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Науковий ступінь (ступінь, спеціальність)
Вчене звання
Посада
Кафедра
Факультет/інститут
Посада за сумісництвом

Кандидат фізико-математичних наук
Асистент кафедри загальної математики
Загальної математики
Механіко-математичний

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брала участь:
У поточному році

1. Вища математика, , бакалавр-2, денна форма навчання, практичні заняття
(ННЦ «Інститут біології та медицини», 2016 091 «Біологія»)
2. Вища математика, , бакалавр-3, заочна форма навчання, лекції, практичні
заняття (ННЦ «Інститут біології та медицини», 2016 091 «Біологія»)
3. Вища математика, бакалавр-1, денна форма навчання, лекції, практичні
заняття ( ННІ «Інститут геології», 2016 103 «Науки про Землю»)
4. Диференціальні рівняння, бакалавр-1, бакалавр-2, денна форма навчання,
лекції, практичні заняття (ННІ «Інститут геології», 2016 103 «Науки про Землю» )
5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, бакалавр-1, денна форма навчання,
лекції, практичні заняття (ННІ «Інститут геології», 2016 193 «Геодезія та
землеустрій» )
6. Математичний аналіз, бакалавр-1, денна форма навчання, практичні заняття
(Механіко-математичний факультет, 2016 111 «Математика»)
7. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів, бакалавр-3,
заочна форма навчання, практичні заняття (Військовий Інститут, 2016 072
«Фінанси, банківська справа та страхування»)
8. Теорія ймовірностей та математична статистика для економістів, бакалавр-3,
денна форма навчання, лекції, практичні заняття (Військовий Інститут, 2016 193
«Геодезія та землеустрій»)
9. Вища математика для економістів, бакалавр-1, заочна форма навчання, лекції,
практичні заняття (Військовий Інститут, 2016 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»)

У попередні періоди

1. Вища математика, , бакалавр-2, денна форма навчання, практичні заняття
(ННЦ «Інститут біології та медицини», 2016 091 «Біологія»)

2. Вища математика, бакалавр-3, заочна форма навчання, лекції, практичні
заняття (ННЦ «Інститут біології та медицини», 2016 091 «Біологія»)
3. Вища математика, бакалавр-1, денна форма навчання, лекції, практичні
заняття (ННЦ «Інститут біології та медицини», 2015 206 «Садово-паркове
господарство»)
4. Диференціальні рівняння, бакалавр-2, денна форма навчання, практичні
заняття (ННІ «Інститут геології» )
5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія, бакалавр-1, денна форма навчання,
лекції, практичні заняття (ННІ «Інститут геології», 2016 103 «Науки про Землю»)
6. Математичний аналіз, бакалавр-1, денна форма навчання, лекції, практичні
заняття (ННІ «Інститут геології», 2016 103 «Науки про Землю»)
6. Математичний аналіз, бакалавр-1, денна форма навчання, практичні заняття
(Механіко-математичний факультет, 2016 111 «Математика»)
7. Диференціальні рівняння, бакалавр-1, бакалавр-2, заочна форма навчання,
лекції, практичні заняття (ННІ «Інститут геології» )
8. Вища математика, бакалавр-2, денна форма навчання, практичні заняття
(географічний факультет)

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ
Період (починати з останнього)
(З 01.09.2011)

Етап (опис)
Посада __ Асистент кафедри загальної математики
_____________________________________
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Володимирська, 64,
Київ, 01601 Україна
Викладання, наукова діяльність, керування педагогічною, навчальною та
виробничою практиками
Сфера діяльності або сектор Освіта і Наука
(З 03.01.2006 по 31.08.2011) Посада __науковий співробітник НДЛ «Диференціальних рівнянь та їх застосувань
в механіці» _____________________________________
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Володимирська, 64,
Київ, 01601 Україна
Викладання та наукова діяльність
Сфера діяльності або сектор Освіта і Наука
(З 01.11.1999 по 31.12.2005)
Посада __молодший науковий співробітник групи НДЧ механіко-математичного
факультету _____________________________________
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Володимирська, 64,
Київ, 01601 Україна
Наукова діяльність
Сфера діяльності або сектор Наука

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ
Період (починати з останнього)
(З 18.01.2021 по 22.01.2021)

Етап (опис)
Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка, KNU Teach Week, курс
підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів

(З 01.03.2019 по 30.04.2019)

Вдосконалила навички викладання он-лайн, ознайомилася з інструментами онлайн-взаємодії: Google Classroom, Zoom, Discord, etc. Ознайомилася з
ефективними підходами дистанційної освіти, освітніми інструментами, методами
групової роботи он-лайн. Прослухала вебінар з самомотивації та мотивації
студентів; ознайомилася з майндфулнес практиками: як підтримувати ментальне
та фізичне здоров’я студентiв. Вивчила питання ефективності віддаленого
навчання. Опанувала норми електронного спілкування. Вивчила питання як
проводити контроль знань дистанційно та забезпечити виконання студентами всіх
вимог.
Київський національнийуніверситет імені Тараса Шевченка, факультет
комп’ютерних наук та кібернетики
Вдосконалила навички з методики викладання дисциплін: лінійна алгебра,
аналітична геометрія, математичний аналіз

ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ
Найменування
Рідна мова
Іноземна мова 1
Іноземна мова 2
Комунікаційні компетентність

Організаційна/управлінська
компетентність
Цифрові компетенції

Рівень (опис)
українська
російська
англійська B2

1. Гарні навички комунікації зі студентами отримала під час проведення занять в
університеті.
2. Володію ефективними підходами дистанційної освіти, освітніми інструментами,
методами групової роботи онлайн, способами мотивації студентів.
Здійснюю керівництво практиками: навчальною практикою з інформаційних
систем та технологій, переддипломною виробничою практикою магістрів.
Обробка інформації: базовий рівень

Інші комп’ютерні навички
Професійні навики (із числа не
1. Добре обізнана із процесом контролю навчання студентів.
зазначених вище)
2. Добре обізнаний із процесом підготовки курсових робіт.
Області професійних інтересів Звичайні диференціальні рівняння, нетерові крайові задачі, задачі оптимального
керування імпульсними системами, різницеві рівняння та динамічні рівняння на
часових шкалах.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Найменування
Публікації

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування
нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
Навчально-методичні роботи:
Т. В. Шовкопляс. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Вища
математика (Диференціальні рівняння)» для студентів природничих факультетів
університету. 2019. - 36 с. // Режим доступу до публікації:
http://www.mechmat.univ.kiev.ua/golovna/fakul-tet/biblioteka/ 2019
Наукові статті :
1. Koval’chuk, T.V., Mogylova, V.V., Stanzhytskyi, O.M., Shovkoplyas, T.V.
Application of the averaging method to the problems of optimal control of the
impulse systems // Carpathian Mathematical Publications, 2020, 12(2), pp.
504–521
2. T. V. Kovalchuk, V. V. Mogilova, T. V. Shovkoplyas. The averaging method in
the problems of optimal control by impulsive systems // Journal of
Mathematical Sciences, 2020, Journal of Mathematical Sciences, 247, p. 314–
327. https://doi.org/10.1007/s10958-020-04804-2.
3. Ivanik, O.M., Tustanovska, L.V., Shovkoplyas, T.V., Hadiatska, K. P.,
Krucheniuk, Y.A.. Geoinformation assessment of Kaniv Dnieper paleorelief by
structural morphometry // XIX International Conference “Geoinformatics;

Найменування

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування
нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
theoretical and applied aspects”, Kyiv, May 11-14, 2020.
4. Станжицкий А. Н., Шовкопляс Т. В. Условие разрешимости краевой
задачи и бифуркация ее решения // ВЕСТНИК. Серия математика,
механика, информатика. Казахский национальный университет имени
АЛЬ-ФАРАБИ. – 2020. – No. 4 (108).– С. 3–17.
5. Ivanik, O.M., Tustanovska, L.V., Shovkoplyas, T.V., Hadiatska, K. P.,
Krucheniuk, Y.A.. Geoinformation assessment of Kaniv Dnieper paleorelief by
structural morphometry // XIX International Conference “Geoinformatics;
theoretical and applied aspects”, Kyiv, May 11-14, 2020.
6. Т. В. Ковальчук, В.В. Могильова, Т. В. Шовкопляс. Метод усереднення в
задачах оптимального керування імпульсними системами // Нелінійні
коливання – 2019, Т. 22, № 1, С. 86-97.
7. Т. В. Ковальчук, Т. В. Шовкопляс. Критерій розв'язності лінійної
нетерової крайової задачі для системи динамічних рівнянь на часовій
шкалі // Дослідження в математиці і механіці. – 2018. - Т. 23, випуск
2(32),
С. 43-53. (фахове видання)
8. О. В. Ільченко, Т. В. Шовкопляс. Про існування розв’язку стохастичних
диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з
випередженням // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, математика та
механіка. – 2016, - № (1)35, С. 27-32. (фахове видання)
9. О. В. Ільченко, Т. В. Шовкопляс. Єдиність розв’язку стохастичних
диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу з
випередженням // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка, математика та
механіка. – 2015, - № (1) 33, С. 45-48.
(фахове видання)
10. Т. В. Шовкопляс. Умови біфуркація розв'язку крайової задачі //
Динамические системы. – 2014. - Том 4, № 1-2 (32). - С. 109-120.
(фахове видання)
11. Т. В. Шовкопляс. Достатні умови біфуркації розв'язку імпульсної крайової
задачі // Динамические системы. – 2010. - Випуск № 2. - С. 111-120.
(фахове видання)
12. Т. В. Шовкопляс. Достатні умови виникнення розв'язку слабкозбуреної
крайової задачі // Динамические системы. – 2009. - Випуск № 27. - С.
143-149.
(фахове видання)
13. M. Langerova and T.V. Shovkoplias. A condition for existence of a
solution of a Noetherian boundary -value problem for a second order
system // Nonlinear Oscillations. – 2006. – Volume 9, № 3. - pp. 368375.
14. Кривошея С. А., Шовкопляс Т. В. Необхідна умова розв’язності
нетерової імпульсної крайової задачі для системи диференціальних
рівнянь другого порядку // Вісник Київського ун-ту. Сер. Фізикоматематичні науки. – 2003. – Вип. І. – С. 86-95.
15. Шовкопляс Т.В. Слабкозбурені лінійні крайові задачі для систем
диференціальних рівнянь другого порядку // Доп. НАН України. –
2002. - № 4. С. 31-36.
16. Шовкопляс Т.В. Критерій розв’язності лінійної крайової задачі для
системи другого порядку // Укр. Мат. Журн. -- 2000. – Том 52, № 6. С. 861-864. DOI: https:/doi.org/10.1007/BF02591795
17. Шовкопляс Т.В. Лінійні крайові задачі для імпульсних систем другого

Найменування

(назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування
нагород і премій, членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо)
порядку // Нелінійні коливання. – Наук. Ж-л. – Київ: Ін-т м-ки НАН
України. - 2000. – Том 3, № 4. - С. 571-578.
18. Шовкопляс Т.В. Некритична квазілінійна крайова задача для системи
диференціальних рівнянь другого порядку з імпульсною дією //
Крайові задачі для диференціальних рівнянь. Зб-к наук. Праць,
Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – 1999. –
Вип. 4. – С.202-213.
19. Шовкопляс Т.В. Необхідні та достатні умови існування розв’язку
крайової задачі // Нелинейные краевые задачи математической
физики и их приложения. Сб-к науч. трудов. – Киев: Ин-т м-ки НАН
Украины. - 1999. –- С. 280-282.
20. Шовкопляс Т. В. Про розв’язність лінійних двоточкових крайових
задач з імпульсною дією // Вісник Київського ун-ту. Сер. Математика.
Механіка. – 1999. – Вип. 3. – С. 48-53.

Конференції

Участь в понад 20 міжнародних конференціях, деякі з них:
1. Shovkoplyas T. V. Existence of optimal control of accurate and average
tasks // International scientific conference “Global science and education
in the modern realities ’2020, Seattle, Washington, USA, August 26-27 ,
p. 88-91.
2. O. Stanzhytskyi, V. Mogyluova, T. Shovkoplyas. Applicaton of the
averaging method to optimal control problems of systems with impulse
action in non-fixed moments of times // The International Workshop on
Qualitative Theory of Differential Equations (QUALITDE-2019) held on
December 7-9, 2019, at A. Razmadze Mathematical Institute of TSU.
http://www.rmi.ge/eng/QUALITDE.htm.
3. Бифуркация решения импульсной краевой задачи // Proceedings of
VII International Scientific Сonference «Problems of Differential
Equations, Analysis and Algebra», Actobe, 8-9 October 2015. – Actobe. –
2015. - P. 155-157.

Семінари
Сертифікати

Відвідування міжкафедральних наукових семінарів кафедри інтегральних та
диференціальних рівнянь та кафедри загальної математики
Сертифікат виданий 25.01.2021 року, засвідчує, що Тетяна Шовкопляс успішно
завершила курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних
компетентностей викладачів. (курс розроблений UGEN, НМЦОНП відділ
забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса
Шевченка)

