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- розвиток існуючих і створення нових знань; 
- розроблення та удосконалення математичних методів 

і апаратно-програмних засобів

- упровадження їх в освітній процес ЗВО: розроблення методик, 
оновлення змісту дисциплін, студентська наука

- математичне і комп’ютерне моделювання та інженерія прикладних
програмних продуктів для впровадження в інших галузях

Ключові завдання досліджень
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У рамках математичної моделі у вигляді лінійного диференціального рівняння, 
а також системи диференціальних рівнянь для оптимізаційної задачі знайдено 
оптимальне керування – оптимізаційну функцію U(t).
Встановлено, що оптимальне керування існує і має вигляд деякого функціонала, 
якщо рівняння Ріккаті має обмежені на всій додатній півосі розв’язки. 
Знайдені умови існування розв’язків, які знаходяться у наперед заданій смузі 
і при яких, одночасно, потрібний функціонал досягає найменшого значення.

Впровадження:
- освітній процес, дисципліни: 
“Основи математичного моделювання”,  
“Диференціальні рівняння”



Встановлено характеристики, яким повинні задовольняти потенційні факторні 
змінні при побудові економетричної моделі багатофакторного регресійного аналізу.
Зокрема, показано, що відсутність мультиколінеарності факторних змінних є 
ключовою передумовою для побудови моделі, яка адекватно відображатиме 
досліджуваний процес. 
Сформульовано та обґрунтовано конструктивну схему дослідження 
мультиколінеарності за допомогою покрокового алгоритму Фаррара-Глобера.

Впровадження:
- освітній процес, дисципліни: “Економетрика”,  
“Математичне моделювання в галузі”



Розроблено автоматизовану інформаційну систему для дослідження 
функціонального стану осіб льотного складу, яка базується на концепції 
регулювання кисневих режимів організму людини. 
Розробку реалізовано на базі системи керування базами даних 
та системи програмування Lasarus. 

Впровадження:
- наукові дослідження в Інституті 

кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 
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Побудовано кластер для розподілених обчислень на базі чотирьох 
мікрокомп’ютерів Rasspberry Pi. 
У результаті його тестування та дослідження показано ефективність 
використання Rasspberry Pi – кластера із різною кількістю вузлів для перевірки 
якості розпаралелювання алгоритму, поведінки паралельних програм, балансу 
завантаження вузлів та ін.

Впровадження:
- освітній процес, дисципліни: 
«Паралельні та розподілені обчислення», 
«Операційні системи», «Комп’ютерні мережі» 



Витрати часу при проведенні заданого числа ітерацій при 
обчисленні значення числа π на різній кількості вузлів кластера.

Криві 5, 25 та 50 млн. відповідають числу ітерацій.



Встановлено найбільш ефективний шлях ресурсної оптимізації програмного 
забезпечення для засобів відображення інформації у вбудованих системах –
зменшення кількості тактів формування зображення. 
Розроблено:
• узагальнений алгоритм візуалізації дискретно-аналогових даних;
• алгоритм формування зображення на основі логічної обробки повідомлень



Розроблено метод аналізу нанорельєфів поверхонь та даних атомно-силової 
спектроскопії, заснований на аналітичних алгоритмах штучних нейронних мереж.  
Створено прототип експертної системи аналізу великих об’ємів даних діагностики 
наномеханічних властивостей 2D-матеріалів та біологічних об’єктів. 

Впровадження:
- освітній процес, дисципліни: 

«Інтелектуальні інформаційні систем»;
- наукові дослідження в ІФН 

ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, НПЦ 
профілактичної та клінічної медицини 
Державного управління справами, 
Інституті хімії поверхні НАН України



Навчання мережі – 7 тис. записів
Модель наївного Баєсового класифікатора

Класифікація – 55 випадків, точність 2%



Розроблено прототип 5-тикоординатної платформи з числовим програмним 
керуванням для моделювання та обробки просторових об’єктів. 
Особливість: наявність обертання оброблюваного об’єкта (деталі) навколо своєї 
осі й обертання обробного інструменту навколо поперечної осі, що дозволяє 
підвищувати ефективність і точність обробки об’єктів, виконувати складні 
операції без перевстановлення оброблюваного об’єкта. 

Впровадження:
- освітній процес, студентський 

науковий гурток «Комп’ютерні системи»
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Радченко С.П. (2018) Побудова за методом шаблонів комп’ютеризованого середовища для 
вивчення систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. 
Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (20). С. 107-113.

Математично обґрунтовано алгоритм автоматичного створення масиву 
тренувальних вправ при вивченні матричного числення із визначенням умов до 
кожного класу прикладів.
Розроблено методику використання методу шаблонів під час проведення 
практичних занять з лінійної алгебри та геометрії. 



Обґрунтовано та змістовно розроблено (підготовлено відповідну систему
геометричних задач) педагогічну технологію формування критичного мислення
майбутніх математиків засобами геометрії, зокрема, задач на побудову.
Розроблену педагогічну технологію впроваджено для студентів спеціальності
«Математика» Університету Грінченка та Ніжинського державного педагогічного
університету імені Миколи Гоголя.
Виявлено позитивну динаміку змін у студентів експериментальної групи, що
свідчить про ефективність упровадженої педагогічної технології.

Астаф’єва М.М., Прошкін В.В., Радченко С.С. Формування критичного мислення майбутніх 
учителів засобами геометрії. Освітологічний дискурс. 2018. №1-2. С. 100-115.

Впровадження:
- освітній процес, студентський науковий 

гурток «Математичні студії»



Багатокритеріальна оцінка рівня критичного мислення 
(методами теорії нечітких множин, лінгвістична змінна «Критичне мислення») 

Рівні (терми) критичного мислення: 
Е1 – початковий, Е2 – низький, Е3 – середній, Е4 – достатній, Е5 – високий

(КГ) (ЕГ) 
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Теоретично обґрунтовано та практично перевірено ефективність використання засобів 
хмаро орієнтованих технологій на основі моделі SaaS для організації науково-дослідної 
роботи студентів. 
Розроблено основні підходи до застосування хмаро орієнтованих технологій на різних 
етапах організації науково-дослідної роботи студентів. На основі прикладного програмного 
забезпечення, онлайн-сервісів та різнотипових підкастів розроблено рекомендації щодо 
застосування ІКТ в науково-дослідній роботі студентів



Всього 254 студенти
Експериментальна група (ЕГ) – 81 

Контрольна група (КГ) – 173

Рівень сформованості у студентів дослідницької компетентності



Білоус В.В. Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті. Освітологічний дискурс. 2018. С. 353-362.

Обґрунтовано ефективність розвитку критичного мислення молодших школярів через
розвиток логічного, аналітичного, творчого мислення в ігровій формі із використанням
BYOD-підходу (Bring Your Own Device).
Створено мобільний додаток за міжнародними рекомендаціями та вимогами IARC
та COPPA. На разі доступні моделі з циклу Математика, Логіка, Пам’ять.



Обґрунтовано й розроблено модель використання електронних освітніх ресурсів
(ЕОР) при вивченні інформатики у початковій школі.
Розроблено портал ЕОР для підтримки вивчення інформатики у початковій школі
(www.eer.kl.com.ua). Підготовлені бази інтерактивних вправ, розроблені шаблони
проектів у дослідницькому середовищі для вивчення робототехніки.

http://www.eer.kl.com.ua/


Навчання вчителів:
 Кількість учасників – 20 вчителів
 Проведених тренінгів – 10
 Проведених консультацій – 12 

Назва тренінгів
Електронні освітні ресурси для створення 
інтерактивних вправ
Електронні освітні ресурси для STEM-освіти

Електронні освітні ресурси для 
формувального оцінювання
Електронні освітні ресурси для Inquary-based
learning (дослідницьке навчання)

Електронні освітні ресурси для впровадження 
робототехніки

ДЕР «Розробка та впровадження електронних 
освітніх ресурсів у процесі навчання основ 

інформатики учнів початкової школи»



1. Опубліковано у НМБД Scopus, WoS – 10 
2. У фахових журналах України – 15
3. В інших НМБД – 4 
4. Охоронні документи – 6 

Авторське право на твір – 4 
Патент на винахід – 2 

5. Тези доповідей на конференціях – 52
6. Публікації студентів та аспірантів – 69  

Публікації
(січень 2017 – грудень 2018)



Студентська наука

Локазюк О. – І місце на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з математики
(науковий керівник – В.Г.Самойленко)

Радченко С. – ІІ місце на Міжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт
(наукові керівники: В.В.Прошкін, М.М.Астаф’єва)

Гацько В. – ІІІ місце на Всеукраїнській 
студентській олімпіаді з професійної освіти
(наукові керівники: В.В.Прошкін, М.М.Астаф’єва)



«Партнерство для навчання та викладання математики в університеті 
(PLATINUM)» програми Еразмус + КА2 
(кер. – проф. Морзе Н.В.) – доц. Астаф’єва М.М., ст.викл. Гладун М.А., доц. 
Глушак О.М., проф. Жильцов О.Б., доц. Машкіна І.В. 

УНІВЕРСИТЕТ  ГРІНЧЕНКА

Проекти
Діючий:



УНІВЕРСИТЕТ  ГРІНЧЕНКА
Проекти

Подані:
1. Заявка на грант по Програмі малих грантів громадської дипломатії уряду США –

«Освіта і культура» - Глушак О.М., Семеняка С.О., № 372-06112018 (назва «Економіко-
математичне моделювання: від теорії до практики») Відхилено

2. Заявка на грант по Програмі малих грантів громадської дипломатії уряду США –
«Освіта і культура» - Прошкін В.В., Астаф’єва М.М., № 382-06122018 (назва 
«Формування критичного мислення старшокласників засобами геометрії») Відхилено

3. Заявка на грант по Програмі ДФФД – Прошкін В.В., Астаф’єва М.М. (назва 
«Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників  засобами 
геометрії») На розгляді



УНІВЕРСИТЕТ  ГРІНЧЕНКА

Конференції:

Надіслано тези 67 доповідей із 32 закладів України, а також із Польщі 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-
практичні проблеми використання математичних методів та 
комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 21.03.2018

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні
технології – 2018», 17.05.2018

Надіслано тези 141 доповіді (10 відхилено) із 30 закладів України



УНІВЕРСИТЕТ  ГРІНЧЕНКА

Перспективи

1. Посилити практичний напрямок науково-інженерними 
рішеннями

2. Активно впроваджувати досягнуті результати в освітній 
процес та залучати студентів до роботи в рамках наукової 
теми

3. Встановлювати та розвивати міжнародні зв'язки для 
реалізації проектів



1) Литвин Оксані Степанівні – 75 балів
2) Прошкіну Володимиру Вадимовичу – 50 балів
3) Астаф’євій Марії Миколаївні – 50 балів
4) Бушмі Олександру Володимировичу – 30 балів
5) Гладун Марії Анатоліївні – 30 балів
6) Глушак Оксані Михайлівні – 30 балів
7) Абрамову Вадиму Олексійовичу – 25 балів
8) Машкіній Ірині Вікторівні – 25 балів
9) Радченку Сергію Петровичу – 25 балів
10) Семеняці Світлані Олексіївні – 25 балів 

Розподіл балів



Дякую за увагу!
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