
 
 

 

Оксана Безущак 
 

КВАЛІФІКАЦІЯ: 

вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук; вчене звання: доцент 

кафедри алгебри та математичної логіки; державні нагороди: Заслужений 

працівник освіти України. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ: 

2007 –  теперішній час – заступник декана з навчальної роботи механіко-

математичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; 

2005 – теперішній час – доцент кафедри алгебри та математичної логіки 

механіко-математичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

1994 – асистент кафедри геометрії механіко-математичного факультету 

Київського   національного університету імені Тараса Шевченка; 

1991 – інженер першої категорії, що проектує особливо складну продукцію, 

науково-дослідної частини Київського державного університету ім. 

Т.Г.Шевченка. 

 

ОСВІТА: 

1988-1991 Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, механіко-

математичний факультет, аспірантура при кафедрі алгебри та 

математичної логіки, захист кандидатської дисертації зі спеціальності 

“01.01.06 – алгебра, математична логіка і теорія чисел” (1991); 

1983-1988 Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, механіко-

математичний факультет, диплом з відзнакою, присвоєно 

кваліфікацію: “Математик. Викладач”. 
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Досвід активної наукової, навчально-методичної, профорієнтаційної та 

викладацької діяльності. Досвід керівної та організаційної роботи. 

 наукове стажування, університет Каліфорнії, м.Сан-Дієго, США (2019);  

 учасник спільного проекту з міжнародного співробітництва за 

програмою Erasmus+ з Центральною Вищою Школою Ліону, м. Ліон, 

Франція (2019); 

 учасник російсько-українських грантів державного фонду 

фундаментальних досліджень МОН України, 2009-2010, 2013-2014; 

 учасник спільного з університетом м.Упсала, Швеція, наукового 

проекту “Комбінаторна та геометрична теорія груп і напівгруп” у 

межах програми “The New Visby Program” (2003); 

 наукове стажування в університеті м.Утрехт, Нідерланди (1993-1994); 

 голова підкомісії з математики Науково-методичної комісії з біології, 

природничих наук та математики сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України (2015 - 

теперішній час);  

 участь у підготовці проекту «Забезпечення якості і розвиток 

навчальних планів у вищих навчальних закладах» у рамках співпраці зі 

Спілкою ректорів вищих навчальних закладів України та Німецькою 

спілкою ректорів вищих навчальних закладів та в рамках партнерства 

між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та 

Університетом м.Констанц, Німеччина (2015); 

 учений секретар підкомісії з математики науково-методичної комісії з 

математики та механіки Міністерства освіти і науки України (2011-

2014); 

 неодноразово очолювала робочу групу по розробці програми вступних 

випробувань до вищих навчальних закладів України з математики, 

очолювала робочу групу по розробці програми зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики; 

 член робочих груп з розробки Програми заходів із забезпечення якості 

освіти Університету та факультету та інших освітніх концепцій, 

відповідальна за організаційне та навчально-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу та моніторингу результатів навчання на 

механіко-математичному факультеті; 

 тривалий час голова журі секції математики відділення математики ІІІ-

го етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої 

Академії Наук; 

 “Кращий викладач року” Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (2011). 

 

 

 


