
План розвитку  кафедри 

Прикладної математики факультету прикладної математики та інформатики 

на 2020 -  2025 р.р. 

Кадровий склад кафедри прикладної математики станом на 2019-2020 навчальний рік 

(8.25 ставки), 1 ст. інженер.  

 

1. Проф. Савула  Я.Г.       1 ст. 

2. Доц. Дяконюк Л.М.      1 ст. 

3. Доц. Муха І.С.               1 ст. 

4. Доц. Щербатий              1ст. 

5. Доц . Іванків  К.С.         0.5 ст.  

6. Доц. Ящук Ю.О.            0.75 ст.  

7. Ас.    Борисюк  Я.Є.       1.0 ст 

8. Доц. Білецький В.М.     0.25 ст. 

9. Ас. Заневич О…………  0.5 (І семестр, 0,25 ставки  ІІ семестр) 

10. Ас.    Турчин Ю.І.            1.0 ст.    

11. Ас.     Федак Л.М.        ..  0.25 ст. 

12. Проф. Михаськів В.В.   0,25 ставки (І семестр) 

13.  Доц. Стягар А.О.           0,5 ставки  (ІІ семестр) 

14.  Марчук  Ю. Б. – працівник ІТ компанії (погодинна оплата) 

Разом 8.25 ставки. Бюджетне фінансування. 

 

Перспектива розвитку кафедри прикладної математики 

має відображення у таких головних напрямах. 

1. Наближення  змісту навчального процесу до потреб ІТ кластеру. 

2. Вдосконалення дидактики навчального процесу. 

3. Зміцнення зв’язків кафедри з європейським освітнім простором. 

4. Інтенсифікація роботи по забезпеченню якісного набору на навчання. 

5. Розвиток наукових досліджень в рамках наукової школи. 

 



 

Зміст головних напрямів розвитку кафедри прикладної математики 

 

1.Наближення  змісту навчального процесу до потреб ІТ кластеру. 

 Розвиток співпраці з відділом досліджень та розвитку (SoftServe R&D Department). 

Спільна тематика магістерських робіт. Читання спеціальних курсів для студентів, 

що навчаються в магістратурі. Відповідальний дорц. Ю. О. Ящук. 

 Залучення до проведення занять з фахових дисциплін працівників ІТ кластеру м. 

Львова. Відповідальний завідувач кафедри проф Я.Г.Савула . 

 Впровадити новий навчальний курс “Програмування WEB застосунків на мові 

Python”. Відповідальний доц. Муха І.С.  (другий семестр 2019/2020 н.р.) 

2. Вдосконалення дидактики навчального процесу. 

 Підготувати до видання збірник задач з програмування для студентів першого 

курсу. Відповідальна ас. Турчин Ю.І. (2021р.) 

 Розширити практичний курс з дисципліни Бази даних, доповнивши його 

практикою роботи з нереляційними базами даних, наприклад MongoDB. 

Відповідальна ас.Турчин Ю.І. (2022р.) 

 Підготувати до видання посібник з обчислювальної практики для студентів 

першого курсу. Відповідальна ас.Борисюк І.Є.(2020 р.) 

 Підготувати до видання посібник з курсу»”Алгоритми обчислювальних процесів”. 

Відповідальна доц. Сенів Л.М.(ІІ семестр 2019/20 н.р.). 

 Підготувати електронний навчальний посібник з програмування на мові Python. 

Відповідальна ас.Борисюк І.Є.(2024 р.) 

 Вдосконалення методики проведення педагогічної практики для студентів – 

магістрантів. Відповідальна доц. Іванків К.С. (2021р.) 

 

3.Зміцнення зв’язків кафедри з європейським освітнім простором. 

 Подання спільного проекту в рамках програми Еразмус разом з університетами 

Італії, Польщі, Чехії, Німеччини  для фінансування навчальної програми з 



математичного моделювання. Відповідальний доц. Ящук Ю.О.( перша половина 2020 

р.) 

 Продовження проекту “Подвійний диплом“ разом з університетом L’Aquilla Італія. 

Відповідальний доц. Ящук Ю.О.. 

 Налагодження зв’язків з університетами Європи. Відповідальні проф.. Дияк І.І., доц.. 

Кухарський В.М.  

4. Інтенсифікація роботи по забезпеченню якісного набору на навчання. 

 Організація зустрічей з учнівською молоддю. Відповідальна доцент Сенів Л.М. 

 Участь у роботі Малої академії наук. Відповідальна ас.Борисюк І.Є. 

6. Розвиток наукових досліджень в рамках наукової школи. 

 Затвердити план підготовки публікацій співробітниками кафедри на засіданні 

кафедри у березні 2020. Відповідальний завідувач кафедри проф.. Савула Я.Г.  

 Подання статті в науковий журнал, що входить в наукометричну базу  Scopus. 

Відповідальні Савула  Я.Г., Мазуряк Н.В. (другий семестр 2019/2020 н.р.) 

 Подання до захисту кандидатської дисертації Випускниці аспірантури 

Н.В.Мазуряк. Відповідальні Савула  Я.Г., Мазуряк Н.В. (другий семестр 2019/2020 н.р.) 

 Підготовка до захисту кандидатської дисертації  ас. Борисюк Я.Є. Науковий керівник 

доц.Щербатий М.В. (2023р.) 

 Підготовка звіту кафедри за темою в межах робочого часу. Відповідальний секретар 

кафедри доц. Щербатий М.В. (2020р.) 

 Формулювання нової теми в межах робочого часу. Відповідальний завідувач кафедри 

проф. Савула Я.Г. (2020р.) 

 

Завідувач кафедри прикладної математики 

Доктор фіз.-мат. наук, 

Професор, 

Заслужений працівник освіти України                                                  Я.Г.Савула 
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