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1. Робота з кадрами
Склад кафедри (кількість осіб та ставок): загальна кількість науково-педагогічних
працівників – 21 (14 ставок); загальна кількість наукових працівників – 6 (1,45 ст.);
кількість докторів наук, професорів – 7 (4,5 ст.); кількість кандидатів наук, доцентів – 5
(3,5 ст.); кількість доцентів – 6 (4,5 ст.); кількість аспірантів – 1, докторантів – 0.
Проф. Світлана Ігнатович – отримувала стипендію імені М.В. Остроградського
Харківської облдержадміністрації (2019/2020 р.).
Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань.
Проф. Світлана Ігнатович в період з "20" січня 2020 року по "06 " лютого 2020
року здійснювала підвищення кваліфікації в Щецинському університеті, м. Щецин,
Польща. Підвищено рівень теоретичної підготовки і обізнаності з новітніми публікаціями
в галузі нелінійної теорії керування, отримані нові наукові результати, розширені наукові
контакти з фахівцями Щецинського університету.
Доц. Сергій Пославський в період з 1" квітня 2020 року по "29" травня 2020 року
проходив стажування на кафедрі кафедра вищої математики та інформатики, ХНУ імені
В.Н.Каразіна. Сергій Пославський ознайомився з досвідом кафедри у викладанні
навчальних дисциплін, з новими методами і засобами навчання. Склав тестові завдання з
курсу «Дискретна математика», тестові завдання з курсу «Теорія коливань». Оновив зміст
курсу «Дискретна математика», курсу «Теорія коливань».
Доц. Юрій Руднєв в період з "1" квітня 2020 року по "29" травня 2020 року
проходив стажування на кафедрі кафедра вищої математики та інформатики, ХНУ імені
В.Н.Каразіна. Юрій Руднєв ознайомився з досвідом кафедри у викладанні навчальних
дисциплін, з новими методами і засобами навчання. Склав тестові завдання з курсу
«Теоретична механіка», склав індивідуальні завдання з курсу «Основи WEBпрограмування». Оновив зміст курсу «Теоретична механіка», курсу «Основи WEBпрограмування».
Проф. Валерій Коробов в період з "1" квітня 2020 року по "29" травня 2020 року
проходив стажування на кафедрі фундаментальної математики, ХНУ імені В.Н.Каразіна.
Валерій Коробов ознайомився з викладанням курсів кафедри фундаментальної
математики, з науковою роботою кафедри, з організацією самостійної роботи студентів
кафедри фундаментальної математики. Відвідав лекції та практичні заняття викладачів
кафедри фундаментальної математики з курсів «Функціональний аналіз» та «Теорія
стійкості диференціальних рівнянь з запізненням». Написав статтю на тему:
«Конструктивний розвиток задачі керованості». Оновив матеріали з курсів: «Сучасна
теорія керування», «Чисельний аналіз», «Функціональний аналіз».
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2. Результати науково-інноваційної діяльності
У грудні 2019 року завершене виконання першого етапу «Синтез керування і
отримання наближених розв’язків деяких типів динамічних та керованих нелінійних і
нескінченновимірних систем» науково-дослідної роботи «Оптимальне керування,
стійкість і стабілізація динамічних систем складної природи» (№ 3-11-19). Проведені
дослідження виконані на високому науковому рівні і в строк згідно з технічним
завданням. Одержані результати є новими і мають теоретичну і практичну цінність.
Науково-дослідну роботу присвячено створенню нових методів розв’язання задач
оптимального керування, стабілізації, дослідження якісної поведінки динамічних систем
складної природи.
Основні отримані результати першого етапу: (1) Отримано розв’язок задачі синтезу
для класу нелінійних некерованих нестабілізованих за першим наближенням систем у
випадку двох степеневих нелінійностей. Побудоване робастне керування для збуреної
двовимірної канонічної системи. (2) Запропонований новий підхід до визначення правил
регуляції процесів розвитку, підтримки/відновлення динамічного гомеостазу печінки.
Запропоновано вигляд критеріїв оптимальності і критерії оптимальності процесу
еволюційного відбору для моделі регуляції підтримки/відновлення динамічного
гомеостазу печінки в однорідному наближенні. (3) Знайдено явний вигляд деяких
нескінченно-модальних розв'язків нелінійного інтегро-диференціального кінетичного
рівняння Брайана -Піддака, тобто рівняння Больцмана для моделі шорсткуватих куль, та
досліджено їх поведінку в залежності від гідродинамічних параметрів максвелівських мод.
(4) Проведене комп’ютерне моделювання термогазодинаміки касет високотемпературних
газоохолоджувальних ядерних реакторів з кількома активними зонами і примикаючими до
них збірного і розподільного колекторів для касет з 4 і 8 твелів.
У січні 2020 року розпочато виконання другого етапу «Якісні властивості,
асимптотична динаміка і оптимізація деяких динамічних систем».
Керівник НДР проф. Валерій Коробов Серед виконавців проекту – співробітники
кафедри: відповідальний виконавець проф. Світлана Ігнатович, проф. Наталія Кізілова,
доц. Тетяна Сморцова, доц. Максим Бебія, доц. Тетяна Ревіна, викл. Валерія Карєва,
співробітники кафедри а також співробітники кафедри фундаментальної математики і
вчені біологічного і екологічного факультетів. Даний проект є міждисциплінарним, обсяг
фінансування першого етапу 491,542 тис. грн.
На кафедрі щомісяця проводилося засідання наукового семінару «Математична
теорія керування» (керівник проф. Валерій Коробов).
У вересні 2019 р. у місті Колобжег, Польща, відбулася Міжнародна наукова
конференція «Differential Equations and Control Theory» (DECT-2019), яка була
організована Щецинським університетом (Польща) сумісно з Харківським національним
університетом імені В.Н. Каразіна за участі проф. Валерія Коробова і проф. Світлани
Ігнатович.
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Доцент Катерина Несвіт отримала дослідницький грант з математики та
природничих наук, DAAD у співпраці з університетами у м. Кіль та м. Гамбург
(Німеччина), Research grant in Mathematics and Natural Sciences, ApolloGroup Incorporated,
Boulder, USA. Під час поїздки до США вона зробила доповідь “Predictive models for
diverse and weak data using scaling, extrapolating and fuzzy logic”, Dept. Math. and Stat.,
SDSU, USA.
Виданий посібник:
О.А. Макаров, Т.І. Сморцова. Звичайні диференціальні рівняння. Методичний
посібник. / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2019. – 39 с.
Організація наукової роботи студентів та її результати.
Підписано угоду про програму подвійних дипломів Erasmus+ з університетом м.
Л’Аквіла, Італія (доц. Несвіт К.В.). Студенти Олександр Безруков, Михайло Сорокін, Ілля
Майко взяли участь у програмі «InterMaths» міжнародного подвійного диплому
магістратури за програмою «Прикладна та міждисциплінарна математика» між
Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна та Університетом Л’Аквіли
(Італія) з фінансовою допомогою гранту міжнародної академічної мобільності ERASMUS
+ ICM.
Здійснюється налагодження співробітництва з університетом Барі в Італії стосовно
стажування студентів, магістрів та аспірантів.
За результатами наукової роботи зі студентами опубліковано 5 наукових статей у
журналах «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія
«Математика, прикладна математика і механіка» та «Вісник Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні
технології. Автоматизовані системи управління».
Сприяння функціонуванню аспірантури.


Аспірантка Валерія Карєва продовжує роботу над дисертацією (наук. кер. – проф.
Валерій Коробов).
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Інж. Віталія Баранець завершує роботу над дисертацією (наук. кер. – проф. Наталія
Кізілова).
У 2020 році випускниця магістратури кафедри прикладної математики Дар’я
Андреєва вступила до аспірантури (наук. кер. – проф. Світлана Ігнатович).

Обсяг навчальної роботи на рік – 8226 годин. Середнє навантаження на 1 ставку
науково-педагогічних працівників (НПП) - 724,4 год./ст.
Робота зі вступниками, профорієнтаційна активність.
Співробітники кафедри проводять роботу з обдарованими студентами і школярами,
беруть участь у роботі журі олімпіад, конкурсів, турнірів (доц. Сергій Пославський, проф.
Світлана Ігнатович, доц. Олександр Макаров, доц. Олексій Півень, доц. Катерина
Стєпанова, доц. Тетяна Сморцова, викл. Анна Гончарук):


Підготовка команди Харківського університету імені В. Н. Каразіна і участь у
роботі журі Міжнародної олімпіади з теоретичної механіки, м. Гомель, Білорусь
(квітень 2020 р.)

Участь у роботі журі і оргкомітетів:
 І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (березень 2020).
 Олімпіада для абітурієнтів факультету математики і інформатики (березень-квітень
2020 р.)
 XІII Міський турнір юних математиків м. Харкова (вересень 2019).
 II (міський в м. Харкові) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики
(жовтень 2019).
 ІІ Турнір математичних боїв "Kharkiv Masters" імені Н.І. Ахієзера (листопадгрудень 2020).
 III етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (січень 2020).
 II етап конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук (січеньлютий 2020).
 Всеукраїнська он-лайн олімпіада найкращих юних математиків України
(IV етап Всеукраїнської олімпіади з математики, липень 2020).
 Проведення вебінарів з підготовки школярів до олімпіад з математики (на базі
Харківської Академії неперервної освіти, жовтень-листопад 2019 р.)
 Підготовка школярів до конкурсу-захисту науково-дослідних робіт Малої академії
наук, керівництво математичними гуртками у закладах освіти (технічний ліцей
№173, школа-інтернат «Обдарованість» та ін.).
 Участь у роботі Дистанційної математичної школи при Малому Каразінському
університеті.
 Проведення занять на курсах підвищення кваліфікації для вчителів математики
середніх і середніх спеціальних навчальних закладів (Інститут післядипломної
освіти та заочного (дистанційного) навчання).
Профорієнтаційні заходи за участю роботодавців, направлених на сприяння
працевлаштуванню.
 Продовжується програма підготовки фахівців з біостатистики за замовленням
транснаціональної компанії Roche за підтримки Intego Group за активною участю
студентів кафедри прикладної математики.
 Розпочато співробітництво з компанією Global Logic з напряму «кібер-фізичні
системи».

Кapaнтин
pеlкимi.
Пiд чaс кapaIrTиIIyзaняття пpoвo.цилисяy пoBнoмy oбсязi y .ЦисTal{цiйнoмy
Тaкoж y листaнuiйнoмy pежимi вiдбyлaся пiлсyмкoвa aтестaцiяi зaxисти .циплoМниxpoбiт
мaгiстpiв.
Зaняття пpoxo.цилиy Taких вapiaнтaх:
(1) Biлеoзвoязoк,пiД чaо якoгo BиклaДaчПpoвoДиBлекцilo тa вiдпoвiдaBI{aпиTaIIня
BзЯTИ
iз дoпoвiдЯ|\лvt,
пiсля нeТ aбo opгaнiзoвyвaв оемiнap, .це сTy.цеIITиМoгЛи BIтaTуII|4.IИ
yЧaсTЬ y кoЛекTиBних .цискyсiях тoщo. oнлaйн-нaBЧaI{нявiлбyвaлoсЯ, ЯI<ПpaBиЛo, зa
.цoпoМoгoюплaтфopм Skypе, Zoom.
(2) Biдеoлекцii, якi виклa,цaнiзaписyвaли i зaвaнтalкyBaЛиДo Googlе-клaсiв i
вiдкpивaли.цoсTyпдлЯ стy.центiвзa rЛекTpolrниМпoсиЛaнняМ.
(3) Кoмyнiкaцiя елекTpol{нoЮпoIIIToIo'зa .цoпoМoГoюгpyп y Baйбеp' Телегpaм тa
iнrпиx МесенД)кеpax.
сTy.цеI{TaМ
Кpiм дистaнцiйнoгo ПpoBr.ценнЯзaHЯTЬ,виклa.цaчiНaДcLlЛaЛИ
.цoпoмiжнi
ПoToчI{oгoкoнTpoЛю.
мaтеpiaлиДля сaМoсTiйнoipoбoти i зaв.цaння.цЛЯ
Poзвитoк кaфeдpaлЬнoгoвеб-сaйry
Зa y.raстi виклa.цaчiв(пpoф. Свiтлaнa Iгнaтoвиu) i стyлентiв кaфедpи oцифpoвaнi пoвнi
- 1918p.p.,
<CooбщенияXapькoBскoГoМaTеМaTиЧеcкoГo
oбЩeствa>>,7879
TекcTиBи.цaI{ня
poбoтy.
ПЛaнyсTЬсяПpo.цoBжиTи
opгaнiзaцiйнa poбoтa
Пpoф'BaлеpiйКopoбoв:
. гoлoBaспецiaлiзoвaнoiвченoi paди К 64.051'11 (y 20|9-202Оp. зaxиЩенo3 дисеpтaцii);
O гoлoBI{ийpелaктop нayкoBoгo фaxoвoгo жypнaлy кBicник Хapкiвськoгo нaцioнaJlЬIloГo
yнiвеpситетyiменi B. H. Кapaзiнa. Cеpiя <Maтемaтикa,пpикJla,цнaМaTеМaTикai меxaнiкa>
. llлен спецiaлiзoвaнoiвченoi paДИД,64.175.0|(ФТIFIT iм. Б' I. Bсpкiнa);
О чЛен pедкoлeгii нayкoBих фaxoвиx жypнarriв <Jоurnalof Mathеmatiсal Physiсs, Analysis,
Gеomеtry>,<Journalof optimization, Diffеrеntial Еquations' and Thеir Appliсations>;
О ЧЛенвчeнoТpaлифaкyЛЬTеTy.
Пpoф. Cвiтлaнa Iгнaтoвич:
о вченийсrкprTapспецiaлiзoвaнoТ
вченoipaди К 64.051.l1;
. член Метo.циЧнoiкoмiсii фaкyльтетy;
. ГoЛoBa paзoвoi опеЦia.lriзoвaнoiвченoi paДkt ДФ 64.051.003 з зaхисTy диcеpтaцii
Зaвapзiнoio.o. (2020p.)
,{oц. Tетянa Cмopцoвa:
o гoлoBa пpoфбropo фaкyльтетy МaTеМaTикиi iнфopмaтики тa член пpoфспiлкoBoгo
кoмiтетy yнiвеpситетy,
o член вченoi paди фaкyлЬTrTy.
,{ou. Кaтеpинa Hесвiт:
.
BикoнУг,aЛa oбoв'язки вiдпoвiдa.гlЬнoГo зa pеarriзauiro мixснapoлнoi oсвiти, с
opгaнiзaтopoм мiх<нapoдногo Ta мiжвyзiвcькoгo спiвpoбiтницTвa iз зapyбiжними
yнiвеpситеTaМи'с членoМpелкoлегii фaxoвиx нayкoBиx Bи.цaнЬ'
Зaвiдyвauкaфeдpи
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