

Н.І. Ахієзером та А.Л. Наумовим він опублікував оригінальний 
підручник з механіки "Теоретична механіка на основі техніки" 
(1932 рік), в якому крім університетського курсу теоретичної 
механіки були викладені деякі положення механіки машин, опору 
матеріалів, та теорії пружності, технічної гідравліки, теорії судна, 
аеромеханіки. Так встановлювався внутрішній зв'язок між 
абстрактними положеннями аналітичної механіки та її головними 
застосуваннями.  

Учень Д.О. Граве Вадим Євгенович Дяченко 
(1896-1954), який працював в Київському 
університеті в період з 1934 по 1954 рік і був 
наступним завідуючим кафедрою після Д.О. 
Граве, вивчав наближені форми рівнянь 
механіки для випадку залежності зміни маси від 
швидкості руху і від положення в силовому полі 
а також показав придатність їх застосування до 
задач небесної механіки. Значний внесок в 

розвиток аналітичної та небесної механіки внесений працями 
Юрія Дмитровича Соколова (1896-1971) та його учнями, який 
працював на кафедрі механіки в період з 1935 по 1941 рік. У 1921 
році Ю. Д. Соколов почав дослідження, пов'язані з якісною та 
аналітичною теорією рівнянь динаміки та теорією інтегрування 
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диференціальних рівнянь. Особливо важливе значення мали його 
дослідження з класичної та узагальненої проблеми n тіл, в якій 
були знайдені нові інтегровні випадки руху та проведені 
дослідження стійкості матеріальної системи за узагальненим 
законом взаємодії. В цих працях вперше було поставлено питання 
про просторовий гомографічний рух вільної матеріальної 
системи; встановлені необхідні і достатні умови, яким повинні 
задовольняти швидкості точок та силова функція, щоб система 
здійснювала такий рух; встановлені нові випадки гомографічних 
рухів та доведені деякі відомі теореми в узагальненій постановці. В 
результаті цих досліджень були виявлені серйозні помилки в 
мемуарах ряду відомих вчених: Лагранжа, Якобі, Пенлеве, 
Біскончіні, Блока та інших. Основні висновки цих досліджень 
узагальнені в монографії "Особые траектории системы 
материальных точек".  

Потреби техніки та наявність в Академії наук 
України ряду інститутів механічного напрямку 
викликає у передвоєнні роки  у Київському 
університеті значний поштовх у розвитку 
механіки. В 1934 році кафедру механіки очолив 
вихованець Київського університету професор 
Ілля Якович Штаєрман (1891-1962). З його 
ініціативи було введено у викладання курс теорії 
пружності (включаючи опір матеріалів) і 

одночасно спеціалізацію з прикладної теорії пружності. І.Я. 
Штаерман опублікував ряд наукових досліджень в галузі 
прикладної теорії пружності, переважно теорії стійкості арок, 
розрахунку ланцюгових мостів і теорії тонкостінних оболонок; ці 
дослідження надруковано як у нас, так і в закордонній науковій 
пресі. У теорії оболонок він показав, що задача розрахувати 
циліндричну оболонку, товщина стінки якої змінюється згідно з 
параболічним законом, розв'язується за допомо-гою 
гіпергеометричних функцій. Далі він узагальнив метод 
асимптотичного інтегрування в застосуванні до тонкостінних 
оболонок та показав, що цей метод є зручним у практичному 
вжитку. 
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У цей період розпочав свою наукову і 
педагогічну роботу на факультеті 
М.О.Кільчевський, згодом академік АН УРСР, а 
також вихованець факультету  М.М. Сідляр. 

Важливим етапом у розвитку наукових 
досліджень в галузі механіки та зміцнення зв’язків 
з практикою, було створення в 1940 році механіко-
математичного факультету, що є природно, 

оскільки механіка найбільш широко використовує математичні 
методи і, в той же час, сприяє розвитку нових конструктивних 
напрямків самої математики. Слід відзначити, що аналогічного 
типу факультети в провідних вищих навчальних закладах США 
були створені лише в 60-х роках ХХ століття. 

 У 1944 році видатний вчений в галузі 
механіки та прикладної математики, вихованець 
Київського університету, Олександр 
Миколайович Динник (1876-1950) заснував 
кафедру опору матеріалів. Основними 
напрямами наукових досліджень О.М.Динника 
були теорія пружності, опір матеріалів, теорія 
стійкості пружних систем та прикладна 

математика. Він виконав важливі дослідження з механіки гірських 
порід та теорії шахтних підйомних стальних канатів. О.М. Динник 
сприяв створенню української школи в галузі теорії пружності. 
Слід відзначити, що наукові праці О.М. Динника були 
підпорядковані актуальним завданням практики і на сьогодні не 

втратили наукової і прикладної цінності. В 1945 
році кафедра опору матеріалів була 
перейменована у кафедру теорії пружності і 
опору матеріалів Завідувачем цієї кафедри було 
затверджено видатного механіка академіка Гурія 
Миколайовича Савіна (1907-1975), який керував 
кафедрою лише один рік (у зв’язку з переїздом до 
Львова, де він очолював до 1947 року філію АН 
УРСР, а з 1948 по 1952 рік був ректором 

Львівського університету). Після повернення із Львова у 1953 році 
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він працював за сумісництвом професором кафедри теорії 
пружності до 1973 року. Основний напрямок наукових досліджень 
Г.М. Савіна – концентрація напружень навколо отворів в 
ізотропних і анізотропних середовищах. Основоположні праці 
вченого з цієї проблеми гідно продовжили кращі традиції 
радянської школи з теорії пружності, створеної академіком 
М.І. Мусхелішвілі. Г.М. Савін суттєво розвинув методи розв'язання 
контактних задач теорії пружності, виконав важливі дослідження з 
динаміки сталевих шахтних канатів. Г.М. Савін займався 
питаннями механіки полімерних матеріалів і реологією. Важливе 
значення мають його праці в галузі механіки гірського тиску. 
Варто відзначити, що як директор Інституту механіки НАН 
України академік А.Н. Гузь, так і багато завідуючих відділами 
цього інституту, член корес-понденти НАН України Ю.М. Неміш, 
Л.П. Хорошун, доктори фіз.-мат. наук, професори Ю.М. 
Подільчук, Я.Ф. Каюк, А.О. Камінський – учні Г.М. Савіна. 
Визначна роль Г.М. Савіна і у створенні Львівської школи 
механіки. 

З 1945 по 1947 рік кафедру теорії пружності очолював відомий 
вчений-механік із світовим ім’ям Микола Олександрович 
Кільчевський.  

  З 1949 року кафедру теорії пружності 
очолив відомий вчений в галузі термомеханіки 
твердого деформівного тіла академік АН УРСР 
А.Д. Коваленко (1905-1973). В своїх працях А.Д. 
Коваленко створив основи термопружності і 
термопластичності, побудував найбільш загальну 
нелінійну теорію спряжених динамічних про-цесів 
у твердих тілах при великих термічних збуреннях, 
розробив методи розрахунку оболонкових 

конструкцій турбомашин. Він виконав цикл досліджень в теорії 
спеціальних функцій гіпергеометричного класу, ввів і дослідив 
гіпергеометричні функції другого роду та дав їх застосування в 
задачах механіки. З ініціативи А.Д. Коваленка,  на кафедрі на 
початку 60-х років його учень, професор В.І. Савченко, створив 
першу в Україні лабораторію оптичного методу дослідження 
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напружень та деформацій, яка успішно працвала багато років. 
Характерною рисою наукової діяльності А.Д.Коваленка був 
неподільний зв'язок фундаментальних і прикладних досліджень. 

  цей же час на кафедрі працював відомий 
спеціаліст з механіки рідини та газу академік АН 
СРСР М.А. Лаврент'єв (1900-1980). В період його 
роботи в Києві він зробив значний внесок в теорію 
вихрових течій рідин, використовуючи розроблену 
ним теорію однопелюсткових функцій, провів 
фундаментальні дослі-дження по застосуванню 

варіаційних принципів в теорії кон-формних відображень, 
застосував одержані результати до задач аерогідро-механіки, теорії 
хвиль, розробки теорії направленого вибуху. 

 З 1949 до 1957 рік на кафедрі теорії пружності 
працював О.Ю. Ішлінський, відомий працями з 
динаміки твердого тіла, теорії гіроскопів, теорії 
систем інерційної навігації, теорії пластичності, 
в'язкопластичних течій, динамічної стійкості 
тонкостінних конструкцій та стійкості деформації 
суцільних середовищ, механіки грунтів, теорії 
тертя при ковзанні та коченні з урахуванням 
в'язкопружних властивостей тіл та ін. Наукові 

праці О.Ю. Ішлінського вражають глибиною проникнення в 
фізичну суть процесу, умінням у простій дохідливій формі 
розкрити наслідки розв'язання задачі при збереженні належної 
математичної строгості.  

З 1959 р. до 1975 р. кафедрою теорії пружності завідував 
професор М.М. Сідляр Він мав значні досягнення в галузі 
термопружності, динамічних задач теорії пружності, 
гідромеханіки та надзвукової аеродинаміки. В його працях 
знаходимо оригінальні підходи до формування термодинамічних 
основ механіки суцільного середовища, важливі результати щодо 
розрахунку температурних полів і термопружного стану елементів 
турбомашин. Серед його праць варто відзначити написання у 
співавторстві з В.Й. Путятою підручника "Аерогідромеханіка" 
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(1967 р.), який був першим систематизованим викладом даного 
курсу як складової частини механіки суцільних середовищ. 

   На кафедрі до 1974 року працював доцент М.Г.Горчаков, 
який успішно досліджував питання електромоделювання 
коливань пружних систем.  

З 1976 р. до 1984 р. кафедру теорії 
пружності очолював професор Савченко 
Віталій Іванович (1932-1996), праці якого 
переважно присвячені проблемам прикладної 
та експеримент-тальної механіки. Він 
поширив поляризаційно-оптичний ме-тод 
дослідження напружень у твердих 
деформівних тілах на задачі термопружності, 

розробив метод радіаційної фотопруж-ності. Під його 
керівництвом були розроблені та прочитані спеціальні курси по 
підготовці спеціалістів у галузі експериментальної механіки для 
потреб народного господарства. Він приділяв багато уваги 
залученню студентів до наукової роботи. В цей час активно 
почали працювати студенти, а згодом співробітники кафедри, 
Ю.І. Вологжанінов, С.Г. Шокотько, Т.Ю. Кепич, Ю.Ю. Рубіш, 
А.І. Зірка, І.П. Васильченко, В.І. Лавренюк. Наукові розробки 
лабораторії поляризаційно-оптичного методу дослідження 
напружень та деформацій знайшли практичне втілення на 
провідних підприємствах України та Радянського Союзу. 
Зусиллями професора В.І.Савченка на кафедрі почались роботи 
по використанню можливостей ЕОМ для дослідження задач 
механіки суцільних середовищ і обробки одержаних результатів. 
Дослідження вісесиметричних задач теорії пружності і 
термопружності з допомогою чисельних методів та моделювання 
на створеному в університеті, єдиному у країні, 
електроінтеграторі, проводив доцент Іван Савелійович Бобир 
(1922-1985). Він започаткував і читав нормативний курс 
програмування на факультеті для механіків і математиків. 
Питання динамічної теорії пластичності та чисельно-аналітичних 
методів розв'язання просторових задач теплопровідності і 
термопружності досліджувалися в працях доцента Івана 
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Захаровича Степаненка, який працював на кафедрі з 1948 по 1992 
рік. Протягом багатьох років він забезпечував викладання 
основних курсів механіки суцільних середовищ: теорії пружності 
та теорії пластичності. 

Біля тридцяти років (до 1982 р) на кафедрі працювала 
доцент Віра Борисівна Анісімова. Крім викладання курсів з опору 
матеріалів, теорії оболонок та теорії коливань, вона активно 
займалася науковими досліджен-нями, що стосуються розрахунків 
на стійкість і міцність оболонок з ребрами жорсткості та 
застосування в задачах теорії оболонок методу скінченних 
елементів із застосуванням мови АНАЛІТИК на ЕОМ типу СМ-4. 

На початку 50-х років на кафедрі теорії пружності, яку тоді 
очолював академік А.Д. Коваленко, при активній участі 
професора М.М. Сідляра, крім спеціалізації з теорії пружності та 
пластичності розпочата підготовка спеціалістів з 
аерогідромеханіки і в 1954 році відбувся перший випуск цієї 
спеціалізації, а в 1956 році була заснована кафедра 
аерогідромеханіки та теплообміну. Першим її завідувачем став 
тодішній ректор Київського університету, відомий вчений-
енергетик, академік АН УРСР Іван Трохимович Швець (1901-1983). 

Характерним для наукової діяльності І.Т. Швеця був 
постійний зв'язок досліджень з потребами інженерної практики, 
почуття нового, смілива наукова ініціатива. Під безпосереднім 
керівництвом І.Т. Швеця розгортаються роботи по дослідженню 
аеродинаміки потоків в проточній частині турбін, роз-робляються 
методи розрахунку і проектування систем повітряного охоло-
дження основних деталей турбін. Розроблені І.Т. Швецем і його 
учнями у співробітництві з науковими працівниками Інституту 
теплофізики АН УРСР методи розрахунку і проектування систем 
повітряного охолодження основних деталей газових турбін 
знайшли широке застосування в турбобудуванні і забезпечили 
істотне підвищення температури робочого тіла в газових турбінах 
за умов мінімальної витрати конструкційних сталей. 

З ініціативи І.Т.Швеця в 1960 році створюється 
міжкафедральна лабораторія – лабораторія газотурбобудування, 
що об'єднує наукову роботу кафедри аерогідромеханіки та 
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теплообміну і кафедри теорії пружності. Напрямок її наукової 
тематики – дослідження теплообміну і руху рідин і газів, вдоско-
наленя методик розрахунку газотурбінного і компресорного 
обладнання, а також питання термонапруженого стану і проблеми 
міцності елементів енергетичного обладнання. В 1965 році 
лабораторія була перейменована в групу і підпорядкована 
кафедрі аерогідромеханіки та теплообміну. Зміна статусу 
лабораторії призвела до переорієнтації її досліджень стосовно до 
профілю кафедри. В 1972 році на основі цієї групи була створена 
факультетська лабораторія під назвою "Лабораторія сучасних 
проблем механіки." Силами співробітників лабораторії 
газотурбобудування і кафедри в 1963 році побудована 
аеродинамічна труба з відкритою робочою частиною діаметром 
50 см і швидкістю потоку до 50 м/с, а трохи пізніше мала 
аеродинамічна труба з відкритою робочою частиною діаметром 25 
см і швидкістю потоку до З0 м/с, що дало можливість відкрити 
учбову лабораторію з аеродинаміки. Відповідний цикл 
лабораторних робіт був розроблений старшим викладачем 
кафедри Зоєю Григорівною Неміч. На великій трубі проводились 
також наукові дослідження по розробці методики вимірювання 
характеристик газових потоків за допомогою лазерного 
доплеровського вимірювача швидкості (В.І. Розумнюк). 

З перших днів заснування кафедри аерогідромеханіки та 
теплообміну на ній працювали висококваліфіковані викладачі: 
блискучий лектор професор В.Й. Путята, доцент М.Г. Старостін. 

Всеволод Йосипович Путята зробив 
істотний внесок у розвиток аеродинаміки, його 
перу належить більш ніж 60 робіт в галузі 
аерогідромеханіки, в тому числі написаний разом з 
М.М. Сідляром підручник з аерогідромеханики. 
Найбільш значні результати були отримані ним по 
теорії профілю крила літака і ґраток профілів. 
Розвиваючи ідею Н.І. Ахієзера по використанню 

для побудови профіля відображаючої функції, що залежить від 
довільної кількості малих параметрів, він отримав результати, що 
дозволяють наближено визначити аеродинамічні характеристики 
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профілів довільної геометрії. Надалі ці результати дозволили його 
учням отримати прості формули для розрахунку характеристик 
пограничного шару на крилевому профілі (Ю.І. Шмаков, 
З.В. Пасічник). Михайло Григорович Старостін займався 
прикладною гідродинамікою: дослідженнями структури руслових 
потоків і динамічного впливу потоку на елементи ґратки із 
скінченим числом лопаток малого видовження, пошуковими 
дослідженнями вентиляторів, які згодом дістали назву 
"вільновихрові". Ним були також отримані з теоретичних 
міркувань формули для розрахунку уклонів підґрунтових 
зволожувачів, створений прилад для вимірювання малих 
швидкостей потоку , який отримав широке застосування в 
практиці вимірювання швидкості у відстойниках. 

Серед викладачів кафедри в цей час був також молодий 
доцент В.І. Меркулов, нині відомий вчений в галузі керування 
рухом рідини, відомий популярізатор гідромеханіки. 

Трохи пізніше на кафедру прийшли працювати як 
викладачі і наукові співробітники лабораторії її випускники 
Ю.І. Шмаков, А.М. Антонов, З.В. Пасічник та Б.М. Кіфоренко. У 
зв'язку з актуальною тоді проблемою зниження гідродинамічного 
опору тіл шляхом введення в потік полімерних домішок 
Ю.І. Шмаков починає дослідження рухів дисперсних систем типу 
суспензій та розчинів полімерів, які згодом приведуть його до 
створення нового підходу для встановлення законів реологічної 
поведінки дисперсних систем, що мають складну мікроструктуру. 
Молоді викладачі кафедри направляються на наукове стажування 
за кордон: А.М. Антонов в США (1963-1964), Ю.І. Шмаков до 
Великобританії (1965-1966). Для розширення кругозору студентів і 
аспірантів на кафедрі запроваджується політика запрошення 
видатних вчених країни для разового читання циклів лекцій з 
найактуальніших питань механіки. Приїжджають провідні вчені 
Московського і Ленінградського університетів, Центрального 
аерогідродинамічного інституту імені проф. М.Є. Жуковського 
(ЦАГІ): В.В. Сичов, Г.Л. Гродзовськии, Г.Г. Чорний, Г.А. Гонор, К.І. 
Бабенко, А.А. Дородніцин та ін. Під впливом цих лекцій частина 
молоді кафедри починає займатись питаннями гіперзвукового 
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обтікання тіл (на чолі з Алімом Михайловичем Антоновим), 
оптимізаційними проблемами механіки космічного польоту 
(Борис Михайлович Кіфоренко) і відведення тепла з поверхні 
космічного апарату в космос (Зоя Володимирівна Пасічник). 

В 1970 році кафедру аерогідромеханіки і теплообміну 
очолює В.Й. Путята (1908-1979), який керує нею до 1975 року. В цей 
період на кафедрі продовжують зміцнюватись наукові зв'язки з 
провідними в галузі аерогідромеханіки установами як в країні, так 
і за кордоном. В аспірантуру при кафедрі приїжджають вчитись 
фахівці з багатьох країн світу. Зростає обсяг наукових досліджень 
на замовлення ЦАГІ і інших провідних організацій.  

З 1975 по 1984 рік кафедрою керує Юрій 
Іванович Шмаков. За цей час на кафедрі була 
створена лабораторія реодинаміки та біомеханіки, 
де були проведені разом з науковцями ряду 
наукових інститутів медичного профілю 
дослідження з реології крові (Інститут кардіології 
імені академіка М.Д. Стражеска, інститут гематології 

та переливання крові) і по використанню методів математичного 
моделювання в хірургії (Інститут клінічної і експериментальної 
медицини). Збільшилась кількість фахівців, що приїжджали з 
інших країн (Індія, Бангладеш, В'єтнам, Єгипет, Сірія, Польща) 
навчатись в аспірантурі і докторантурі. Виконується великий 
обсяг наукових досліджень на замовлення науково-дослідних 
інститутів АН УРСР та галузевих НДІ. Удосконалюється 
навчальний процес: читається багато нових спецкурсів. На 
кафедрі за суміс-ництвом працюють провідні вчені АН УРСР 
(професор І.Т. Селезов, професор Л.П. Козлов, професор 
В.В. Бабенко. д.ф.-м.н. В.Г. Літвінов та ін.). Найбільш тривалий час 
на кафедрі працював І.Т. Селезов, який читав спецкурси з 
механіки хвильових процесів і магнітної гідродинаміки, керував 
роботою аспірантів. 

У 1984 році на базі кафедри теорії пружності та кафедри 
аерогідро-механіки та теплообміну була утворена кафедра 
механіки суцільних середовищ, якою до 1990 року керував 
професор В.І. Савченко. Об'єднання кафедр відбулося у зв'язку із 
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зменшенням набору студентів за спеціальністю механіків. Після 
об'єднання на кафедрі зберігається дві спеціалізації: це механіка 
деформівного твердого тіла (МТДТ) та механіка рідини та газу 
(МРГ). В галузі МТДТ на кафедрі продовжуються теоретичні та 
експериментальні дослідження полів деформацій і напруг у 
пружних та в'язкопружних тілах під дією силових, температурних, 
магнітних і електричних полів. Значний внесок в цей період в 
розвиток експериментальних методів зроблено професором 
В.І. Савченком, доцентом Т.Ю. Кепичем та їх учнями.  

Проблеми постановки і розв'язання задач теорії пружності, 
термопруж-ності та в'язкопружності неоднорідних (зокрема, 
кусково-однорідних) тіл були сферою наукової діяльності доцента 
Василя Івановича Лавренюка. В своїх роботах на основі теорії 
узагальнених функцій він отримав спрощені інтегральні 
зображення для вектора переміщень для кусково-однорідних тіл у 
випадку рівних коефіцієнтів Пуассона, що дало можливість йому 
разом із своїми учнями О.Г. Ляховим, В.Г. Баланом, Н.І. Затулою, 
В.М. Терещенком розв'язати ряд теоретично і практично важливих 
задач. В кінці 90-х років В.І. Лавренюк запропонував модифікацію 
методу граничних елементів, що полягає у двовимірній 
апроксимації щільностей потенціалів для плоских кусково-
однорідних тіл, ця методика була реалізована у вигляді 
комп'ютерних програм аспірантом, а згодом науковим 
співробітником кафедри М.В. Лав-ренюком. У 1998 році В.І. 
Лавренюку було присвоєне почесне звання соросівського доцента.  

До 1998 року на кафедрі працювали доцент Сергій Дарович 
Корнієць, який займався аналітичним визначенням параметрів 
механіки руйнування для багатов'язних тіл, та асистент Леонід 
Степанович Чешун, який розвивав метод фотопружності для 
задач механіки композитів матеріалів, 
 Поступово, зберігаючи попередні наукові досягнення 
кафедри в галузі механіки деформівного твердого тіла, основними 
напрямками наукових дослі-джень з механіки рідини, газу та 
плазми і механіки космічного польоту стали механіка дисперсних і 
полімерних систем (науковий керівник напрямку професор. Ю.І. 
Шмаков); оптимізаційні проблеми механіки космічного польоту 
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(науковий керівник напрямку професор Б.М. Кіфоренко); 
гіперзвукова аеродинаміка (науковий керівник напрямку доцент 
А.М.Антонов). Серед найважливіших наукових результатів 
досліджень в механіці дисперсних та полімерних систем слід 
виділити такі: розроблено новий структурно-контину-альний 
підхід, який дозволяє суттєво спростити процедуру встановлення 
законів механічної поведінки – реологічних рівнянь стану 
дисперсних систем, які мають складну молекулярну 
(надмолекулярну) мікроструктуру (суспензії, розчини та розплави 
полімерів, біологічні рідини і т.п.) і, як наслідок цього, виявляють в 
течіях цілий спектр неньютонівських властивостей; структурно-
континуальний підхід є природним об'єднанням сильних сторін 
структурного підходу (енергетичний підхід Ейнштейна, 
динамічний підхід Ландау) та феноменологічного (моделі 
структурного континууму, що містять внутрішні параметри, за 
допомогою яких можна врахувати вплив поведінки елементів 
мікроструктури на напружений стан дисперсної системи) (Ю.І. 
Шмаков, Є.Ю. Таран, П.Б. Бєгоулєв, Ю.В. Придатченко); за 
допомогою структурно-континуального підходу отримані 
реологічні рівняння стану широкого класу суспензій 
асиметричних частинок, які моделюються еліпсоїдом обертання, з 
ньютонівським дисперсійним середовищем з урахуванням 
броунівського руху завислих частинок, їх інерції, деформівності, 
гідродинамічної взаємодії та орієнтаційного ефекту зовнішнього 
силового поля (електричного, магнітного); за допомогою 
отриманих рівнянь стану досліджені особливості реологічної та 
течії вище вказаних суспензій в простій зсувній течії, в плоскому 
каналі, в плоскому примежевому шарі; встановлено, що такі 
суспензії виявляють неньютонівські властивості: аномалію 
в'язкості (псевдопластичність), пружно-в'язкість, анізотропію, 
несиметричність тензору напружень, залежність реоло-гічних 
властивостей від часу (пам'ять). Більшість із перелічених 
результатів отримані вперше, що обумовлено використанням в 
дослідженнях структурно-континуального підходу (Ю.І. Шмаков, 
Є.Ю.Таран, П.Б. Бєгоулєв, Ю.В. При-датченко, 3.В. Пасічник, М.М. 
Єсмуханов, І.Л. Новак та інші); за допомогою енергетичного 
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підходу Ейнштейна отримані реологічні рівняння стану 
розбавлених суспензій сферичних частинок (жорстких, рідких, 
газоподібних) з неньютонівськими дисперсійними середовищами, 
які моделюються: степе-невою рідиною, рідиною Рейнера-Рівліна, 
рідиною Рівліна-Еріксена. Показано, що додавання у 
неньютонівську рідину дисперсних частинок призводить до 
зменшення в отриманій таким чином дисперсній системі її 
неньютонівських властивостей (нелінійності, пружнов'язкості), що 
підтверджується і прове-деними експериментальними 
дослідженнями (Ю.І. Шмаков; Д.С. Мірошніченко та інші), 
розроблена математична модель течії біологічної суспензії – крові 
в судинах малого діаметру (артеріоли, венули), яка враховує в 
явному вигляді процеси, що протікають в крові на рівні її 
мікроструктури: міграцію еритроцитів від стінок судини та їх 
псевдотурбулентну дифузію, модель добре описує особливості 
течії крові, що спостерігаються в експериментах, зокрема ефект 
Фареуса та ефект Фареуса-Ліндквіста; на основі проведених 
досліджень висунута гіпотеза про механізми різкого зниження 
гідродинамічного опору в системі кровообігу при введенні в кров 
малих добавок деяких полімерів (Ю.І. Шмаков, К.А. Бірдус та 
інші); розроблені математичні моделі течії крові в капілярах та 
мікроциркулярних одиницях; досліджено вплив на течію крові в 
капілярах проникливості плазми крові скрізь стінку капіляра, 
деформівності мембрани еритроцита, звуження капіляру, 
зовнішнього електричного поля (Ю.І. Шмаков, В.А. Каліон та 
інші). 

Дослідження оптимізаційних проблем механіки космічного 
польоту розпочались на кафедрі ще з 1964 року. Кандидатські 
дисертації аспірантів Б.М. Кіфоренка і З.В. Пасічник, виконані при 
сприянні професора Г.Л. Гро-дзовського (ЦАГІ), були присвячені 
оптимізації конструкцій та методів керування польотом 
перспективних космічних апаратів з електрореактивними 
двигунами. На початку 1970 року при кафедрі створюється 
науково-дослідна група, яка на замовлення ЦАГІ продовжує 
дослідження механіки космічних апаратів і удосконалення методів 
проведення аеродинамічних експериментів.  
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Дослідження, що виконувались співробітниками групи під 
керівництвом професора Б.М. Кіфоренка, хоча і були 
безпосередньо зв'язані з тематикою ЦАГІ, НВО "Енергія", НВО 
імені С.О.Лавочкіна, як правило, мали не тільки прикладну, але й 
загальнотеоретичну направленість, що обумовлювалось 
недогматичністю при формулюванні технічних завдань, яку 
завжди сповідував головний спонсор робіт професор Г.Л. 
Гродзовський. Результатом таких відносин з вказаними 
організаціями стали: новий метод обчислення оптималь-них 
траєкторій з сингулярними дугами інтегруванням від особливого 
многови-ду (Б.М. Кіфоренко, В.Т. Злацький, В.В. Кузьменко, Є.А. 
Хасенов); метод інва-ріантного звуження множини допустимих 
рухів при математичному моде-люванні складних керованих 
об'єктів (Б.М. Кіфоренко, О.М. Харитонов). 

Ряд теоретичних результатів, одержаних групою в 80–90 
роки, стають зараз актуальними в зв'язку з наближенням часу їх 
практичної реалізації. Такими виявились роботи по оптимізації 
траєкторій космічного апарату з електрореактивними двигунами. 
Нові розробки в цьому напрямку опубліковані Б.М. Кіфоренком, 
І.Ю. Васильєвим, В.В. Гончаровим, С.Б. Кириченко, З.В. Па-січник, 
А.В. Тищенком в вітчизняних наукових журналах та в збірниках 
праць численних наукових конференцій. В роботах Б.М. 
Кіфоренка, І.Ю. Васильєва обгрунтовано можливість виконання 
перших пілотованих експедицій до планети Марс з розробкою 
біорегенеративних систем забезпечення життє-діяльності екіпажу, 
що могло б прискорити здійснення експедиції на строк до десяти 
років і зекономити кошти на її забезпечення.  

Проблеми гіперзвукової аеродинаміки, що досліджувались 
на кафедрі аерогідромеханіки та теплообміну, розв'язувались як 
на рівні моделі ідеальної рідини, так і на рівні в’язкої 
(ньютонівської) рідини (А.М. Антонов, Ю.А. Белов, А.П. 
Комашенко, Л.І. Дзвоник, А.М. Хорошилов, А.І. Зайцев, 
С.О. Баннікова та інші). 

З 1979 по 2014 на кафедрі працював кандидат фізико-
математичних наук, доцент Тіберій Юрійович Кепич, вихованець 
механіко-математичного факультету, який почав свою трудову 
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діяльність на факультеті ще в 1963 році. Т.Ю. Кепич працював 
лаборантом, був аспірантом кафедри теорії пружності і 
пластичності, потім в 1968 – 1979 рр. викладач, старший викладач 
кафедри загальної математики механіко-математичного 
факультету, в 1977 – 1978 рр. перебував на стажуванні в Канаді 
(університет Ватерлоо), а з 1979 працює доцентом кафедри 
механіки суцільних середовищ. В 1992 – 1993 рр. і 2002 – 2003 рр. 
був виконуючим обов’язки завідувача кафедри механіки 
суцільних середовищ. 

Головним науковим напрямком 
досліджень доцента Т.Ю. Кепича є 
розвинення теорії експериментальних 
методів досліджень стосовно задач 
просторової концентрації напружень та 
проблем механіки руйнування. Зокрема ним 
було досліджено вплив нелінійних 
оптичних ефектів та рефракцій променя 
світла в зоні високих градієнтів напружень 

на точність вимірювань, що виникають при застосуванні 
традиційного методу фотопружності в околі концентраторів типу 
тріщин. Ці дослідження стали основою методу градієнтної 
фотопружності (співавтори Е. Піндера (Канада), Ф. Гекер (ФРН)). 
Значна частина наукових розробок стосується розвиненню методу 
плоских фотопружних ізодин (співавтори – Е. Піндера  ( Канада ), С. 
Мазуркевич (Польша)). Вперше на теренах Радянського Союзу 
Т.Ю. Кепич застосував метод фотопружності до вивчення 
просторового напруженого стану моделей з наскрізними 
(довільної геометрії), поверхневими та внутрішніми 
(дископодібними) тріщинами. Розробив методику визначення 
величин коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) за даними 
методу фотопружності. Досліджено напружений стан моделей 
ряду елементів ракети “Енергія” (ВО «Енергія», м. Калінінград), 
парових турбін (перехідна муфта із шпонками, яка передає 
крутящий момент, зварного ротора при згині та крученні, ротор 
парової турбіни при наявності в ньому експлуатаційних 
концентраторів типу радіальних проточних каналів та дефектів 
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типу внутрішніх тріщин довільної орієнтації і т.д.) (ХТГЗ ім. 
С.М. Кірова, Харків). Було розроблено методику виготовлення та 
дослідження  напружено-деформованого стану моделей 
циліндричних труб з криволінійними поверхнями типу «гофра», 
зварних багатошарових труб та оболонок, включаючи моделі труб 
типу “Архімедова  спіраль” при наявності в них технологічних 
концентраторів (отвори, підкріплені отвори) та трішин. Визначені 
зони та характер градієнтних полів напружень в околі 
концентраторів (отвір, патрубок, фланці) та дефектів типу тріщин 
довільної геометрії, які розташовані в окремих шарах. Також Т.Ю. 
Кепич виконував наукові дослідження по вивченню напружено-
деформованого стану моделей елементів газотурбінних двигунів 
та літальних апаратів, зокрема, лопатки газотурбінної установки 
СУ-27, несучих валів з наскрізними прорізями вертольоту КА-52/2,  
шасі АН-22, заклепок АН-125 “Руслан” та ін. Проведені 
дослідження та їх аналіз дали змогу надати певні рекомендації по 
уточненню способів їх розрахунку та вибору раціональної форми 
досліджених об’єктів. 

Т.Ю. Кепич є автором більш ніж 130 наукових праць. Під 
його  керівництвом та наукових консультаціях захищено 4 
дисертаційні роботи. В працях Т.Ю. Кепича та його учнів (Є.П. 
Удалов, A.M. Нуркіянов, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Твердоступ) розроблені 
методи моделювання та дослідження полів напружень в околі 
плоских та просторових тріщин, експериментально визначені 
величини коефіцієнтів інтенсивності напружень для тріщин 
довільної геометрії, що знаходяться в зоні додаткових 
концентраторів напружень (зона зварних швів, підкріплені 
отвори), сформульовані практичні рекомендації щодо несучої 
здатності трубчатих зварних вузлів при наявності в них 
технологічних чи штучних дефектів.   

Завдяки активності Т.Ю. Кепича кафедра механіки 
суцільних середовищ була ініціатором створення нової 
спеціалізації "Фізико-хімічне матеріалознавство та механіка 
матеріалів" в рамках створеного науково-дослідного та 
навчального центру «Фізика, механіка та технології неоднорідних 
систем» Київського університету імені Тараса Шевченка (1993), 



Кафедра механіки суцільних середовищ 

 

279 

який очолив доцент Т.Ю. Кепич. Згодом цей центр було 
укрупнено і реорганізовано в Навчально-науковий центр "Фізико-
хімічне матеріалознавство" Київського університету імені Тараса 
Шевченка та Національної академії наук України (1998), при 
цьому доцент Т.Ю. Кепич займає посаду заступника директора. В 
Центрі викладачі кафедри та співробітники Лабораторії 
обчислювальних та експериментальних методів механіки 
деформівного твердого тіла проводять наукові дослідження та 
забезпечують підготовку студентів з механіки. 

Т.Ю. Кепич проводив велику методичну та лекційну 
роботу. Зокрема він є одним із авторів створення паспортів та 
навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів 
механіки, протягом багатьох років він відповідає за виробничу 
практику студентів факультету усіх форм навчання. Доцент Т.Ю. 
Кепич читає багато нормативних і спеціалізованих курсів для 
студентів механіко-математичного і фізичного факультетів.  

З 1993 року кафедру механіки суцільних 
середовищ очолював доктор фізико-математичних 
наук, професор Б.М. Кіфоренко. В середині 1990-х 
років група під керівництвом професора 
Б.М. Кіфоренка виконувала грант на замовлення 
NASA (США). В результаті цієї роботи було 
започатковано новий напрям досліджень в галузі 

оптимізаційних задач механіки польоту – аналітичне розв’язання 
задач оптимізації маневрів космічних апаратів з двигунами малої 
тяги в сильних гравітаційних полях на за допомогою методу 
усереднення. Досвід, набутий при дослідженні проблем 
оптимізації механічних систем, дозволив по-новому подивитись на 
організацію процесів керування в живій природі і запропонувати 
гіпотезу про оптимальну керованість руху живої матерії, 
оформлену у вигляді нового принципу відбору дійсних рухів з 
множини віртуальних при математичному моделюванні 
біологічних об'єктів. 

У 1990-1991 та 2003–2008 роках кафедру механіки суцільних 
середовищ очолював професор Леонід Васильович Мольченко, 
який працював на кафедрі до 2015 р.  
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 Професор Леонід Васильович Мольченко працював на 
механіко-математичному факультеті з 1 вересня 1966 р. після його 
закінчення по квітень 2015 р.. З 1966 р. по 1982 р. він працював на 
кафедрі загальної математики факультету, а з 1982 р. – на кафедрі 
механіки суцільних середовищ. Його науковими працями 
започатковано і створено новий науковий напрямок з теорії 
нелінійної магнітопружності, а саме, дослідження особливостей 
поведінки гнучких оболонок під дією силових і магнітних полів. 
Ним сформульована математична постановка зв’язаної динамічної 
задачі магнітопружності струмонесучих пластин та оболонок в 
геометрично-нелінійній постановці. Отримані просторові 
рівняння магнітопружності гнучких оболонок, що знаходяться під 
дією нестаціонарного та магнітного полів.  З цих проблем 
Л.В. Мольченко в 1990 р. успішно захистив у Казанському 
державному університеті дисертацію на ступінь доктора фізико-
математичних наук.  

 Разом з учнями, кандидатами фіз.-мат. 
наук І.І.Лоос, О.О.Балюновим, 
Р.Ш.Індіаміновим та ін., Л.В.Мольченком був 
розроблений алгоритм розв’язання 
одновимірних та двовимірних за 
просторовими координатами зв’язаних 
геометрично-нелінійних задач 
магнітопружності струмонесучих ізотропних 
та анізотропних оболонок змінної жорсткості. 
Він є автором більш ніж 120 наукових праць, 

підручника, монографії та декількох посібників. Під його 
керівництвом було захищено 6 кандидатів фізико-математичних 
наук і два доктора фізико-математичних наук з Китаю та 
Узбекистану.  
 Л.В.Мольченко читав нормативних курси з теорії 
пружності, теорії пластин та оболонок, спеціальні курси з 
нелінійної теорії магнітопружності оболонок, динамічної 
нелінійної теорії пружності, здійснював керівництво аспірантами 
та докторантами. Він також читав лекції в інститутах Алжиру, 
університетах Китаю та Угорщини. Проходив стажування в 
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університетах Франції (Монпельє), Угорщини (Будапешт), 
Германії (Берлін).  
 Професор Л.В. Мольченко був заступником голови 
спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій при 
механіко-математичному факультеті, членом спеціалізованої ради 
по захисту докторських дисертацій при Інституті механіки НАНУ 
ім. С.П. Тимошенка, членом секретаріату Національного Комітету 
України з теоретичної та прикладної механіки, членом редакцій 
декількох наукових видань, працював членом експертної комісії 
ВАК України.  

Зараз на кафедрі працюють 6 викладачів, із них один 
професор (О.С. Лимарченко) 4 доценти (В.А. Каліон, О.Г. Куценко, 
О.М. Харитонов та М.В. Лавренюк), 1 асистент, кандидат фізико-
математичних наук (І.Ю. Семенова).  

З грудня 2008 року кафедру 
очолює вихованець механіко-
математичного факультету, кандидат 
фізико-математичних наук (1979), 
доктор технічних наук (1990), професор 
Олег Степанович Лимарченко, учень 
академіка АН УРСР М.О. Кільчевського. 
О.С. Лимарченко почав працювати на 
кафедрі з 2003 року на посаді професора 
за сумісництвом, продовжуючи 
працювати в Міжна-родному математичному центрі НАН 
України. Потім в 2008 році він перейшов до університету. Він 
читає нормативні та спеціалізовані курси для студентів механіків 
та математиків, в яких головну увагу зосереджує на застосуванні 
методів аналітичної і нелінійної механіки в задачах динаміки 
суцільних середовищ, частину цих курсів він читає англійською 
мовою. Зокрема, в його курсах студенти знайомилися с сучасними 
засобами дослідження задач динаміки резервуарів з рідиною, 
трубопроводів, коливань пружних систем з нелінійними 
властивостями. При цьому перевага віддавалася варіаційним 
методам дослідження нестаціонарних задач динаміки з 
подальшим моделю-ванням процесів комп’ютерними засобами. 
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Доведення результатів до побудови змін параметрів в часі і 
внутрішніх залежностей параметрів дозволило робити більш 
поглиблений аналіз механічних властивостей систем, зокрема, 
неліній-них систем, багатокомпонентних систем при їх зв’язаному 
русі. Подібні підходи, які включають до свого складу 
використання комп’ютерного моделювання застосовують і інші 
викладачі кафедри. Таке спрямування досліджень в значній мірі 
сприяло впровадженню в освіту механіків нової сучасної 
спеціальності «комп’ютерна механіка», яка зараз є основною. 
Значну увагу О.С. Лимарченко приділяє вихованню аспірантів. 
Під його керівництвом активізувалася підготовка аспірантів на 
кафедрі: було захищено 7 кандидатських дисертацій і дві 
докторські дисертації докторантами з Італії.  

Наукова робота О.С. Лимарченка пов’язана з дослідженням 
нелінійних задач динаміки рідини з вільною поверхнею в 
резервуарах різної форми; коливань двошарової рідини, рідини в 
умовах слабкого прояву капілярних ефектів; сумісного руху 
резервуарів з рідиною, коливань пружних систем з однобічною 
взаємодією, динаміки  трубопроводів при швидкісній течії рідини 
і сучасних засобів демпфування коливань в таких системах. 
Наукові розробки О.С. Лимарченка знайшли впровадження в 
практичній діяльності ДКБ «Південне», «Хартрон» (Україна), НВО 
«Енергія», КБ «Салют» (Росія) та в різних міжнародних проектах (9 
проектів).  

Він є автором більш ніж 180 наукових праць і трьох 
монографій. Наукова діяльність О.С. Лимарченка має міжнародне 
визнання. Він брав участь в міжнародних проектах з Італією, 
Францією, Австрією, В’єтнамом, США, виконував ряд замовлень 
для підприємств космічної галузі і енергетики України. 
Неодноразово (більш ніж 30 разів) перебував у наукових відря-
дженнях за кордоном, де читав лекції і виконував спільні наукові 
дослідження (Італія, США, В’єтнам, Австрія, Франція, Німеччина 
та інші).  

О.С. Лимарченко є співголовою Міжнародної наукової 
конференції „Аналітичні методи механіки і комплексного 
аналізу”, яка проводиться з 2000 року (8 конференцій). Він багато 
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років був членом експертної ради ВАК України з механіки, є 
членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських 
дисертацій; членом Національних комітетів України і Росії з 
теоретичної та прикладної механіки; членом декількох 
міжнародних товариств і входить до складу п’яти редколегій 
наукових журналів, членом методичної і експертної рад з механіки 
МОН України. В 2013 році О.С. Лимарченко був нагороджений 
Почесною грамотою Президії НАН України.  

За останні роки кафедрою було проведено 4 конференції 
молодих вчених «Варіаційні методи механіки». В 2012 і 2013 роках 
під головуванням О.С. Лимарченка за фінансової підтримки 
Міжнародного департаменту наукових досліджень військово-
морських сил США було проведено дві конференції 
«Гідродинаміка рухомих об’єктів», а також виграно науковий 
грант цієї організації по динаміці космічних систем багаторазового 
використання.  
 З 1984 року працює на кафедрі 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Віталій Анатолійович Каліон (у 1984 – 1992 
рр. на посадах старшого інженера, 
молодшого наукового співробітника, 
наукового співробітника та старшого 
наукового співробітника НДЧ КНУ, а з 1992 
р. на посаді доцента кафедри механіки 
суцільних середовищ). Основні напрямки 
його наукової та педагогічної діяльності : 
обчислювальна гідромеханіка, теорія 
примежового шару, теорія турбулентності, 
реологія дисперсних систем, реологія крові та гідромеханіка 
системи кровообігу. В 1984 – 1998 рр. В.А. Каліоном були 
розроблені математичні моделі руху крові в капілярах та 
мікроциркуляторних одиницях із врахуванням нестаціонарності 
течії крові; форми капілярів і червоних кров’яних тілець; пружних 
характеристик червоних кров’яних тілець; проникненності стінок 
капілярів та впливу зовнішніх електромагнітних полів. Новим 
напрямком наукових досліджень з механіки рідини, газу та 
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плазми, які проводяться під науковим керівництвом доцента В.А. 
Каліона з 1997 року вже на кафедрі механіки суцільних середовищ 
є обчислювальна гідромеханіка. За цей час поставлено й 
розв’язано низку прикладних задач, що пов’язані із: турбулентним 
рухом рідини (у тому числі й з великомолекулярними домішками) 
у примежовому шарі на тілах різної геометрії (1997 – 1998 рр. для 
US Navy за проектом CRDF разом із співробітниками Інституту 
гідромеханіки НАНУ й корпорації Cartana, а також в 1998 – 1999 
рр. й 2005 – 2006 рр. для US Navy за грантами корпорації Cartana); 
оцінками впливу точкових теплових джерел на структуру 
турбулентного потоку на лопатках турбіни (2006 – 2008 рр. для US 
Airforce за проектом CRDF разом із співробітниками Інституту 
гідромеханіки НАНУ); використанням сіткових й безсіткових 

методів для розв’язання системи рівнянь Навє-Стокса, що описує 
дво- та тривимірний рух рідини із вільною поверхнею (за 
проектом CRDF разом із Інститутом прикладних математичних 
машин і систем НАНУ та Coast & Harbor Engineering, Inc, USA, San 
Francisco (2006 – 2007 рр.), а також за грантом Coast & Harbor 
Engineering, Inc, USA, San Francisco (2009 р.)); описом процесів 
переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному 
потоці реакторів з ЦКС з врахуванням обертання дисперсної фази 
й взаємодії частинок між собою (разом із Інститутом вугільних 
енерготехнологій НАНУ (2008 – 2010 рр.)). 

Опираючись на матеріали багаторічного читання 
нормативних курсів й спецкурсів, а також результати проведених 
прикладних досліджень, доцентом В.А. Каліоном створено 
ґрунтовний курс лекцій й лабораторних занять (із розв’язаннями 
задач та прикладами програм) “Обчислювана гідромеханіка”. На 
основі цього курсу в 2003 році за грантом Шведського інституту 
співробітниками кафедри під керівництвом В.А. Каліона сумісно 
із співробітниками Королівського технологічного інституту 
(Стокгольм, Швеція) створено низку розділів для програми 
електронного дистанційного навчання “CompEduHPT”. Також 
доцентом В.А. Каліоном разом з доцентами О.М. Харитоновим, 
М.В. Лавренюком та кандидатом фізико-математичних наук 
асистентом І.Ю. Семеновою створено нормативні курси лекцій й 
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практичних занять із інформатики та лабораторних занять із 
«Сучасних систем програмування». 

З 1998 року на кафедрі працює 
кандидат фізико-математичних наук, доцент 
Олексій Григорович Куценко, до основних 
наукових інтересів якого відносяться 
механіка динамічної контактної взаємодії 
пружних тіл, застосування чисельних 
методів, зокрема методу граничних 
елементів, в механіці твердого деформівного 
тіла, поширення хвиль в пружних системах 
періодичної структури, механіка руйнуван-
ня та застосування сучасних систем 

автоматизованого проектування, що ґрунтуються на методі 
скінченних елемен-тів, для оцінки ресурсу механічних систем та 
обладнання. На кафедрі доцент О.Г. Куценко читає нормативні 
курси „Основи МСС”, „Основи опору матеріалів”, „Механіка 
руйнування”, „Теорія пружності”. 

При побудові теорії ультразвукового двигуна на коловій 
моді О.Г. Куценко розв'язав задачу про гладкий контакт між 
коловою модою пружного пустотілого циліндра та жорстким 
обмежувачем. За серію робіт, в яких було розвинуто теорію 
гібридного ультразвукового двигуна в 1999 році О.Г. Куценко  був 
удостоєний Грамоти НАН України за участь в конкурсі на кращу 
наукову роботу молодих вчених вищих навчальних закладів 
України. Разом з членом-кореспондентом НАН України А.Ф. 
Улітком та старшим науковим співробітником інституту 
гідромеханіки НАН України В.Н. Олійником ним також був 
запропонований загальний підхід до дослі-дження задач 
миттєвого навантаження пружного півпростору поверхневими 
зусиллями. Останнім часом О.Г. Куценко проводить дослідження в 
царині механіки руйнування та її застосуванні до оцінки ресурсу 
об`єктів атомної енергетики. 
 Новим напрямком прикладних досліджень, що 
розвивається на кафедрі починаючи з 2004 року є задачі, пов’язані 
з безпекою експлуатації АЕС, насамперед – задачі продовження 
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ресурсу енергоблоків з атомними реакторами типу ВВЕР. Доценти 
О.Г. Куценко та О.М. Харитонов разом з доцентом кафедри 
теоретичної та прикладної механіки Г.М. Зражевським та 
фахівцями кафедри ядерної фізики (завідувач кафедри професор 
І.М. Каденко) брали участь у кількох проектах, спрямованих на 
підтримку науково-технічної діяльності НАЕК «Енергоатом». 
Основними результатами, отриманими цією групою, є розробка і 
впровадження на усіх АЕС України та Вірменській АЕС методу 
аналізу граничних р-Т кривих на підтримку симпотмно-
орієнтованих аварійних інструкцій (проект спільно з Westinghouse 
Electric, Belgium), експертне супроводження робіт ФГУП ОКБ 
«Гидропресс» (Росія), спрямованих на обґрунтування проектного 
терміну експлуатації корпусів реакторів енергоблоку № 2 
Хмельницької та енергоблоку № 4 Рівненської АЕС, аналіз та 
визначення можливостей застосування на АЕС України методик 
“VERLIFE” (Єврокомісія) та МРКР-СХР-2004 (Росія), призначених 
для оцінки стану корпусів реакторів та обладнання АЕС в процесі 
експлуатації та визначення залишкового ресурсу обладнання, 
участь в проекті по продовженню строку експлуатації 
енергоблоків № 1 Південно-Української АЕС та №3 Рівненської 
АЕС спільно з Інститутом ядерних досліджень «Ржеж» (Чехія), а 
також самостійне виконання проектів з продовження ресурсу 
окремого обладнання та трубопроводів першого контуру 
енергоблоків № 1–3 Рівненської АЕС.   

         Кандидат фіз.-мат. наук, доцент 
Олексій Михайлович Харитонов у 1995 
році з відзнакою закінчив механіко-
математичний факультет Київського 
університету імені Тараса Шевченка за 
спеціальністю „механіка”. Протягом 1995 
– 1998рр. навчався в аспірантурі при 
кафедрі механіки суцільних середовищ. З 
вересня 1998 року працював на посаді 
асистента кафедри механіки суцільних 

середовищ, проводив практичні заняття з курсів „Основи МСС”, 
„Теоретична гідромеханіка”, „Інформатика”, „Методи 
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обчислень”. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему 
„Математичне моделювання й оптимізація перспективних 
космічних рушійних систем великої тяги” за спеціальністю 
01.05.04. – системний аналіз і теорія оптимальних рішень. 
Тематика дисертаційної роботи відноситься до оптимізаційних 
задач механіки космічного польоту. Основним результатом роботи 
стала реалізація методу побудови математичних моделей 
оптимально керованих об’єктів, запропонованого науковим 
керівником, професором  Б.М. Кіфоренком. На основі цього 
підходу у роботі розроблені нові математичні моделі рушійних 
систем з рідинними та ядерними ракетними двигунами, 
сформульовано оптимізаційні задачі про виконання маневрів 
космічних апаратів, обладнаних такими системами, досліджено 
склад оптимального керування і встановлено його загальні 
властивості. Ці результати використано при розв’язанні 
практично важливих модельних задач механіки космічного 
польоту, на прикладі яких досліджено ефективність 
запропонованих у роботі нових підходів та встановлено області їх 
найбільш доцільного застосування. 

Після захисту дисертації, починаючи з 2001 року, 
Харитонов О.М. читав лекції з курсу „Інформатика”, а з 2003 року 
– з курсів „Аерогідромеханіка”, „Теорія тепломасообміну”, „Теорія 
оптимального планування і обробки експерименту”. Починаючи з 
2001 року він співпрацює з кафедрою ядерної фізики. Підготував і 
читає спеціальні курси „Основи теплогідравліки реакторних 
установок”,  „Міцність обладнання АЕС”, „Застосування 
розрахункових кодів для аналізу безпеки реакторів PWR” для 
студентів спеціальності „енергетика”, бере участь у виконанні 
Державних експертиз, проектів та у семінарах, робочих зустрічах 
та нарадах з питань безпеки експлуатації АЕС. Є автором понад 
40-ка наукових та навчально-методичних праць. 

Доцентом кафедри працює кандидат фізико-матема-
тичних наук Микола Васильович Лавренюк. Після навчання на 
механіко-математичному факультеті навчався в аспіран-турі, 
працював науковим співробітником науково-дослідної лабораторії 
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НДЧ механіко-математичного факультету. З 
вересня 2007 року по травень 2012 року 
працював на посаді асистента кафедри 
механіки суцільних середовищ. З травня 2012 
року працює на посаді доцента кафедри 
механіки суцільних середовищ, читає 
нормативний курс "Педагогіка і методика 
викладання математики та механіки" на 
механіко-математичному факультеті, 
спеціальний курс “Механіка суцільних 
середовищ” на геологічному факультеті та 
спеціальні курси "Моделі і методи 

дослідження фізично нелінійних середовищ", "Методи розв'язання 
нелінійних задач МСС" та "Теорія гіроскопів" на механіко-
математичному факультеті. Наукова робота М.В. Лавренюка 
переважно пов’язана з дослідженнями напружено-деформо-ваного 
стану кусково-однорідних тіл за умов ідеального та неідеального 
кон-такту, також він є фахівцем з термомеханіки неоднорідних тіл, 
гео- та біоінформатики. М.В. Лавренюк активно працює в галузях 
прикладних застосувань методів дослідження руху суцільних 
середовищ. Бере активну участь в виконанні вітчизняних і 
закордонних наукових проектів. Має понад 40 наукових праць, 
чотири авторських свідоцтва, брав участь у 17 міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференціях.    

Асистент кафедри, кандидат фізико-
математичних наук Ірина Юліївна Семенова 
в 1994 закінчила Київський Політехнічний 
інститут за спеціальністю прикладна 
математика. Протягом 1994 – 2005 рр. 
працювала програмістом. З 2005 по 2008 рік 
навчалася в аспірантурі на механіко-
математичному факультеті при кафедрі 
механіки суцільних середовищ під 
керівництвом професора О.С. Лимарченка і 
достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук на тему „Нелінійні 
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коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі 
параболічної форми” за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, 
газу та плазми.  

Наукова робота І.Ю. Семенової пов’язана з досліджен-ням 
нелінійних коливань рідини з вільною поверхнею в рухомих 
резервуарах нециліндричної форми. Після захисту дисертації І.Ю. 
Семенова проводить практичні заняття з інформатики і 
програмування, теорії пружності, основ МСС та теоретичної 
гідромеханіки, починаючи з 2009 читає спеціалізовані лекції з 
курсу “Динаміка обмеженого об'єму рідини”, “Інформаційні 
системи та технології”, з 2011 – з курсів “Коливання рідини в 
резервуарах”, “Чисельно-аналітичні методи МСС”, “Варіаційні 
принципи механіки”, “Сучасні проблеми МСС”, “Варіаційні 
проблеми механіки”, “Інформатика та програмування”. 
Приймала участь в організації на механіко-математичному 
факультеті наукових конференцій. І.Ю. Семенова є автором 20 
наукових та навчально-методичних праць. 

           Навчально-методичну, 
організаційну, наукову і 
звітну роботу на кафедрі 
проводять інженери 
І.В.Пляс, В.М. Дика і 
Н.М.Кліщ. Завдяки їх 
плідній роботі на кафедрі 
завжди підтримується 
зразковий порядок у 

документо-обігу, забезпечується чудовий мікроклімат. Крім того, 
інженери кафедри допомагають викладачам у науковій роботі та у 
навчальному процесі, готуючи до видання монографії, статті, 
підручники, навчально-методичні матеріали. 
 При кафедрі функціонує учбова лабораторія 
аерогідромеханіки та експе-риментальних методів механіки 
деформівного твердого тіла. В лабораторії проводяться 
лабораторні роботи з курсів аеродинаміки, опору матеріалів, 
спеціального лабораторного практикуму для студентів механіко-
математичного і фізичного факультетів та проводяться наукові 
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дослідження. Лабораторія обладнана обчислювальною технікою 
та сучасним устаткуванням для проведення експериментальних 
робіт з аеромеханіки, механічних властивостей матеріалів, 
дослідження напруженого стану елементів конструкцій методами 
електротензометруваня, голографічної інтерферометрії, 
оптичними та радіо-поляризаційними. Для забезпечення 
матеріалами, зразками та моделями досліджуваних елементів 
конструкцій до складу лабораторії входить механічна майстерня.  
 Кафедра активно підтримує зв’язки із своїми колишніми 
вихованцями. Випускники кафедри є директорами Інституту 
механіки імені С.П.Тимошенка НАН України (академік НАН 
України О.М. Гузь), Інституту гідромеханіки НАН України 
(академік НАН України В.Т. Грінченко), заступником директора 
Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона працює академік 
НАН України Л.М. Лобанов, випускники кафедр займають 
провідні наукові позиції в цих і інших наукових закладах, в деяких 
конструкторських бюро. Серед випускників кафедри багато 
кандидатів і докторів наук, є академіки і члени-кореспонденти 
НАН України. 
 Співпраця з видатними вченими в свою чергу визначає 
високий рівень наукових досліджень (теоретичних, прикладних та 
експериментальних), навчального процесу та плідний зв'язок 
кафедри з такими інститутами НАН України: механіки, 
математики, кібернетики, електрозварювання, гідромеханік-ки, 
проблем міцності, проблем матеріалознавства, надтвердих 
матеріалів.  

У зв'язку з переходом на двохступеневу освіту і 
впровадженням нової спеціальності «Комп’ютнерна механіка» на 
кафедрі проведена велика робота по оновленню навчальних 
програм підготовки фахівців у нових економічних умовах. В 
програми нормативних та спеціальних курсів вводяться нові 
розділи, що забезпечують належний рівень підготовки 
випускників – бакалаврів та магістрів – для наукової роботи в 
академічних установах та конструкторських бюро з нової техніки. 
Для читання спеціальних курсів, у різний час, залучалися провідні 
вчені-механіки України.  
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У традицях кафедри тісні зв'язки з ученими інститутів НАН 
України, на базі яких студенти старших курсів, що спеціалізуються 
по кафедрі, проходять лабораторний практикум та виробничу 
практику, ведуть плідну наукову роботу по тематиці інститутів. 
Багато випускників кафедри щорічно ідуть працювати в систему 
інститутів НАН України чи в аспірантуру. На сучасному етапі 
розбудови незалежної України університетська підготовка 
фахівців з механіки набуває особливої актуальності в зв'язку з тим, 
що в недалекій перспективі на Україні необхідно буде створити 
галузеві науково-дослідні центри типу ЦАГІ, ЦІАМ та дослідні 
наукові центри по розробці ракетно-космічної техніки, нових 
матеріалів та типів озброєнь.  

Кафедра механіки суцільних середовищ готує фахівців за 
спеціальністю «механіка», «комп’ютерна механіка», орієнтуючись 
на на спеціальності механіка деформівного твердого тіла, механіка 
рідини, газу та плазми, теоретична механіка з присвоєнням 
кваліфікації "механік; прикладний математик". Спеціалісти-
механіки можуть брати участь у виконанні наукових досліджень 
складних механічних систем і процесів в деформівних 
середовищах і газо-рідинних системах стосовно новітніх задач 
техніки і технологій, здійснювати фізичне і математичне 
моделювання таких процесів з допомогою широкого 
використання сучасної комп’ютерної техніки в комплексі з 
сучасними експериментальними методами дослідження 
механічних ефектів і полів; можуть виконувати інженерні 
розрахунки в різних галузях техніки і промисловості з аналізом та 
інтерпретацією результатів.  

Випускники кафедри можуть обіймати посади 
дослідницького та інженерно-технічного персоналу з питань 
постановки, розробки, впровадження та застосування теорії і 
методів механіки у науково-дослідних установах, проектних 
організаціях, конструкторських бюро та обчислювальних центрах 
літако- і суднобудування, машино- і прилад обуду-вання, 
енергетики і транспорту та в інших галузях народного 
господарства. 
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При кафедрі механіки суцільних середовищ через 
аспірантуру готуються  спеціалісти вищої кваліфікації за 
спеціальностями:  
- 01.02.04 - механіка твердого деформівного тіла; 
- 01.02.05 - механіка рідини, газу та плазми. 

Від початку існування університету в ньому проводилась 
плідна робота в галузі математики і механіки силами 
професорсько-викладацького складу без залучення додаткових 
коштів на її виконання. У повоєнні роки на механіко-
математичному факультеті (як і в усьому університеті) виникла 
госпдоговірна форма наукової роботи, тобто виконання 
досліджень на замовлення окремих установ, підприємств та 
організацій. Ця форма дозволила залучити до науково-дослідної 
роботи найбільш здібних студентів, ввести посади штатних 
наукових працівників і помітно зміцнити матеріально-технічну 
базу факультету. Збільшення ж обсягів цих робіт на природничих 
факультетах привело до необхідності створити науково-дослідний 
сектор (НДС) університету, який об'єднав всю госпдоговірну 
тематику. 

У 60-70-х роках на факультеті, передусім на кафедрах теорії 
пружності та аерогідромеханіки і теплообміну, значно зросла 
кількість госпдоговірних тем, що призвело в результаті до 
створення у рамках НДС при цих кафедрах науково-дослідних 
лабораторій (див. опис наукової діяльності кафедр). В травні 1978 
року НДС реорганізовано в Науково-дослідну частину (НДЧ) 
університету з правами науково-дослідного інституту, якій була 
підпорядкована як госпдоговірна тематика, так і бюджетні наукові 
дослідження, а наукове керівництво та кадрове забезпечення 
покладалося на відповідні кафедри. У рамках цієї структури на 
механіко- математичному факультеті було створена НДЧ 
механіко-математичного факультету (відділення математики і 
механіки НДЧ університету). 

Найважливіші досягнення пов’язані з діяльністю 
лабораторії оптичного методу досліджень напружень та 
деформацій (науковий керівник професор В.І. Савченко), яка була 
створена в 1961 році на кафедрі теорії пружності. В лабораторії, 
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одними з перших в Радянському Союзі, проводилися 
експеримент-тальні дослідження просторових задач теорії 
пружності, було визначено просторову концентрацію напружень в 
цапфах та валах парових та газових турбін для Харківського 
турбогенераторного заводу ім. С.М. Кірова. 

У 1983 році, на базі лабораторії оптичного методу, після 
приєднання до неї проблемної лабораторії "Укрспецмонтажбуду", 
була створена Лабораторія обчислювальних та 
експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла. 
Співробітники лабораторії виконали ряд важливих досліджень, 
зокрема, брали участь у проектуванні та дослідженні напруженого 
стану елементів трубчатих зварних вузлів Київської телевежі, 
фланцевих з'єднань оболонок для хімічної промисловості, були 
розроблені нові методики дослідження і сформульовані 
рекомендації по раціональному проектуванню відповідальних 
елементів літальних апаратів (модель шасі АН-22 "Антей", несучі 
вали з поздовжніми прорізями для вертольоту КА-50-2 "Чорна 
акула", лопатки газових турбін для винищувача СУ–27 і т.д.). 
Розроблені методи знайшли широке практичне застосування для 
провідних заводів та КБ, зокрема для АНТК імені О.К. Антонова 
(Київ) та КБ "Сатурн" імені А.М. Люльки, Миколаївського 
суднобудівного заводу, Омського моторобудівного КБ та ін. 
Вагомий вклад в наукові розробки внесли С.Г. Шокотько, Т.Ю. 
Кепич, В.І. Лавренюк, К.І. Мазур, А.І. Зірка, І.П. Васильченко, М.П. 
Малежик, Є.П. Удалов, Л.С. Чешун, В.Б. Анісімова. В 1997–2000 pp. 
виконувалися важливі дослідження по грантах Українського 
науково-технологічного центру (УНТЦ ), зокрема для 
Чорнобильської атомної станції. Дослідження, проведені 
співробітниками лабораторії відзначаються органічним 
поєднанням чисельно-аналітичних та експриментальних методик. 
По матеріалам наукових розробок співробітниками лабораторії 
захищено 2 докторські та більше 25 кандидатських дисертацій.  

Зараз в НДЧ виконуються наукові дослідження з таких 
важливих сучасних напрямків.  

Вивчаються задачі динаміки космічного польоту, зокрема, 
проблеми міжорбітальних переходів супутникових систем з 
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рідинними, ядерними, електричними двигунами з точки зору 
оптимального використання обмежених енергетичних ресурсів 
супутників. Досліджені важливі траєкторні питання польотів на 
Марс, виконання орбітальних маневрів (І.Ю. Васильєв, 
І.Б. Кифоренко).  

Напружено-деформований стан складних механічних 
систем в умовах дії різних фізичних полів досліджується як 
теоретично, так і з допомогою використання лазерно-
голографічних методів з використанням лазерів постійної і 
імпульсної дії. Такий метод дозволяє визначати напруження в 
системах, які вкриті тонкими плівками з інших матеріалів, в 
наноматеріалах, виявляти внутрішні дефекти, наприклад, 
мікротріщини, втрату з’єднання окремих шарів матеріалів (тіла і 
його покриття) (О.А. Абрамов, В.М. Дика, В.В. Лендел, І.І. Лоос).  

Створено дві експериментальні установки для дослідження 
коливань рідини в резервуарах на маятниковому підвісі, в 
найближчі часи буде створено лабораторні установки для 
дослідження течії рідини в трубах і коливань рідини в баках різної 
форми (О.А. Абрамов, В.М. Дика, В.В.Лендел).  

Кафедра механіки суцільних середовищ з усіма її 
підрозділами оперативно реагує на нові напрямки досліджені у 
світовій практиці. Тематика наукових досліджень кафедри 
постійно модернізується, нові елементи постійно вносяться в 
лекції, що читаються студентам, аспірантам, в напрямки тематики 
досліджень НДЧ, кандидатських дисертацій аспірантів, тематику 
дипломних і курсових робіт.  

 
Матеріал підготував:  

завідувач кафедри механіки суцільних середовищ, 
професор Лимарченко О.С. 
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Кафедра теоретичної та прикладної 
механіки 

Для того, щоб краще зрозуміти нерозривний зв’язок механіки і 
математики на механіко-математичному факультеті треба згадати слова 
із передмови до першого видання „найвеличнішого з усіх творінь 
людського розуму” (Лагранж) твору І.Ньютона “Philosophiae Naturalis 
Principia Mathematica – Математичні Начала натуральної філософії” (1687) 
про те, що  

«геометрия основывается на механической практике и есть не 
что иное, как та часть общей механики, в которой излагается и 
доказывается искусство точного измерения. Но так как в 
ремеслах и производствах приходится по большей части иметь 
дело с движением тел, то обыкновенно всё, касающееся величины, 
относят к геометрии, всё же, касающееся движения, – к 
механике. 

В этом смысле рациональная механика есть учение о 
движениях, производимых какими то ни было силами, и о силах, 
требуемых для производства каких то бы ни было движений, 
точно изложенное и доказанное». 

Саме точний виклад і строге доведення зумовлюють тісний зв’язок 
механіки як науки з математикою. В свою чергу, становлення 
багатьох понять і визначень математики було зумовлено 
розв’язанням задач механіки в точній постановці. Особливо це 
стосується таких важливих розділів математики, як 
диференціальні рівняння в звичайних та частинних похідних, 
геометрія, лінійна алгебра та інші. Тому і не дивно, що розвиток 
механіки і математики в Київському університеті йшли 
паралельними дорогами і багато його видатних вчених зробили 
вагомі внески як в одну, так і в іншу науку. 
 Викладання механіки у Київському університеті св. Володимира 
розпочалося у 1837 р. на кафедрі чистої та прикладної математики 
професорами С.С. Вижевським (перший декан факультета, 1783-1850), 
Г.В. Гречиною (1796-1840), М.А. Дьяченком (1809-1877), А.А. Дьяченом 
(1814-1852), О.М. Тихомандрицьким (1810-1888). Усі ці „коментатори” (за 
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влучним висловом академіка М.Кравчука) орієнтувалися на курси 
математики та фізики видатних авторів (Коші, Біо, Лакруа) та на окремі 
твори славетних вчених Коші, Фур’є, Пуасона, Лапласа, Лагранжа, Якобі, 
Остроградського та інших. Друкованих праць або курсів лекцій після них 
залишилося дуже мало. До середини 50-х років XIX століття відомості з 
механіки в університеті подавалися частково в курсі фізики, головна 
увага приділялась законам рівноваги сил, прикладених до тіл, та в 
спеціальному курсі прикладної математики, що містив основи статики 
твердого тіла, основи гідростатики і гідродинаміки.  

У 1863 р. після прийняття нового статуту російських університетів 
кафедра прикладної математики була перейменована у кафедру механіки. 
Першим завідувачем кафедри був І.І. Рахманінов, пізніше ректор 
Київського університету св. Володимира, який керував нею до 1896 р. 
Об’єктивними передумовами створення кафедри механіки була стрімка 
модернізація промисловості на півдні Російської імперії у середині ХІХ 
століття, що вимагало підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації у 
цьому регіоні. У період 1944-1985 рр. кафедра мала назву кафедра 
теоретичної механіки (з коротким терміном 1947-1950 рр., коли вона мала 
назву кафедра теоретичної механіки та аерогідромеханіки), а з 1985 р. 
кафедра носить назву кафедри теоретичної та прикладної механіки.  
 Серед видатних представників кафедри в різні часи були 
академіки АН України Д.О. Граве (завідував кафедрою у 1924–1932 рр.), 
О.Ю. Ішлінський, М.О. Кільчевський, В.О. Кононенко, О.І. Кухтенко, 
член-кореспонденти АН України В.Є. Дяченко (завідував кафедрою у 
1932–1934 рр.), Ю.Д. Соколов (завідував кафедрою у 1944–1949 рр.), А.Ф. 
Улітко (завідував кафедрою у 1985–2002 рр.), І.Я. Штаєрман (завідував 
кафедрою у 1934–1941 рр.), професори П.В. Воронець (завідував 
кафедрою у 1919–1922 рр.), О.О. Горошко (завідував кафедрою у 1975–
1985 рр.), О.Ю. Жарій, О.П. Котельніков (завідував кафедрою у 1922–1924 
рр.), О.О. Назаров (завідував кафедрою у 1956–1958 рр.), А.Л. Наумов 
(завідував кафедрою у 1950–1955 та 1959–1975 рр.), І.І. Рахманінов 
(завідував кафедрою у 1863–1896 рр.), Г.К. Суслов (завідував кафедрою у 
1896–1919 рр.). 

За період існування кафедри її викладачі створили 
університетські підручники з теоретичної механіки, що завжди 
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знаходились на високому учбово-методичному рівні. Так, І.І. Рахманінов 
протягом 1870-1874 рр. у журналі Университетские Известия опублікував 
курс лекцій “Основания аналитической динамики”. Г.К. Суслов на початку 
XX століття видав у Києві двотомний підручник “Основы аналитической 
механики”, який був перероблен та перекладений українською мовою під 
назвою “Курс теоретичної механіки” (1930 р.); третє видання (1944 р.) цієї 
книги під назвою “Теоретическая механика” було рекомендовано як 
основний підручник для університетів СРСР. О.П. Котельніков написав 
посібник “Введение в теоретическую механику” (1925 р.) для технічних вузів. 
Д.О. Граве створив цілком оригінальний підручник “Теоретична механіка 
на основі техніки” (українською мовою – 1930 р., російською мовою – 1932 
р.), який поряд з традиційними розділами містить елементи механіки 
суцільних текучих та пружних середовищ, електричних машин, теорії 
турбін. М.О. Кільчевський написав базовий підручник у двох томах “Курс 
теоретичної механіки” (українською мовою – чотири видання у 1950, 1955, 
1957, 2009 рр., російською мовою – два видання у 1972 та 1977 рр.), який і 
сьогодні є основним при викладанні курсу теоретичної механіки в 
університетах. А.Л. Наумов створив двотомний підручник “Теоретическая 
механика” (1957, 1958 рр.) для студентів фізичних спеціальностей 
університетів. 

Серед особливо важливих наукових досягнень кафедри можна 
вказати на фундаментальні дослідження в галузі механіки неголономних 
систем, які започаткували Г.К. Суслов та його учень П.В. Воронець 
наприкінці ХІХ – початку ХХ століть; прикладні дослідження систем 
інерціальної навігації, які були організовані О.Ю. Ішлінським; теоретичні 
та прикладні дослідження мікрохвильових двигунів, хвильових 
гіроскопів та п’єзокерамічних перетворювачів для дзеркал адаптивної 
оптики, які пов’язані з діяльністю А.Ф. Улітка (він організував у 1980 р. 
при кафедрі науко-дослідну лабораторію механіки спряжених 
хвильових полів). Сучасний розвиток суспільства і техніки зумовлюють 
постійне оновлення курсів спеціалізації з ухилом до прикладних проблем 
механіки мікрорідини, хаотичної динаміки, хвильових мікродвигунів, 
електромеханічних перетворювачів енергії та наномеханіки, і, навіть, 
відкриття нової спеціалізації «комп’ютерна механіка». 
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І.І. Рахманінов 

Серед багатьох видатних вчених і 
педагогів, які внесли свій вклад у розвиток 
механіки у нашому університеті, чільне місце 
належить професорові Рахманінову Івану 
Івановичу (1826-1897), який працював у 
Київському університеті з 1853 р. до кінця свого 
життя послідовно на посадах ад’юнкта (1853), 
екстраординарного (1858), ординарного (1860) 
професора по кафедрі прикладної математики. 
Був деканом фізико-математичного факультету 
(1868-1875, 1880-1881), проректором (1875-1879) та 
ректором (1881-1883) Університету св. 

Володимира. Він належав до гарячих прихильників наближення 
викладання математичних наук в університетах до практичних потреб. У 
1853 р. він створив на фізико-математичному факультеті кабінет машин і 
моделей, який містив кінематичні моделі різних машин та великі 
креслення для викладання практичної механіки. В 1884 р. в память 50-
річчя Університету св. Володимира пожертвував 5000 рублів для 
встановлення іменної студентської премії (золота медаль та 300 рублів) 
для присудження раз у два роки за кращу працю у галузі фізико-
математичних наук. У 1890 р. був серед засновників фізико-
математичного товариства при Київському університеті св. Володимира.  

Навчаючись у Московському університеті під керівництвом 
М.Д. Брашмана, І.І. Рахманінов одержав хорошу підготовку з механіки, а 
також виявив інтерес до нових проблем техніки. Його перша праця, 
“Вертикальные водяные колеса для малых падений”, написана в 1853 
році, дістала схвальний відзив П. Л. Чебишева, який поряд з важливими 
теоретичними результатами вказав на її практичний інтерес. 

Дружні відносини і спілкування М.Д. Брашмана з 
М.В. Остроградським сприяли глибокому розумінню ідей останнього 
учнями Брашмана. Це відбилося й на наукових інтересах І.І. Рахманінова. 
Так, під впливом цих ідей І.І. Рахманінов виконав свої перші праці в 
Київському університеті: “Основания теории относительного движения 
и некоторые ее приложения как примеры” (1857, ця робота стала його 
докторською дисертацією) і “Общая теория относительного движения” 
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(надрукована в 1861 у м. Вільно).  І.І. Рахманінов надрукував 16 наукових 
праць із загальних питань теоретичної механіки, гідравліки, опору 
матеріалів, геометрії поверхонь та ряд статей педагогічного характеру. 
Серед них підручник “Основания теоретической динамики” 
(Университетские Известия, 1870-1874), промова “О самостоятельности в 
приложении наук практических к жизни” (Университетские Известия, 
1864). І.І. Рахманінов вперше одержав диференціальні рівняння 
відносного руху системи з нестаціонарними нестримуючими в'язями, а 
також встановив досить повний метод інтегрування цих рівнянь. Він 
одержав канонічні рівняння відносного руху системи для загального 
випадку, коли в'язі нестаціонарні, і, таким чином, завершив побудову 
загальної теорії цього розділу механіки. Розробка І.І. Рахманіновим теорії 
відносного руху була викликана чисто практичною необхідністю. Він дав 
застосування цієї теорії до розрахунку гідравлічних машин, що широко 
використовувались в той час у виробництві як найбільш дешевий 
водяний двигун. 

Безпосередня участь І.І. Рахманінова у вивченні нових питань 
механіки дозволила підняти рівень її викладання в університеті. У 1873 р. 
на основі курсу, який читався на факультеті, він видав першу частину 
підручника з механіки “Основы теоретической динамики”. Цей курс 
не поділявся на статику і динаміку, а містив динаміку точки та 
динаміку системи. В опублікованій частині курсу дано виклад в 
аналітичній формі динаміки точки, в основу якої покладений так 
званий принцип прискорюючих сил.  

Підвищення якості викладання механіки 
в університеті, постановка елементарних 
дослідів, як, наприклад, продемонстрований в 
університеті у 1868 р. дослід з маятником Фуко, 
пробуджує інтерес до науки серед студентів 
старших курсів, не лише механіків, а і 
математиків. Так, один з найбільш обдарованих 
учнів І.І. Рахманінова, член-кореспондент 
Петербургської АН Василь Петрович Єрмаков 

(1845–1922), свою першу наукову працю присвятив механіці, її 
новому в той час розділові — теорії пружності. Це була перша 

В.П.Єрмаков  
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робота, виконана в університеті в галузі вивчення властивостей 
деформівних тіл. У цій праці В. П. Єрмаков у досить повному 
обсязі виклав відомості по теорії пружності, які були в той час в 
іноземній літературі, а також розглянув у загальній постановці 
задачу про рівновагу і коливання пружного циліндра. 

Майже півсторічна наукова діяльність В.П. Єрмакова в 
університеті тісно пов'язана з механікою. Він написав багато 
фундаментальних, принципово важливих праць, що стосуються, 
головним чином, методів інтегрування рівнянь динаміки. Однією 
з широко відомих його праць в цьому напрямку є робота 
“Интегрирование дифференциальных уравнений механики” (в якій 
викладена повна теорія інтегрування канонічних рівнянь), за яку 
йому було присуджено ступінь доктора чистої математики. 

Глибокі спеціальні дослідження і велика ерудиція в різних 
напрямах математики та механіки дозволяли В.П. Єрмакову 
досить просто і глибоко висвітлювати спеціальні питання 
механіки, значно підвищити науковий рівень її викладання. 
Починаючи з 70-х років він тривалий час читав спеціальний курс 
інтегрування рівнянь динаміки, який був надрукований в 
“Университетских известиях” протягом 80-х років. 

З 80-х років кафедрою відводяться обов'язкові години на 
викладання основ теорії пружності та інших спеціальних питань 
механіки. 

Важлива роль у формуванні наукових 
інтересів механіків університету належить 
відомому вченому Гаврилу Костянтиновичу 
Суслову (1857-1935), вихованцю 
Петербурзького університету, який працював 
на кафедрі механіки понад тридцять років — з 
1888 по 1920р., а з 1896 по 1919 був її 
завідувачем. Наукові інтереси Г.К. Суслова 
надзвичайно різноманітні. Його праці 
відносяться до галузі аналітичної механіки, 
динаміки твердого тіла, інтегрування рівнянь 
динаміки. Він написав понад 50 праць, які 

Г.К. Суслов  
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містять глибокі теоретичні дослідження і розв'язання окремих 
задач, статті методичного й гносеологічного характеру. 

У перші роки роботи в Київському університеті Г.К. Суслов 
займається дослідженням методів інтегрування рівнянь динаміки для 
випадку руху консервативних систем. Він розглядає питання про 
знаходження силової функції, що припускає певні окремі інтеграли рів-
нянь руху системи з двома ступенями вільності, тобто розв'язує одну з 
обернених задач механіки. Одержані результати Суслов узагальнив для 
системи з довільним числом ступенів вільності. Ці дослідження і стали 
темою його докторської дисертації, яку він захистив у 1890 р. Надалі Г.К. 
Суслов, спираючись на ці дослідження, написав ряд праць, близьких по 
духу до праць Гельмгольца. Він створює кінетичну геометрію, в якій 
геометричні образи пов'язує з властивостями силової функції. Це 
дозволяє йому дати реальне тлумачення фізичної суті тривимірних 
просторів з постійною кривизною, відмінною від нуля, особливо 
просторів з постійною негативною кривизною, або просторів 
Лобачевського. 

Г.К. Суслов дав також реальне тлумачення основних положень 
неевклідової геометрії трьох вимірів і показав, що евклідова геометрія є 
окремим випадком кінетогеометрії при силовій функції, що дорівнює 
нулю. Ці праці і в наш час становлять інтерес для механіки. З 1892 року 
Г.К. Суслов займається поставленою ще Д.К. Бобильовим задачею про 
кочення без ковзання однієї поверхні по іншій. В подальшому ця задача 
послужила початком розвитку у Київському університеті нового розділу 
механіки — динаміки неголономних систем. Визначні досягнення у 
формуванні цього розділу механіки належать Г.К. Суслову та його учневі 
П.В. Воронцю. Від дослідження цього окремого випадку руху системи 
матеріальних точок, на яку накладені неінтегровні в'язі, Г.К. Суслов 
пізніше переходить до створення теорії цього розділу механіки. У 1902 р. 
він здійснив узагальнення принципу Остроградського на випадок руху 
неголономних систем. 

Велику увагу Г.К. Суслов приділяв основним принципам 
механіки. Так, у 1891 р. у праці “К вопросу о начале наименьшего действия 
методом, близким к методу Дарбу” він показав, що для дійсного руху 
системи матеріальних точок інтеграл, що виражає собою дію, має 
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мінімум.  
Великий за обсягом та складний за методами дослідження цикл 

праць Г.К. Суслова присвячений питанням динаміки твердого тіла з 
нерухомою точкою. В цих працях дано розвиток актуальних в той час 
геометричних методів дослідження руху тіла з нерухомою точкою, 
розв'язання конкретних задач, а також широка пропаганда одержаних на 
той час результатів. Поряд з розвитком загальних теоретичних питань 
динаміки твердого тіла з нерухомою точкою Г.К. Суслов під впливом 
праць Д.К. Бобильова та М. Є. Жуковського вже на початку 90-х років 
розглядає конкретні приклади гіроскопічних тіл. В статті “Примеры на 
движение гироскопических тел” він дослідив актуальну для того часу задачу 
про рух гіроскопічного маятника. 

Численні дослідження, що часто стосувалися найновіших питань 
механіки, істотно сприяли творчому викладанню курсу механіки Г.К. 
Сусловим. Про строгість і послідовність цього курсу, який читався в 
університеті протягом майже двадцяти років, свідчить його підручник 
«Теоретическая механика», за яким навчалося кілька поколінь механіків і 
який до цього часу є одним з найбільш повних посібників. 

Г.К. Суслов вперше виділяє в окремий розділ кінематику точки і 
твердого тіла, вперше в загальному курсі приділяє велику увагу таким 
розділам механіки, як динаміка твердого тіла, методи інтегрування 
рівнянь динаміки, основні принципи механіки, теорія удару та ін. З 
великою повнотою досліджується теорія невільних систем, вперше в 
загальному курсі розглядається питання динаміки неголономних систем. 
Хоч цей розділ не виділений в курсі окремо, але в різних місцях його дана 
досить повна теорія неголономних систем, а також наведені різні 
приклади неінтегровних в'язей. Викладання курсу Г.К. Суслов побудував, 
базуючись на векторному численні, що було прогресивним в механіці 
того часу й від чого курс виграв у чіткості і послідовності викладу. 

Крім загального курсу механіки, Г.К. Суслов читав спеціальні 
курси з динаміки твердого тіла, теорії коливань, окремих питань 
аналітичної механіки, а також курс гідромеханіки та теорії потенціалу, 
який був ним надрукований в 1904 р.  Хороший лектор, що користувався 
повагою студентів, Г.К. Суслов зумів прищепити інтерес до науки 
багатьом своїм учням, серед яких були П.В. Воронець, О.Ю. Шмідт, М.Г. 
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Чеботарьов, Л.П. Пшеборський та ін. 
Виявивши інтерес до питань динаміки 

твердого тіла, Петро Васильович Воронець (1871-
1923), ще будучи студентом, у 1896 р. написав 
серйозний твір по динаміці твердого тіла з 
нерухомою точкою: “Геометрическая интерпретация 
вращения твердого тела вокруг неподвижной точки”. В 
цьому творі він з усією повнотою виклав 
геометричну картину для випадку Ейлерового руху 
тіла навколо нерухомої точки, а також дослідив 
геометричні властивості полодії та герполодії. Ця 
робота дістала високу оцінку Г.К. Суслова і 

була надрукована в “Университетских известиях”. П.В. Воронець 
проявив себе в ній як проникливий дослідник в галузі складних питань 
механіки і був залишений при університеті для підготовки до 
професорського звання. За порадою свого вчителя Г.К. Суслова він 
зайнявся задачею про рух без ковзання твердого тіла по нерухомій 
площині. В той час ця задача становила особливий інтерес, бо на рух тіла 
у цьому випадку накладено специфічні умови і тіло перебуває під дією 
неголономних в'язей, а динаміка неголономних систем в цей період лише 
починала формуватися. Як показав С.О. Чаплигін, розв'язки окремих 
випадків цієї задачі, що з'явилися до того часу в роботах Лінделефа та 
інших авторів, мали істотні помилки. 

Виходячи з цієї окремої задачі, П.В. Воронець одним з перших у 
1901 р. виводить рівняння руху неголономних механічних систем, що не 
містять в собі множників Лагранжа. 

У виводі рівнянь руху неголономних систем, запропонованому 
П.В. Воронцем, обмеження, накладені на коефіцієнти рівнянь в'язей та 
характер сил, діючих на систему, відсутні. Тому рівняння П.В. Воронця є 
більш загальні, ніж рівняння С.О. Чаплигіна. 

Виходячи з інтегрального принципу Остроградського, 
П.В.Воронець вивів рівняння руху неголономних систем, на основі яких 
успішно розв’язав задачу про рух без ковзання твердого тіла по 
нерухомій площині, по сферичній поверхні, та розробив метод 
розв'язання задачі про кочення без ковзання довільного тіла по довільній 

П.В.Воронець 
П.В. 
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поверхні. Свою наукову діяльність П.В. Воронець сполучав з творчою 
педагогічною роботою: крім загального курсу механіки, він читав 
спеціальні курси динаміки твердого тіла, інтегрування рівнянь динаміки, 
теорії відносного руху та інші, які тісно пов'язувалися з його науковими 
інтересами. Разом з Г.К. Сусловим П.В. Воронець приділяв велику увагу 
залученню до наукової роботи студентів старших курсів та випускників 
університету. Так, одна з перших праць відомого вченого І.Я. Штаєрмана 
була написана під впливом наукових інтересів П.В. Воронця. Близькими 
до тематики П.В. Воронця є деякі праці А.Д. Білімовича, присвячені 
динаміці твердого тіла, дослідженням руху консервативних систем з 
лінійними інтегралами, а також праці І.І. Бєлянкіна та інших випускників 
університету.  

Отже, в дореволюційний період механіка в університеті набула не 
тільки самостійного значення, але й широкого творчого розвитку. Під 
керівництвом провідних вчених І.І. Рахманінова, В.П. Єрмакова, М.М. 
Шіллера, Г.К. Суслова, П.В. Воронця при університеті створюється школа 
механіків з певними науковими інтересами та методами дослідження. 

Характерною особливістю школи механіків Київського 
університету є інтерес до аналітичного напряму досліджень. Такі 
питання, як дослідження руху консервативної механічної системи, 
створення методів інтегрування рівнянь динаміки, основні принципи 
механіки, є загальними для всієї школи. Вони з різних точок зору 
висвітлені в роботах механіків університету і привели до важливих 
наукових результатів, таких, як методи інтегрування рівнянь динаміки, 
створені В.П. Єрмаковим, як узагальнення принципу Остроградського на 
випадок неголономних систем Г.К. Сусловим, як рівняння руху 
неголономних систем, одержані П.В. Воронцем. Цьому сприяла 
спільність наукових інтересів та взаємний вплив представників цієї 
школи, що дозволило глибоко та всебічно підійти до питань, які 
розглядалися. 

На початку 20 століття в галузі механіки продовжували 
працювати такі видатні вчені як професори Г.К. Суслов, П.В. Воронець, 
А.П. Котельніков, академік Д.О. Граве, які були керівниками кафедри 
механіки.  

Видатний російський математик Дмитро Олександрович Граве в 
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останній період свого життя активно працював 
у галузі механіки, а у 1921 р. очолював Інститут 
технічної механіки Академії наук УРСР. В 
період з 1924 по 1932 рік (коли саму назву 
університет було скасовано і замінено на 
Інститут Народної Освіти (ІНО)) він очолював 
кафедру механіки. Д.О.Граве написав 15 праць 
з питань небесної механіки, а також важливих 
проблем механіки деформівного твердого тіла. 
Разом зі своїми учнями Н.І. Ахієзером та 
А.Л. Наумовим він опублікував оригінальний 
підручник з механіки "Теоретична механіка на 
основі техніки" (1932 р), в якому крім 

університетського курсу теоретичної механіки були викладені деякі 
положення механіки машин, опору матеріалів, та теорії пружності, 
технічної гідравліки, теорії судна, аеромеханіки. Так встановлювався 
внутрішній зв'язок між абстрактними положеннями аналітичної 
механіки та її головними застосуваннями. Цікавим документом [22, с.216-
220] є програма курсу механіки Київського ІНО. 

Проблеми ефективності роботи вищої школи завжди були в 
центрі уваги видатного математика. Навіть у дуже складні для нашого 
університету часи постійних реорганізацій 1920-1933 рр. професор 
Д.О.Граве турбувався про якість підготовки наукових та науково-педаго-
гічних кадрів.  

Учень Д.О. Граве Вадим Євгенович Дяченко (1896-1954), який 
працював в Київському університеті в період з 1934 по 1954 рік і був 
наступним завідувачем кафедри після Д. О. Граве, вивчав наближені 
форми рівнянь механіки для випадку залежності зміни маси від 
швидкості руху і від положення в силовому полі а також показав 
придатність їх застосування до задач небесної механіки.  

Значний внесок в розвиток аналітичної та небесної механіки 
становлять праці Юрія Дмитровича Соколова (1896-1971) та його учнів, 
які працювали на кафедрі механіки в період з 1935 по 1941 рік. У 1921 році 
Ю. Д. Соколов почав дослідження, пов'язані з якісною та аналітичною 
теорією рівнянь динаміки та теорією інтегрування диференційних 

Д.О.Граве  
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рівнянь. Особливо важливе значення мали його дослідження з класичної 
та узагальненої проблеми n тіл, в якій були знайдені нові інтегровані 
випадки руху та проведені дослідження стійкості матеріальної системи за 
узагальненим законом взаємодії. В цих працях вперше було поставлено 
питання про просторовий гомографічний рух вільної матеріальної 
системи; встановлені необхідні і достатні умови, яким повинні 
задовольняти швидкості точок та силова функція, щоб система 
здійснювала такий рух; встановлені нові випадки гомографічних рухів та 
доведені деякі відомі теореми в узагальненій постановці. В результаті цих 
досліджень були виявлені серйозні помилки в мемуарах ряду відомих 
вчених: Лагранжа, Якобі, Пенлеве, Біскончіні, Блока та інших. Основні 
висновки цих досліджень узагальнені в монографії "Особые траектории 
системы материальных точек".  

Потреби техніки та наявність в Академії 
Наук України ряду інститутів механічного 
напрямку викликає у передвоєнні роки у 
Київському університеті значний поштовх у 
розвитку механіки. В 1934 році кафедру 
механіки очолив вихованець Київського 
університету професор Ілля Якович Штаєрман 
(1891-1962). З його ініціативи було введено у 
викладання курс теорії пружності (включаючи 
опір матеріалів) і одночасно спеціалізацію з 
прикладної теорії пружності. І.Я. Штаєрман 
опублікував ряд наукових досліджень в галузі 
прикладної теорії пружності, переважно теорії 
стійкості арок, розрахунку ланцюгових мостів і 

теорії тонкостінних оболонок. У теорії оболонок він показав, що 
розрахунок циліндричної оболонки, товщина стінки якої змінюється за 
параболічним законом, виконується за допомогою гіпергеометричних 
функцій. Далі він узагальнив метод асимптотичного інтегрування в 
застосуванні до тонкостінних оболонок та показав, що цей метод є 
зручним у практичному вжитку.  

Важливим етапом у розвитку наукових досліджень в галузі 
механіки та зміцнення зв’язків з практикою, було створення в 1940 році 

І.Я. Штаєрман  
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механіко-математичного факультету, що було природно, оскільки 
механіка найбільш широко використовує математичні методи і, в той же 
час, сприяє розвитку нових конструктивних напрямків самої математики. 
Слід відзначити, що аналогічного типу факультети в провідних вищих 
навчальних закладах США були створені лише в 60-х роках ХХ століття. 

Після визволення Києва у листопаді 1943 року кафедра 
теоретичної механіки поновила свою роботу у Києві під керівництвом 
професора Ю.Д.Соколова. 

Юрій Дмитрович Соколов (1896 - 1971) — 
відомий радянський вчений в галузі небесної 
механіки, гідромеханіки, теорії диференціальних 
рівнянь та теорії фільтрації, член-кореспондент 
АН УРСР (1939), – працював на кафедрі 
теоретичної механіки в 1935–1949 р.р. Він зробив 
важливий внесок у розв'язання проблеми n тіл як у 
класичній, так і в узагальненій постановці. 
Запропонував ефективний метод розв'язання 
диференціальних та інтегральних рівнянь, 
відомий під назвою методу осереднення 
функціональних поправок. Соколов був чудовим 

лектором. Його лекції по теоретичній механіці виділялись стрункістю 
композиції  та високим науковим рівнем. Поряд з традиційними 
розділами механіки він читав також розділи з теорії стійкості, динаміки 
неголономних систем, механіки систем змінної структури. В 40-і роки ці 
розділи були прогресивною новинкою в цьому курсі. З 1935 року Соколов 
читав курс з вибраних питань аналітичної теорії диференційних рівнянь 
динаміки, який був органічним доповненням до загального курсу 
теоретичної механіки і складався з трьох розділів: особливі точки інтегралів 
динаміки, особливості руху системи точок, які взаємно притягуються по 
довільному закону, та теорія удару в класичній задачі трьох тіл.  До його 
школи належать такі відомі вчені, як С.Ф. Фещенко, Б.Н. Фрадлін, П.Ф. 
Фільчаков, О.Ю. Лучка, І.І. Путілін. 

Яскравим прикладом співдружності академічної та 
університетської спільнот було обрання у 1949 р. професором Київського 
університету по кафедрі теорії пружності видатного радянського вченого 

Ю.Д.Соколов  
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у галузі механіки, Героя Соціалістичної Праці, 
академіка АН СРСР (1960) та АН УРСР (1948) 
Олександра Юлійовича Ішлінського (1913–2003). 
Поєднуючи роботу директора Інституту 
математики АН УРСР (1948–1955) та професора 
Київського університету, О.Ю. Ішлінський 
уперше розробляє і читає оригінальні курси з 
теорії гіроскопів  та теорії пластичності, 
проводить велику науково-дослідну роботу.  

О.Ю. Ішлінський відомий працями з 
динаміки твердого тіла, теорії гіроскопів, теорії 
систем інерційної навігації, теорії пластичності, 
в'язкопластичних течій, динамічної стійкості 

тонкостінних конструкцій та стійкості деформації суцільних середовищ, 
механіки грунтів, теорії тертя при ковзанні та коченні з урахуванням 
в'язкопружних властивостей тіл та ін.  

Наукові праці О.Ю. Ішлінського вражають глибиною 
проникнення в фізичну суть процесу, умінням у простій дохідливій 
формі розкрити наслідки розв'язання задачі при збереженні належної 
математичної строгості. Це в певній мірі зумовлено систематичною (зі 
студентських років) роботою О.Ю. Ішлінського в промисловості, 
особливо в галузі приладобудування. В університеті О.Ю. Ішлінський 
працював до 1956 р. Однак зв’язки з науковою громадськістю після його 
повернення до Москви не обірвались.  

Буваючи у Києві, О.Ю. Ішлінський читав відкриті лекції для 
студентів, викладачів та науковців Київського 
університету, послухати його приходили і з 
інших вузів та академічних інститутів.  У 1994 
році академіка О.Ю. Ішлінського було обрано 
Почесним доктором Київського університету. 

Микола Олександрович Кільчевський 
(1909–1979), академік АН УРСР, вихованець 
кафедри теоретичної механіки Київського 
університету (1933), почав працювати на 
факультеті ще в середині 30-х років, а у 1947–1958 

О.Ю.Ішлінський  

М.О.Кільчевський 
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рр. викладав на факультеті за сумісництвом. Основні праці М.О. 
Кільчевського присвячені теорії оболонок, статичним та динамічним 
задачам теорії пружності, теорії удару, розвитку методів загальної 
механіки стосовно проблем механіки суцільного середовища. Він 
розробив загальний метод зведення тривимірних задач теорії пружності 
до двомірних, розвинув метод інтегральних рівнянь в теорії оболонок, 
створив теорію динамічної контактної взаємодії пружних тіл. На кафедрі 
тривалий час працювали його учні доценти Л.М. Кисілевська (1920-1999), 
І.В. Ніколенко (1926-2004), Г.Г.Філоненко (1925 р.н.),  В.О. П’ятецький 
(1941-2012). 

З 1958 по 1961 рік за сумісництвом на кафедрі теоретичної механіки 
працював академік АН УРСР Олександр Іванович  Кухтенко (1914-1994). 
Він відомий своїми працями в галузі неголономної механіки, теорії 
автоматичного керування та технічної кібернетики. На кафедрі 
тривалий час працював його учень доцент І.І. Хількевич (1935-1999). 

З 1966 по 1975 р. на кафедрі теоретичної механіки за сумісництвом 
викладав директор Інституту механіки АН УРСР, академік АН УРСР 
Віктор Олімпанович Кононенко (1918-1975). Основні напрями його 
наукових досліджень – теорія нелінійних коливань, питання взаємодії 
коливних систем з джерелами енергії,  майже періодичні коливання, 
проблеми просторових коливань твердих тіл. В.О. Кононенко встановив 
існування параметричного резонансу дробового порядку в системах з 
майже періодичною зміною параметрів.  

3 1950 по 1955 р. і потім з 1959 по 1975 р. на посаді завідувача 
кафедри теоретичної механіки працював вихованець факультету, учень 
О. П. Котельнікова і Д.О.Граве професор Наумов Адольф Львович (1900–
1982) – відомий фахівець в галузі електромеханіки та електротехніки. Він 
почав працювати на факультеті ще в двадцяті роки асистентом 
професора Граве. В його роботах була розроблена загальна класифікація 
електричних машин як електричних ланцюгів зі змінними параметрами 
та метод розрахунку електромагніту змінного струму, що притягує 
неферомагнітні тіла. А.Л. Наумов написав підручник «Курс 
теоретической механики для физических специальностей» (1957) з 
елементами теорії відносності та квантової механіки. 
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У період з 1956 по 1958 р. завідувачем кафедри теоретичної 
механіки був професор, доктор фізико-математичних наук Олександр 
Олександрович Назаров (1906–1972), відомий своїми науковими працями 
з теорії пологих оболонок, для вивчення яких застосував метод «майже 
декартових» координат (координат, які одержуються за допомогою двох 
взаємно ортогональних сімейств січних площин), оболонок обертання, з 
теорії гіроскопів. Заснував на кафедрі лабораторію гіроскопічних систем. 
В 1957 році видав монографію «Некоторые вопросы теории гироскопов». 
Читав на факультеті курси з теоретичної механіки та теорії пружності, 
спецкурс з теорії пологих оболонок. Його учні В.М. Гончаренко, 
А.Ф. Шестопал, Б.М. Бублик, А.А. Березовський стали відомими вченими 
в різних галузях прикладної математики. 

З 1975 по 1985 рік кафедру теоретичної 
механіки очолював професор, нині професор-
консультант, доктор фізико-математичних наук 
Горошко Олег Олександрович (1925 р.н.), який 
вивчав проблеми динаміки багатомасових систем 
з неголономними в'язями, задачі віброзахисту, 
гіроскопічні системи. Оригінальне дослідження 
стійкості вільної пружної конструкції при поздов-
жньому навантаженні в умовах керованого 
польоту, проведене О.О.Горошком, знайшло за-
стосування у розробках космічної техніки. 
Монографія “Динамика упругой конструкции в 
условиях свободного полета”, присвячена цим 

дослідженням, була перевидана в США у 1965 р. Він виконав 
дослідження динаміки шахтних підйомних канатів, вивчив двохвильові 
процеси в пружних системах з рухомим навантаженням, розвинув 
неголономну механіку систем з деформованими твердими тілами. Під 
його керівництвом було відновлено роботу лабораторії гіроскопічних 
систем та аналогово-обчислювальних машин.  

У 1985 році кафедра отримала назву – кафедра теоретичної та 
прикладної механіки, – і з цього року до 2002 р. кафедру очолював член-
кореспондент НАН України професор Улітко Андрій Феофанович (1934 
– 2015). Вихованець механіко-математичного факультету А.Ф. Улітко у 
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1961 р. захистив кандидатську дисертацію 
«Решение пространственных задач теории 
упругости методом собственных вектор-
функций», а у 1971 р. – докторську 
дисертацію «Метод собственных 
векторных функций в пространственных 
задачах теории упругости». До 1980 року 
працював в Інституті механіки НАН 
України, поєднуючи наукову роботу з 
лекційною роботою на механіко-
математичному факультеті. В період з 1980 
по 1985 роки А.Ф.Улітко був деканом 
механіко-математичного факультету, а з 
1985 по 1988 р. – першим проректором університету. Він відомий 
науковій громадськості своїми працями в галузі спектральних розвинень 
векторних полів та їх застосувань  в просторових задачах теорії пружності 
і повільних течій в’язких рідин (наближення Стокса), а також розробками 
загальної теорії коливань та енергоперетворення в п’єзокерамічних 
елементах різних технічних пристроїв, зокрема, це розробки 
теоретичних основ та створення діючих зразків мікрохвильових двигунів, 
хвильових (твердотільних) гіроскопів і перетворювачів для адаптивної 
оптики. Для дослідження такого широкого кола задач був створений 
ефективний метод розв’язування векторних крайових задач просторової 
теорії пружності та електропружності, відомий тепер як метод власних 
векторних функцій А.Ф. Улітка. Він розробив і протягом багатьох років 
читав спецкурси з теорії електромеханічних коливань, хвильових 
гіроскопів та механіки контактної взаємодії деформівних тіл. Наукові 
інтереси А.Ф. Улітка сформували новий напрямок в університетській 
школі механіки – механіка п’єзокерамічних активних матеріалів.  Він 
виховав 33 кандидати наук та 5 докторів наук. Серед його учнів 
випускники механіко-математичного факультету доцент Г.В. Куценко 
(1937 р.н.), працював на кафедрі теоретичної та прикладної механіки у 
1988 – 2003 рр.; доцент В.Ф. Ковальчук (1959 р.н.), який працював на 
кафедрі у 1984 – 2001рр.; професор О.Ю. Жарій (1957 р.н.), працював на 
кафедрі у 1983–2006 рр.; професор В.В. Мелешко (1951-2011), який 

А.Ф.Улітко 
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очолював кафедру у 2002-2011 рр. Насьогодні на кафедрі працюють учні 
А.Ф.Улітка доценти Г. М. Зражевський, І.А.Улітко, І. В. Лебедєва.  

Науковий доробок А.Ф.Улітка ґрунтовно викладений у його 
широковідомих монографіях: «Метод собственных векторных функций в 
пространственных задачах теории упругости»  (1979), «Равновесие упругих 
тел канонической формы» (1985, у співавт.), «Электроупругость» (1989, у 
співавт.), «Введение в механику нестационарных колебаний и волн» (1989, у 
співавт.), «Магнітопружність при динамічному навантаженні» (1994, у 
співавт.), «Метод Винера-Хопфа в контактных задачах теории упругости» 
(2006, у співавт.) та понад як у 250 наукових статтях. 

А.Ф.Улітко – заслужений діяч науки УРСР(1984 р.), лауреат 
Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1988 р.), лауреат премії 
ім. О.М.Динника АН УРСР (1984 р.), кавалер ордена «За заслуги» III ст. 
(2009 р.). 

Яскравим представником школи 
механіки А. Ф. Улітка був професор 
Мелешко В’ячеслав Володимирович 
(1951-2011), який закінчив механіко-
математичний факультет з відзнакою у 
1973 р. Він почав викладацьку діяльність 
на кафедрі наприкінці 1980-их років, 
читав спеціальні курси, зокрема, 
«Бігармонічні проблеми механіки», 
«Коливання та хвилі в пружних 
системах», «Механіка мікрорідини», 

«Хаотична динаміка», «Детерміновані та хаотичні коливання» та інші, 
керував роботою аспірантів, під його науковим керівництвом захищено 
10 кандидатських дисертацій і одна докторська. В. В. Мелешко 
очолював підкомісію з механіки Науково-методичної комісії з 
математики та механіки МОН України. Наукові інтереси В. В. Мелешка 
стосувалися бігармонічних задач механіки, теорії змішування, 
вихорової динаміки. У 2013 році В.В.Мелешко (посмертно)  став 
лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки у 
складі авторського колективу за цикл праць «Закономірності 
хвилевихрових процесів у суцільному середовищі». Основні 

В.В.Мелешко 
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наукові праці виконані у галузі вихорової динаміки, теорії змішування, 
акустики твердого тіла. Автор монографій "Гармонические колебания и 
волны в упругих телах" (1981), "Динамика вихревых структур" (1993), "Теорія 
хвилеводів" (2014).  Його широкий науковий світогляд дозволив його 
друзям і колегам називати його «ходячою енциклопедією з механіки». 

З 2011 по 2013 р.р. кафедрою керував 
професор Маципура Володимир 
Тимофійович (1950 р.н.), випускник 
Київського політехнічного інституту (1974). У 
2004 р. в Інституті гідромеханіки НАН 
України захистив докторську дисертацію 
«Акустичні поля в неканонічних областях». 
На кафедрі працює з 2007 р. Він читає курси 
«Теорія коливань», «Математичне 
моделювання механічних систем і процесів», 
«Комп’ютерне дослідження полів у 
хвилеводних структурах» та інше. Автор 70 
наукових і науково-методичних праць. 
Співавтор навчальних посібників «Основи 

акустики» (2007), «Фракталы: от удивления к рабочему инструменту» 
(2013), «Теорія хвилеводів» (2014) та  монографії «Волновые задачи акустики» 
(2013). Коло наукових інтересів формується задачами випромінювання, 

поширення та розсіювання хвильових 
процесів, фрактальним аналізом сигналів та 
дослідженням явищ детермінованого хаосу 
в динамічних системах. 

З 2013 року кафедру очолює професор 
Жук Ярослав Олександрович (1967 р.н.), 
випускник механіко-математичного 
факультету (1991). У 1994 р. захистив 
дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата фізико-математичних наук 
«Планарні коливання і дисипативний 
розігрів пластин змінної товщини з фізично 
нелінійних матеріалів», а у 2002 р. – Я.О.Жук 

В.Т.Маципура 
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докторську дисертацію «Зв’язані задачі термомеханіки фізично 
нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному 
наближенні» за спеціальністю «механіка деформівного твердого тіла». 
На кафедрі працює з 2012 року, читає нормативні курси: «Історія 
механіки» (3 курс), «Коливальні системи» (4 курс), «Теорія 
розмірностей» (маг. 1 курс); спеціальні курси: «Хаотична і нелінійна 
динаміка» (маг. 2 курс), «Динамічні задачі механіки» (маг. 2 курс), 
«Математичні моделі в механіці» (аспіранти). Підготував двох 
кандидатів наук. 

Наукові інтереси Я.О.Жука стосуються механіки зв'язаних полів в 
матеріалах і елементах конструкцій. Основні результати отримані при 
дослідженнях зв'язаних задач термомеханіки фізично нелінійних 
матеріалів при гармонічному навантаженні, зв'язаних задач 
термоелектромеханіки фізично нелінійних матеріалів, механіки 
композиційних матеріалів, нано- і мікромеханіки. Автор (співавтор) 
більше 180 наукових публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях, 
серед яких «Encyclopedia of Thermal Stresses» (2014). 

Професор Я.О. Жук – член Національного комітету України з 
теоретичної і прикладної механіки (2002), секретар Експертної ради з 
механіки Вищої атестаційної комісії України (2005-2012), член науково-
дослідного центру Centre for Micro- and Nanomechanics  - CEMINACS 
при Абердінському університеті (Шотландія). 

Доцент Григорій Михайлович Зражевський 
(1961 р.н.) після закінчення у 1983 р. механіко-
математичного факультету з відзнакою 
захистив кандидатську дисертацію 
«Распространение магистральных трещин 
путем растрескивания» (1987 р.) і почав 
працювати спочатку асистентом, а потім 
доцентом кафедри. Г.М. Зражевський читає 
нормативні курси з теоретичної механіки та з 
чисельних методів задач механіки, спецкурси 
«динамічна механіка руйнування», «аналітичі 
та чисельні методи в динамічних задачах теорії тріщин», «методи 
зважених невязок в задачах механіки», «сучасні методи обробки та 

Г.М.Зражевський 
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передачі інформації» (для спеціалізації «комп’ютерна механіка»). В 
роботах Г.М. Зражевського побудовано розв’язки відповідних 
узагальнених краєвих задач Рімана стосовно проблем динамічного 
розповсюдження тріщин в пружних тілах та дифракції пружних хвиль 
на рухомих тріщинах. Автор близько 50 наукових і науково-
методичних публікацій, зокрема, методичного посібника «Чисельні 
методи в задачах механіки. Ч.1: Теоретична та прикладна механіка». 

Доцент Ірина Валеріївна Лебедєва (1966 р. н.), 
закінчила механіко-математичний факультет з 
відзнакою. У 1993 р. захистила кандидатську 
дисертацію «Коливання оболонок при їх 
обертальному русі». З 2006 р. працює доцентом 
кафедри теоретичної та прикладної механіки. 
Викладає нормативні курси „Теоретична 
механіка: статика, кінематика”, «Теоретична 
механіка: динаміка, аналітична механіка», 
„Теорія стійкості”, читає 
спецкурс “Теорія 
гіроскопів”. Основні 
напрямки наукової 
діяльності : 

неоднорідності та дефекти в пружних 
середовищах,  гіроскопічні системи, сенсори. Має 
понад 50 наукових та науково-методичних 
публікацій, серед них навчальний посібник 
«Теорія гіроскопічних систем» (2013). 

Доцент Олександр Віталійович Борисейко 
(1968 р.н.), закінчив механіко-математичний 
факультет у 1990 р. У 1996 захистив кандидатську дисертацію “Стійкість 
циліндричних та конічних оболонок з композитів з непружними 
компонентами”. На кафедрі працює з 2001 на посаді доцента. Викладає 
теоретичну механіку, варіаційне числення та оптимальне керування, а 
також ряд дисциплін спеціалізації. Основні напрямки наукової діяльності 
– дослідження у галузі механіки зв’язаних електромеханічних полів та 
динаміки елементів конструкцій з п’єзокерамічних матеріалів. Має понад 

І.В.Лебедєва 

О.В.Борисейко 
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40 наукових та науково-методичних праць, зокрема, розділ в 
енциклопедичному зібранні “ Механика композитов” (1993-2003). Голова 
комісії зі спортивно-масової роботи профкому університету.  

Доцент Улітко Ігор Андрійович (1970 р.н.), 
вихованець механіко-математичного 
факультету (1992), захистив кандидатську 
дисертацію «Коливання та хвилі в пружних 
тілах, які здійснюють обертовий рух» (1999). На 
факультеті працює з 1995 р., спочатку в НДЛ 
механіки спряжених хвильових полів, роботою 
якої керував з 2006 по 2012 рр., а потім – на посаді 
доцента. Читає курси «Аналітичні методи в 
механіці», «Некласичні математичні моделі 
механіки деформівного твердого тіла» (для 
магістрів), «Теорія сенсорів і актуаторів» та інші. 
Автор близько 40 наукових і науково-

методичних праць. 
Асистент Курилко Олександр Борисович (1985 

р.н.) закінчив механіко-математичний факультет 
2008 р. з відзнакою, захистив кандидатську 
дисертацію «Змішування в’язких рідин у 
мікрокомірках» (2012), працює на кафедрі з 2010 р. 
Має понад 15 наукових публікацій, його наукові 
інтереси стосуються задач динаміки руху в’язких 
рідин, дослідження хаотичної поведінки 
динамічних систем. Член Асоціації більярдного 
спорту КНУ, неодноразовий чемпіон 
університету з більярду серед науково-
педагогічних працівників. 

При кафедрі теоретичної та прикладної механіки працює навчальна 
лабораторія електромеханічних та акустичних систем (завідувач 
лабораторії В.М. Нікітенко). На її базі проводяться не тільки 
демонстраційні заняття, але і лабораторні практикуми та частково 
експериментальні дослідження до кваліфікаційних та дипломних робіт 
студентів кафедри.  

І.А.Улітко 

О.Ю.Курилко 



Кафедра теоретичної та прикладної механіки 
 

317 

У 1980 році при кафедрі теоретичної та прикладної механіки 
створено науково-дослідну лабораторію механіки спряжених хвильових 
полів. З 2006 по 2012 р.р. роботою НДЛ керував к.ф.-м.н. Улітко І.А. З 
2012 р. лабораторію( яка реорганізована у 2015 р. у науково-дослідний 
сектор) керує  професор, д.ф.-м.н. Острик Володимир Іванович (учень 
члена-кор. НАН України А.Ф. Улітка). Він – автор понад 120 наукових і 
навчально-методичних праць, серед яких монографія «Метод Винера – 
Хопфа в контактных задачах теории упругости» (2006, у співавт. з 
А.Ф.Улітко),  навчальний посібник «Метод факторизації» (2014). До 
штату науково-дослідного сектору входять ст.наук.співробітник, к.ф.-
м.н. О.В. П’ятецька, провідні інженери К. В. Полішко, А. М. Кір’єв, В. О. 
Андрущенко, Г. В. Завалюєв, Н. П. Пучко, к.ф.-м.н. В. О. Білий, к.ф.-м.н. 
Д. Ю. Лібов, електрослюсар Водотовка М.А. 

Останніми роками в лабораторії виконувалися дослідження за 
рахунок державного бюджету на науково-пошукові 
фундаментальні дослідження, грантів Міносвіти України та 
госпдоговірної тематики. Були завершені дослідження за темою 
«Механіка рухомих деформівних середовищ та експериментальні 
методи механіки і низькочастотного електромагнітного зв'язку 
телесистем для похилого і горизонтального буріння нафтогазових 
свердловин» (2001-2005 р.р.), за проектом № М/150-2004 МОН 
України “Розробка забійної телесистеми з безкабельним 
електромагнітним каналом зв’язку для буріння горизонтальних 
стовбурів нафтогазових свердловин”(2004-2006 р.р.), за грантом 
НТЦУ № 2473 “Тунельний зонд з акусто-емісійним контролем для 
визначення механічних властивостей тонких плівок” (2003-2005 
р.р.). У 2006 - 2010 р.р. за рахунок базового бюджетного 
фінансування виконувалися дослідження за темою 
«Мікромеханіка тонких плівок на комбінованій шаруватій 
пружній основі – експериментальні методи індентування 
надтонких плівок та теоретичні обрахунки». У результаті 
досліджень по цій темі був розроблений прототип STM-
мікронанотвердоміра-профільоміра з діамантовою 
напівпровідниковою пірамідкою для дослідження фізико-
механічних властивостей матеріалів і плівкових покриттів 
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(мікротвердість, модулі пружності і пластичності, анізотропія, 
міцність  руйнування при скрайбуванні, акустичний аналіз 
тріщино утворювання). У 2011-2013 р.р. велися дослідження за 
бюджетною темою «Крайові задачі динаміки пружних тіл зі 
спряженими польовими фізико-механічними властивостями та їх 
застосування в неруйнівному контролі, сенсорних 
мікроелектромеханічних системах та хвильових гіроскопах» 
(№11БФ038-05), які продовжилися прикладними дослідженнями за 
темою «Математичні та експериментальні методи механіки 
спряжених коливальних процесів і хвильових полів та їх 
застосування в гіроскопічних геонавігаційних та 
мікроелектромеханічних системах» (№ 14БП038-02). 

Більшість науковців бере безпосередню участь в 
навчальному процесі, чим повністю забезпечується проведення 
лабораторних практикумів з дисциплін спеціалізації кафедри.  

Лабораторія оснащена сучасним експериментальним 
обладнанням (тунельний мікроскоп, традиційні і хвильові 
гіроскопічні системи, тепловізори для дослідження форм 
коливання, високоточнi iнклiнометри, системи передачi цифрових 
даних, малочутливi до зовнiшнiх збурень, DSP-- процесори) i 
комп’ютерною технікою. 

З 1980 року при кафедрі теоретичної механіки працює 
міжрегіональний семінар „Сучасні проблеми механіки”. В різні роки його 
роботою керували  академік НАН України В.Т. Грінченко, член-
кореспондент НАН України А.Ф. Улітко та професор В.В. Мелешко. 
Участь в засіданнях беруть аспіранти, викладачі, студенти університету, 
науковці інститутів НАНУ. Семінар виконує важливу функцію по 
апробації докторських та кандидатських дисертацій в різних галузях 
механіки. На його засіданнях за останні роки з доповідями виступили 
відомі вчені з США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів та інших 
країн. Систематична робота семінару є важливим і необхідним 
елементом підготовки висококваліфікованих спеціалістів на кафедрі 
теоретичної та прикладної механіки. 
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Докладніше про історію кафедри теоретичної та прикладної 
механіки та про життя і наукову діяльність її окремих представників 
можна дізнатись із наведеного нижче списку основної літератури: 

 
1. Балабанов О.Д., Недоступ Н.М. (Упорядники). Систематичний 
покажчик до періодичних видань Київського університету (1861-
1960). Вип. 1-2. – К.: Вид-во Київського університету, 1963.  
2. Біобібліографія вчених Української РСР. Олександр Юлійович 
Ішлінський. – К.: Наукова думка, 1970. 
3. Биобиблиография ученых Украинской ССР. Николай 
Александрович Кильчевский. – К.: Наукова думка, 1991. 
4. Геронимус Я.Л. Очерки о работах корифеев русской механики. 
– М.: ГИТТЛ, 1952. 
5. Григорьян А.Т., Фрадлин Б.Н. История механики твердого 
тела. – М.: Наука, 1982. 
6. Добровольский В.А. Василий Петрович Ермаков (1845-1922). – 
М.: Наука, 1981. 
7. Иконников В.С. (Редактор). Биографический словарь 
профессоров и преподавателей Императорского Университета св. 
Владимира (1834–1884) .– К.:Университетская типография, 1884. 
8. История механики. С конца XVIII века до середины XX века. – 
М.: Наука, 1972. 
9. История отечественной математики. Том 2. 1801-1917.– К.: 
Наукова думка, 1967.– 616 с. 
10. История отечественной математики. Том 4. Книга 2. 1917-1967.– 
К.: Наукова думка, 1970. 
11. Історія Київського університету.– К.: Вид-во Київського 
університету, 1959. 
12. Кільчевський М.О., Коваленко А.Д., Сідляр М.М. Наукова 
діяльність кафедри механіки, кафедри теорії пружності і кафедри 
аерогідромеханіки та теплообміну. – Наукові записки Київського 
університету, 1957, том XVI, вип. XVI, (математичний збірник № 
10), с.29-41. 
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13. Кравчук М. Математика та математики в Київському 
Університеті за сто років (1834-1934). – В кн.: Механіко-
математичному факультету- 60. – К., 2000, с. 204-248. 
14. Механіко-математичному факультету-60. – К., 2000. 
15. Назаров О.О., Ніколенко І.В. До питання про розвиток 
механіки в Київському університеті за період минулого століття. – 
Вісник Київського університету №1. Серія астрономії, математики і 
механіки, 1958, вип. 2, с.7-11. 
16. Ніколенко І.В., Сідляр М.М., Старостін М.Г. Історія механіки в 
КДУ за 50 років. – Вісник Київського університету. Серія математики 
і механіки, 1967, вип. 7, с.43-50. 
17. Писаренко Г.С. Нарис з історії розвитку механіки в Україні, 
1918–1994 рр. – К.: Наукова думка, 1995. 
18. Путята Т.В., Фрадлін Б.Н. Діяльність видатних механіків на 
Україні.– К.: Держтехвидав УРСР, 1952. 
19. Савин Г.Н., Георгиевская В.В. Развитие механики на Украине за 
годы Советской власти.– К.: Изд-во АН УССР, 1961. 
20. Савин Г.Н., Путята Т.В., Фрадлин Б.Н. Очерки развития 
некоторых фундаментальных проблем механики.– К.: Наукова 
думка, 1964. 
21. Улітко А.Т. Розвиток математики і механіки на механіко-мате-
матичному факультеті за 150 років. - Вісник Київського університету. 
Математика і механіка, 1983, № 25, с.3-25. 
22. Урбанский В.М. Дмитрий Граве и время.– К.: Наукова думка, 
1998.  
23. GertJan van Heijst. To the memory of Vyacheslav Vladimirovich 
Meleshko//Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 4. – С. 320-
656. 

 
Матеріал підготували:  

професор Мелешко В.В., 

завідувач кафедри теоретичної та прикладної механіки, 
професор Жук Я.О., 

провідний інженер Пучко Н.П. 
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Кафедра алгебри та математичної логіки в 2014 році 

Зліва направо: А.С.Олійник, В.І.Духота, Є.В.Бондаренко, 
А.П.Петравчук, О.О.Безущак, Я.В.Лавренюк, Н.С.Головащук, 

О.Ю.Дрозд-Корольова, Є.А.Кочубінська 

=  
Кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь у 2009 році 

Зліва направо: О.В.Капустян, П.О.Касьянов, Н.В.Задоянчук, 
О.С.Чернікова, М.О.Перестюк, А.В.Сукретна, 

Ю.В.Ловейкін, І.О.Парасюк 
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Кафедра геометрії в 2004 році 

 

 
Кафедра математичного аналізу в 2010 році 

Зліва направо: верхній ряд – А.В.Чайковський, М.О. Денисьєвський, 
М.О.Назаренко,  О.Ю.Константінов, В.Б. Брайман, 

О.Н. Нестеренко, Д.Ю. Мітін; нижній ряд – Т.О. Петрова, 
І.О. Шевчук, О.Г. Кукуш, Н.В. Шевчук, О.О. Курченко 
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Кафедра математичної фізики в 2015 році 
 

 
 
 
 

1 ряд (зліва направо):  А.П.Креневич, Б.П.Довгий,  
Т.А.Мельник, В.Г.Самойленко,  
О.В.Обвінцев, А.В.Ловейкін;  

 
 2 ряд (зліва направо): В.А.Бородін, Л.Ю.Шинкаренко, 

Г.В.Верьовкіна, Я.І.Рукавцова, Є.С.Вакал, 
 А.В.Попов, І.В.Гап’як 
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Кафедра загальної математики в 2015 році 
 

 
 
 

Зліва направо (верхній ряд): асист.Іващук О.В., доц.Перегуда О.В., 
асист.Єршов А.В., доц.Тищенко С.В., доц.Ільченко О.В.,  

 
(середній ряд): доц.Данілов В.Я., інж.Карпінська Н.Д., 

інж.Куровська С.В., доц.Мосєєнков Ю.Б., аспір.Новак І.Г., 
доц.Вижва З.О., аспір.Добродзій Т.В.,  

аспір.Стецюк О.Д., аспір.Горбань Н.В.  
 

(нижній ряд): доц.Плахотник В.В., проф.Кулініч Г.Л., 
зав.кафедри проф.Станжицький О.М., 

проф.Васильченко І.П., проф.Таран Є.Ю. 
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Кафедра теорії ймовірностей, статистики та  
актуарної математики в 2010 році 

 

 
 
 
 

Стоять (зліва направо): Г.М.Шевченко Г.М.,  
Р.Є.Майборода, Н.В.Семеновська, О.І.Пономаренко,  

О.І.Василик,  М.П.Моклячук, Р.Є.Ямненко,  
Ю.В.Козаченко,  О.Д.Борисенко, Л.М.Сахно; 

 
 сидять (зліва направо): Г.С.Багро, Ю.С.Мішура,  

Т.О.Яковенко, С.Ю.Клокун 
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Колектив кафедри теоретичної та прикладної механіки, 

навчальної лабораторії електромеханічних та акустичних 
систем і науково-дослідного сектору 

механіки спряжених хвильових полів 2015 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 стоять (1-й ряд зліва на право): пров.інж.-електроник 
Кір’єв А.М., інж. Журбенко І.Ф., доц., к.ф.-м.н. Лебедєва І.В.,  
зав. навчальної лабораторії Нікітенко В.М., декан механіко-

математичного факультету, проф., д.ф.-м.н. Городній  М.Ф., 
проф.-консультант, д.ф.-м.н. Горошко О.О., інж. 2 кат. 
Хмелюк Н.К., інж.1 кат. Яковенко  К.І., ст.н.с., к.ф.-м.н.  
П’ятецька О.В., пров.інж.-електроник Андрущенко В.О.;  

 
(2-й ряд зліва на право): проф., д.ф.-м.н. Маципура В.Т.,  

доц.,  к.ф.-м.н. Зражевський Г.М., пров.інж.-матем.Полішко К.В., 
доц., к.ф.-м.н. Борисейко О.В., інж.,к.ф.-м.н. Горошко О.І., 

зав.кафедри, проф., д.ф.-м.н. Жук Я.О., пров.інж.-математик, 
к.ф.-м.н. Білий В.О., технік Витриховський А.П.,  

зав.науково-дослідного сектору, проф., д.ф.-м.н. Острик В.І. 
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Кафедра механіки суцільних середовищ у 2014 році 

Зліва направо: верхній ряд – О.В.Абрамов, І.Ю.Семенова, 
О.М.Харитонов, О.С.Лимарченко, В.А.Коліон, А.В.Гур’єв, 
В.В.Лендєл, Л.В.Мольченко; нижній ряд – М.В.Лавренюк, 

Т.Ю.Кепич, І.І.Лоос, В.М.Дика, І.В.Пляс, Н.В.Кліщ, О.Г.Куценко  

 
Співробітники деканату в 2012 році 

Зліва направо: верхній ряд – В.І.Духота, С.І.Вакалюк, О.С.Рабчук; 
нижній ряд – І.І.Петрушина, Л.О.Чорна, Г.О.Іпатова 
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Учасники урочистого засідання кафедри геометрії, 

присвяченого її 75-й річниці 
 

 
Засідання науково-методичної комісії факультету 
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1 вересня 2014 року 

 факультет зустрічає своїх першокурсників 
 

 
Вручення дипломів переможцям відкритої студентської 

олімпіади механіко-математичного факультету 
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Проректор В.А.Бугров вітає студента 2 курсу магістратури 

механіко-математичного факультету Данила Радченка з 
абсолютним першим результатом (Гран-прі) на 19-й 

Міжнародній студентській математичній олімпіаді IMC-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після перемоги у першості університету з футболу 
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Вручення відзнак студентським активістам факульетету 
 

 
 

Міс механіко-математичного факультету 2014 
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Студенти факультету – переможці міжнародних 
студентських олімпіад 

 

 
Святкування 70-річчя механіко-математичного факультету 
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Наші випускники бакалаврату 2014 року 

 

 

 
 

Випускники магістратури 2015 року 
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На засіданні вченої ради механіко-математичного факультету 
присутній ректор Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка акад. Л.В.Губерський, 2015 рік 
 
 
 

 
 

День відчинених дверей для  абітурієнтів 2014 року 
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МАТЕМАТИКА, МЕХАНІКА, 

СТАТИСТИКА; 
МАТЕМАТИКА, АКТУАРНА ТА 
ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА, 

ПРИКЛАДНА ТА ТЕОРЕТИЧНА 
СТАТИСТИКА,  

КОМП’ЮТЕРНА МЕХАНІКА 
 

    Рівні підготовки:           бакалавр, магістр 

    Форми навчання:                денна, заочна 

 

Можливість паралельного навчання 

у військовому інституті на умовах контракту. 

Аспірантура, докторантура. 

ННААШШІІ  ККООННТТААККТТИИ::  
тел. /факс: (044) 259-07-85 

пр. Глушкова, 4-е, Київ, Україна, 03022 

www.mechmat.univ.kiev.ua 

ККИИЇЇВВССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  

УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  ііммеенніі  ТТаарраассаа  ШШееввччееннккаа  

ММЕЕХХААННІІККОО--

ММААТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  
ЗЗААППРРООШШУУЄЄ  ННАА  ННААВВЧЧААННННЯЯ  

ЗЗАА  ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННООССТТЯЯММИИ::  



 

336 

 
 

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ 

 75  

 
Упорядники проф. Я.О.Жук, проф. В.В.Кириченко, проф. 
О.С.Лимарченко, проф. Ю.С.Мішура, акад. М.О.Перестюк, проф. 
А.П.Петравчук, проф. В.Г.Самойленко, проф. О.М.Станжицький, 
проф. І.О.Шевчук; за загальною редакцією проф. М.Ф.Городнього.  
 
 

Відповідальна за випуск: О.О.Безущак 
Оригінал-макет: О.Ю.Дрозд-Корольова 

 


