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1. Основні характеристики кафедри станом на кінець 2019 року.  

 

 1.1 Кадровий склад. На кафедрі математичного моделювання 

соціально-економічних процесів працюють 8 викладачів, які забезпечують 

виконання навчального плану з підготовки бакалаврів та магістрів за 

спеціальністю «системний аналіз». На сьогодні на кафедрі працюють 2 

професори, 4 доценти, 2 асистенти. Вони забезпечують викладання 

основних нормативних та професійно-орієнтованих курсів: 

 теорія ймовірностей (проф. Сеньо П.С., ас. Фундак Л.П.), математична 

статистика (проф. Сеньо П.С., ас. Фундак Л.П.), випадкові процеси (проф. 



Сеньо П.С., доц. Добуляк Л.П.), математична логіка (проф. Сеньо П.С., ас. 

Фундак Л.П.), інтервальні обчислення та комп’ютерні технології (проф. 

Сеньо П.С.); 

 чисельні методи (проф. Цегелик Г.Г., доц. Шевчук С.П., ас. Фундак Л. 

І.), математичне моделювання соціально-економічних процесів (проф. 

Цегелик Г.Г., доц. Добуляк Л.П.), математичні методи прийняття рішень в 

умовах визначеності (проф. Цегелик Г.Г., доц. Добуляк Л.П.), основи 

інформаційних технологій (проф. Цегелик Г.Г., доц. Костенко С.Б.,);  

 сучасні інформаційні технології (доц Хімка У.Т.), паралельні та 

розподілені процеси (доц Хімка У.Т., ас. Коркуна А.М.), системний аналіз 

та теорія прийняття рішень (доц Хімка У.Т., доц. Добуляк Л.П.);  

 об’єктно-орієнтоване проектування інформаційних систем (доц. 

Костенко С.Б.), машинне навчання (доц. Костенко С.Б., доц. Добуляк Л.П.), 

нереляційні  бази даних (доц. Костенко С.Б., ас. Коркуна А.М.); 

 моделювання макро- та мікроекономічних процесів (доц. Добуляк 

Л.П.), математичні методи прийняття рішень в ринковій економіці (доц. 

Добуляк Л.П.);  

 Інтелектуальний аналіз даних (доц. Шевчук С.П.), інженерія знань 

(доц. Шевчук С.П., доц. Костенко С.Б.). 

1.2 Наукова тематика. Основні напрями наукових досліджень 

кафедри: методи локалізації функціональних невизначеностей для аналізу 

систем; математичне та комп’ютерне моделювання природничих, 

інформаційних і соціально-економічних процесів; розробка інтелектуальних 

систем підтримки прийняття рішень; методи реалізації моделей; 

математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем; 

інтелектуальний аналіз даних. 

 1.3 Захищені дисертації. В 2019 році проф. Сеньо П.С. захистив 

докторську дисертацію. 

 



 2. Основні цілі та плановані показники розвитку кафедри на 2020 

- 2025 роки. 

 Основна мета розвитку кафедри – зберегти і розвинути здобутки 

попередніх років та забезпечити навчальний процес за новими 

спеціалізаціями на сучасному рівні. 

 2.1. Кадровий склад. Збільшити викладацький склад кафедри (з 8 до 9 

) шляхом залучення талановитих випускників аспірантури та провідних 

спеціалістів IT компаній. 

 2.2. Навчально-методична робота. Передбачається: 

 1) Підготувати і видати монографію ”математика функціональних 

інтервалів і її застосування” (Сеньо П.С.).  

 2) Розробити магістерські програми з інтервальних обчислень та 

комп’ютерних технологій (Сеньо П.С.), систем штучного інтелекту 

(Костенко С.Б., Сеньо П.С.), інженерії знань (Шевчук С.П.). 

 3) Розробити навчальні курси бакалаврів математична логіка (Сеньо 

П.С.), машинне навчання (Костенко С.Б.), нереляційні бази даних (Костенко 

С.Б.), системний аналіз та теорія прийняття рішень (Хімка У.Т.), паралельні 

та розподілені процеси (Хімка У.Т.). 

 4) Оновити навчальні програми з нормативних та вибіркових 

дисциплін відповідно до сучасних вимог (викладачі кафедри). 

 5) Удосконалити банк тестових завдань для проміжного та 

підсумкового контролю (викладачі кафедри). 

 6) Підготувати і видати навчально-методичні комплекси зі всіх нових 

предметів, викладання яких забезпечує кафедра. 

 7) Забезпечити нормативні курси авторськими навчальними 

посібниками та методичними вказівками. Зокрема з таких дисциплін: 

інтелектуальний аналіз даних (Шевчук С.П.), системи штучного інтелекту 

(Костенко С.Б.), інженерія знань (Шевчук С.П.). 

 8) Розробити та впровадити нові нормативні та вибіркові курси: 



прийняття рішень на основі математики функціональних інтервалів (Сеньо 

П.С.), системи штучного інтелекту ( Костенко С.Б.), інженерія знань 

(Шевчук С.П.). 

 2.3. Наукова робота.  

 1) продовжити виконання держбюджетних тем      (викладачі 

кафедри); 

 2) забезпечити зростання наукового потенціалу кафедри через 

підготовку спеціалістів в аспірантурі. Організувати навчання в аспірантурі 

на кафедрі не менше трьох аспірантів (Сеньо П.С., Цегелик Г.Г., Хімка 

У.Т.); 

 3) забезпечити регулярну роботу науково-методичного семінару 

кафедри математичних методів соціально-економічних процесів (Сеньо 

П.С.),  

 2.4. Виховна робота. Забезпечити: 

 1) з метою залучення випускників шкіл до навчання на факультеті 

прикладної математики та інформатики продовження активної співпраці з 

Малою Академією Наук і залучати до цієї роботи усіх співробітників 

кафедри; 

 2) залучення студентів до наукової роботи кафедри, організації 

конференцій, оформлення сайту кафедри;  

 3) організацію просвітницьких та волонтерських заходів; 

 4) активну участь колективу кафедри у громадському житті 

факультету та університету. 

 2.5. Матеріально-технічне забезпечення. Добитися: 

 1) оснащення сучасними комп’ютерами кафедральної лабораторії 

(ауд. 365); 

 2) ремонту приміщення кафедри та кафедральної лабораторії. 

(вставляння нових вікон). 

 3) встановлення жалюзі на вікнах кафедри та кафедральної 

лабораторії. 



 

 2.6. Календарний план досягнення поставлених завдань.  

 

№ Ціль Результати/показники 

досягнення цілі 

Залучені 

співробітники 

Дата 

виконання 

1 Оновлення і 

супровід 

інтерактивної 

Web-сторінки 

кафедри 

 

Web-сторінка 

кафедри 

проф.. Сеньо 

П.С., 

доц..Хімка У.Т., 

ас. Коркуна А. 

М. 

постійно 

2 Підготовка 

методичних 

матеріалів, 

підручників, 

навчальних 

посібників 

Тексти лекцій, 

збірники задач. 

підручники, 

навчальні посібники 

проф.. Сеньо 

П.С., 

проф..Цегелик 

Г.Г., 

доц.. Добуляк 

Л.П., доц.. 

Костенко С.Б., 

доц. Хімка У.Т., 

доц.. Шевчук 

С.П. 

 

2020-2025 

3 Підготовка 

наукових 

монографій 

Монографії проф.. Сеньо 

П.С., 

проф..Цегелик 

Г.Г. 

 

2023,  

2025 

4 Підтримка і 

розвиток 

основних 

▪ Здійснення запитів 

на держбюджетне 

фінансування 

співробітники 

кафедри 

 

2021-2025 

 

 



наукових 

напрямків 

кафедри 

науково-дослідних 

робіт. 

▪ Залучення студентів 

до наукової роботи. 

Участь у роботі 

наукових семінарів, у 

конкурсах наукових 

робіт. У роботі нау-

кових конференцій.  

 

 

викладачі 

кафедри 

 

завідувач 

кафедри, 

співробітники 

кафедри 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

2020-2025 

5 Популяризація 

спеціальності та 

спеціалізацій, які 

забезпечує 

кафедра, 

профорієнтаційна 

робота 

▪ Супровід Web-

сторінки кафедри. 

▪ Профорієнтаційна 

робота з членами 

МАН, учнями 

гімназій і ліцеїв з 

профілюючим 

напрям-ком з 

математики і 

економіки.  

▪ Проведення 

зустрічей з 

випускниками 

кафедри, які 

працюють за 

спеціальністю.  

▪ Участь у проведенні 

”Днів відкритих 

дверей” університету. 

Доц..Хімка У.Т. 

 

викладачі 

кафедри 

 

 

 

 

 

 

доц.. Костенко 

С.Б., 

ас. Коркуна А. 

М. 

 

 

викладачі 

кафедри 

 

2020-2025 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

6 Громадська ▪ Участь у роботі Проф. Сеньо 2020-2025 



робота редколегій, 

редакційних рад 

журналів. 

▪ Участь у роботі 

Вченої ради 

факультету та 

спеціалізованих рад 

із захисту 

кандидатських і 

докторських 

дисертацій. 

П.С., проф. 

Цегелик Г.Г. 

 

Проф. Сеньо 

П.С., проф. 

Цегелик Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2025 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та прийнято на засіданні кафедри 

(протокол № 4 від  грудня 2019 р.) 

 

 

Завідувач кафедри ММСЕП                                                              (П.С. Сеньо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


