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1. Обґрунтування необхідності створення програми. 

 

Кафедра дослідження операцій має неабиякий науково-викладацький потенціал. До-

статньо зазначити, що 6 з 11-ти штатних викладачів є докторами, а 3-кандидатами фізико-

математичних наук. Тому створення орієнтовного плану розвитку кафедри дослідження 

операцій пояснюється, у першу чергу, бажанням продовжувати невпинний рух вперед.  

 

2. Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри. 

 

Майбутнє обличчя кафедри дослідження операцій має характеризуватися поєднан-

ням майстерного викладання навчальних дисциплін, що будуть дійсно корисними для на-

лежного працевлаштування та подальшої трудової кар’єри випускників кафедри, з науко-

вими дослідженнями європейського рівня. Очікується, що запропоновані нижче заходи 

сприятимуть зростанню рівня знань випускників кафедри та призведуть до збільшення 

числа кандидатів на вступ до аспірантури під керівництвом викладачів кафедри.  

 

3. Пріоритетні напрями роботи кафедри. 

 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри дослідження операцій є навчально-

методична робота, науково-дослідна робота, наукова-виховна робота зі студентами та учнів-

ською молоддю, підтримка існуючих та створення нових міжнародних наукових зв’язків.  

 

4. Навчально-методична робота. 

 

4.1. На кафедральному інтернет - сайті створено окрему сторінку, на якій зібрані еле-

ктронні версії більшості курсів, що читаються викладачами кафедри. Планується завер-

шення роботи щодо створення електронних версій. Крім того, передбачається регулярне 

оновлення та розширення інформації на згаданій сторінці (осучаснення переліку рекомен-

дованої літератури, оновлення домашніх завдань і.т.і.).  

4.2. Періодично переглядати перелік спецкурсів, що читаються викладачами кафед-

ри, слідкуючи за їх актуальністю. Включати до спецкурсів нові наукові розробки виклада-

чів кафедри.       

4.3. Підготувати навчальні посібники з нормативних та деяких спеціальних курсів, 

що читаються викладачами кафедри.  

4.4. Брати участь у рецензуванні навчальних посібників та підручників. 

4.5. При плануванні навчального процесу брати до уваги побажання студентів щодо 

його актуальності та корисності.  

4.6. Залучати студентів до роботи кафедрального семінару. 

4.7. Залучати студентів  та аспірантів до науково-дослідних робіт, що виконуються 

на кафедрі.  

4.8. Регулярно проводити стажування викладачів.  

  

 



5. Наукова робота та міжнародні зв’язки. 

 

5.1. Брати участь у міжнародних та українських наукових конкурсах  

5.2. Результати досліджень публікувати у провідних іноземних та українських фахо-

вих журналах, що індексуються у базі даних Scopus, а також доповідати на міжнародних 

конференціях в Україні та за її межами. 

5.3. Підтримувати існуючі та створювати нові наукові контакти в Україні та за кор-

доном. Створювати сприятливі робочі умови для гостей кафедри, що приїздять до Києва 

для проведення спільних наукових досліджень та читання лекцій.   

5.4. Продовжити роботу постійно діючого кафедрального семінару «Стохастика та її 

застосування» та докласти подальших зусиль для його популяризації у Києві, Україні та 

світі. Запрошувати для доповідей на семінарі як своїх співробітників, так і іноземних вче-

них та фахівців інших наукових установ України. Як продемонстрував останній рік, прак-

тика проведення семінару у середовищі ZOOM є вкрай ефективною.   

5.5. Намагатися збільшити число аспірантів кафедри. 

5.6. Для кандидатів наук, що працюють на кафедрі та планують захист докторських 

дисертацій, створити сприятливі умови для підготовки дисертацій (стажування, консуль-

тації, зменшення педагогічного навантаження…).  

5.7. При оцінюванні (в межах кафедри) наукової роботи співробітників кафедри бра-

ти до уваги участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, редколегій 

наукових журналів, підготовку рецензій на наукові статті та оглядів для реферативних 

журналів.      

 

6. Робота зі студентами та учнівською молоддю. 

 

6.1. Брати участь у агітації у спеціалізованих школах Києва щодо вступу кращих уч-

нів на спеціальність «прикладна математика» факультету комп’ютерних наук та кіберне-

тики.  

6.2. Співробітникам кафедри, що працюють на молодших курсах, проводити активну 

агітацію серед студентів з метою залучення їх на кафедру.  

6.3. Сприяти тому, щоб студенти кафедри брали участь у конкурсах наукових студе-

нтських робіт, студентських олімпіадах та студентських наукових конференціях. 

6.4. Слідкувати за тим, щоб інформація на кафедральному стенді та кафедральній 

веб-сторінці була актуальною. Вчасно інформувати студентів про новини кафедри. Інфо-

рмація, наведена на кафедральній веб-сторінці, має бути подана так, щоб робити кафедру 

привабливою в очах студентів інших вузів, які є потенційними вступниками до магістра-

тури. 

6.5. Докласти подальших зусиль для того, щоб зробити взаємодію кураторів зі студе-

нтами дійсно корисною для студентів.  

6.6. Залучати студентів до життя кафедри.  

 

7. Підготовка професорсько-викладацького складу. 

 

Як було зазначено у пункті 1 даної програми, кафедра має потужний професорсько-

викладацький склад. Планується вступ до аспірантури двох асистентів кафедри, що не є 

кандидатами наук. Проводиться пошук одного-двох нових асистентів/доцентів кафедри. 

Більшість співробітників кафедри активно займаються науковою діяльністю, підвищую-

чи у такий спосіб свій рівень, як науковий, так і педагогічний, оскільки деякі їх наукові 

знахідки впроваджуються у навчальний процес.    

 

8. Основні умови успішного здійснення програми. 

 



Основні умови успішного здійснення орієнтовної програми розвитку кафедри поля-

гають у: 

- подальшому розширенні науково-педагогічного потенціалу кафедри; 

- збереженні традицій та робочої атмосфери кафедри. 

 

Програму розвитку кафедри дослідження операцій підготував професор кафедри дослі-

дження операцій факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук Іксанов Олек-

сандр Маратович. 

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафе-

дри дослідження операцій №8  від 31 березня 2021 р.) 

 

 

Головуючий на засіданні:  

декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики, 

доктор фізико-математичних наук, професор         А.В.Анісімов 

 

 

Доктор фізико-математичних наук,  

професор кафедри дослідження операцій                                                   О.М. Іксанов 

 


