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Від упорядників 

 

Біобібліографічний покажчик «Лідія Микитівна Кобко» 

продовжує серію «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ 

імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та 

методичний доробок кандидата технічних наук, професора 

кафедри вищої та прикладної математики ЧНПУ імені 

Т. Г. Шевченка Лідії Микитівни Кобко і виданий з нагоди її 75-

річного ювілею. 

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-

методичні посібники, статті з періодичних видань та видань, що 

продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів 

науково-практичних конференцій та з інших джерел. 

Біобібліографічний покажчик складається з таких 

розділів: 

 Лідія Микитівна Кобко: науково-методична і навчально-

педагогічна праця  

 Хронологічний покажчик праць Лідії Микитівни Кобко 

 Іменний покажчик співавторів. 

У покажчику дотримано хронологічний характер 

розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. 

У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. 

Бібліографічний опис здійснено відповідно до діючих 

державних стандартів та згідно з рекомендаціями ЦНБ 

імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення 

біобібліографічних покажчиків. 

Видання розраховане на науковців, викладачів вузів, 

учителів та методистів, студентів, працівників бібліотек з метою 

використання у науково-дослідній, науково-методичній, 

науково-педагогічній та професійній діяльності. 
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Лідія Микитівна Кобко: науково-методична  

і навчально-педагогічна праця 

 

Кобко Лідія Микитівна – кандидат технічних наук, 

професор кафедри вищої та прикладної математики ЧНПУ імені 

Т. Г. Шевченка. 

Народилася 24 березня 1938 року в селі Велика Лукавка 

Грязинського району Воронізької області в селянській 

багатодітній сім’ї (6 дітей, найстаршій – 18 років), але через рік 

сім’я переїхала в Україну. 

Навчалася у Грейгівській середній школі Жовтневого 

району Миколаївської області (1945–1954). Закінчила середню 

школу в Бердичеві Житомирської області, фізико-математичний 

факультет Житомирського педінституту за спеціальністю 

«Математика та фізика» (1960). 

З вересня 1960 року по жовтень 1961 року працювала 

асистентом кафедри вищої математики Чернігівського вищого 

військового авіаційного училища. 

У Чернігівському державному педагогічному інституті 

імені Т. Г. Шевченка (з 2011 року – Чернігівський національний 

педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка) працює понад 50 

років (з жовтня 1961 року). Упродовж 14 років була асистентом 

кафедри вищої математики, проводила практичні заняття з 

різних розділів математичного аналізу, аналітичної та 

проективної геометрії. 

Оскільки тема її наукової роботи відповідала питанням 

прикладної геометрії, Лідія Микитівна була переведена на 

кафедру геометрії та методики викладання математики (кафедра 

геометрії з 1990 р., кафедра алгебри та геометрії з 1998 р.). 

У 1977 році, після завершення аспірантської підготовки в 

однорічній аспірантурі з відривом від виробництва у Київському 

інженерно-будівельному інституті, захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Графо-аналитический способ 

проецирования гиперболическими линейными конгруэнциями и 

его применение при решении задач прикладной геометрии» і 

отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. 1981 року 
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їй присвоєно вчене звання доцента кафедри геометрії і методики 

навчання математики. 

Лідія Микитівна Кобко – єдина серед викладачів на 

фізико-математичному факультеті захистила дисертацію з 

питань прикладної геометрії й інженерної графіки 05.01.01, тому 

не випадково вона в 1990 році стала завідувачем кафедри 

геометрії (1990–2005 рр.). Під її керівництвом кафедра геометрії 

(з 1998 року перейменована на кафедру алгебри та геометрії) 

досягла значних успіхів (захищені 1 докторська і 3 кандидатські 

дисертації, 5 викладачів і 1 лаборант навчались в аспірантурі). 

Комісія ДАК (1998) відзначила кафедру серед кращих. Робота її 

як викладача та завідувача кафедри неодноразово відзначалась 

ректоратом (1977, квітень 1982, грудень 1982, 1985, 1986, 1988, 

1998, 2003, 2007, 2008). 

Протягом багатьох років Л. М. Кобко поєднує науково-

методичну роботу з педагогічною: читає лекційні курси 

«Аналітична геометрія», «Лінійна алгебра й аналітична 

геометрія», «Конструктивна геометрія», «Проективна 

геометрія», «Нарисна геометрія», «Основи геометрії», 

«Диференціальна геометрія й топологія», «Методика навчання 

математики у ВНЗ (вищих навчальних закладах)»; читає 

спецкурс «Вибрані питання геометрії»; проводить практичні 

заняття з названих курсів; керує написанням курсових, 

дипломних і кваліфікаційних робіт; керує педагогічною 

практикою магістрантів. 

Упродовж одинадцяти років (1998–2009) Лідія 

Микитівна – старший науковий співробітник держбюджетної 

теми. 

З 2003 року – член УАЖНО (Українська асоціація «Жінки 

в науці та освіті»). 

Вона є автором понад 200 наукових, науково-методичних 

праць, з яких 12 – навчально-методичні посібники для студентів 

ВНЗ, 8 – навчально-методичні розробки для старшокласників і 

книги для вчителя. Найпомітніші з них: «Методи зображення 

просторових фігур» (2003, співавт.: В. Н. Боровик, 

І. В. Зайченко), «Гармонія і естетика трикутника» (2007, 

співавт.: В. Н. Боровик, І. В. Зайченко), «Краса пошуку різних 
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розв’язань геометричної задачі» (2007), які рекомендовані МОН 

України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних 

закладів; «Аналітична геометрія. Площина і пряма в просторі» 

(2008, співавт.: І. Б. Глінка-Єремко), «У світі геометрії. Різні 

способи розв’язування задач» (2008), «Аналогія: планіметрія – 

стереометрія в таблицях» (2008), «Алгебраїчні рівняння і 

нерівності» (2011, співавт.: М. Я. Ігнатенко). Л. М. Кобко 

публікує статті в журналах: «Прикладна геометрія і інженерна 

графіка» (15), «Рідна школа» (1), «Математика в школі» (6), 

«Педагогічні науки» (6), всеукраїнській газеті «Математика» 

(11), журналі «Вісник ЧНПУ. Серія: Педагогічні науки)» (24), 

міжнародних журналах (7). 

Бере активну участь у наукових і науково-практичних 

конференціях, з них:  

 у міжнародних – 7 (Ялта, Алушта, Київ, Чернігів);  

 у всеукраїнських, міжвузівських – 33 (Херсон, 

Чернігів, Київ). 

Опубліковано 48 тез доповідей на вищезгаданих 

конференціях. 

Особливу увагу приділяє керівництву науково-дослідною 

роботою студентів з питань інноваційних технологій у 

підготовці фахівців-педагогів. 

З ініціативи Л. М. Кобко на фізико-математичному 

факультеті склалася традиція – організовувати і проводити 

науково-практичні студентські конференції, організатором і 

учасником яких була вона сама. Конференції присвячені 

знаменним датам або окремим питанням:  

 200-річчю від дня народження М. І. Лобачевського 

(1992); 

 400-річчю від дня народження Рене Декарта 

(1996); 

 2000 рік – рік Математики (2000); 

 200-річчю від дня народження 

М. В. Остроградського (2001); 

 210-річчю від дня народження М. І. Лобачевського 

(2002); 
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 180-річчю від дня народження неевклідової 

геометрії (2006); 

 300-річчю від дня народження Леонарда Ейлера 

(2007); 

 Конічні перерізи у застосуваннях (2013); 

 У світі геометрії (2008). 

Конференція 2013 року була проведена під девізом: 

«Пошук різних розв'язань геометричної задачі». Матеріали 

конференції опубліковані у книжці-збірнику для самостійної 

роботи студентів і учнів старших класів математичного 

профілю. 

Більшість з цих конференцій переросли у міжвузівські 

науково-практичні конференції. Матеріали конференцій 

опубліковані за загальною редакцією Л. М. Кобко. 

Під її керівництвом і у співавторстві студенти 

опублікували понад 70 робіт, з них – 20 статей у Віснику ЧНПУ. 

Серія: Педагогічні науки. 

У 2004 році студент фізико-математичного факультету 

Чирок Я. В. (науковий керівник Кобко Л. М.) нагороджений 

грамотою за найкращу доповідь на пленарному засіданні 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 

«Управління якістю навчання учнів природничо-математичних 

дисциплін в умовах профільної та рівневої диференціації», яка 

відбулася у місті Херсоні. 

Серед співавторів праць, опублікованих Кобко Л. М., – 16 

випускників фізико-математичного факультету. 

Л. М. Кобко підтримує зв’язок зі школами, виступає з 

доповідями про актуальні проблеми навчання геометрії перед 

вчителями м. Чернігова та Чернігівської області на курсах 

перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів математики, 

організованих ОІПКППО.  

Тематика її доповідей різноманітна; 

 Різні доведення теорем (Піфагора, Герона, Ейлера, 

Стюарта, Птолемея, Карно, Чеви, теореми про тризуб 

тощо) та вивчення їх у позакласній роботі 

загальноосвітніх навчальних закладів;  
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 Активізація розумової діяльності та формування 

дослідницьких умінь учнів через пошук різних розв’язань 

однієї геометричної задачі;  

 Про організацію позакласної роботи в школі на 

геометричному матеріалі;  

 Аналогія: планіметрія – стереометрія в таблицях;  

 Ними пишається Україна ( про видатних 

українських математиків).  

Лідія Микитівна організовує та проводить у школах 

(ЗОШ №7, №10, №12, №20, №29) міста Чернігова педагогічні 

читання, присвячені видатним вченим, математикам (Рене 

Декарт, М. І. Лобачевський, М. В. Остроградський, М. Кравчук, 

Г. Ф. Вороний, Софія Русова, В. О. Сухомлинський, 

Т. Г. Лубенець та ін.). 

Публікує навчально-методичні книги для вчителя, статті в 

науково-методичних журналах і всеукраїнській газеті 

«Математика» для вчителів. Керувала написанням науково-

дослідницької роботи учениці 11 класу Шеремет О. А. 

Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої 

сільської молоді. Шеремет Ольга Анатоліївна – переможець ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Чернігівського територіального відділення 

Малої академії наук України відділення математики.  

Під керівництвом і у співавторстві з Л. М. Кобко учениця 

11 класу ЧОПЛ Коляда М. опублікувала у всеукраїнській газеті 

«Математика» (2006, №4) статтю «Трапеція з 

перпендикулярними діагоналями». 

Під керівництвом і у співавторстві з Л. М. Кобко учениця 

11 класу ЧОПЛ Павелко Т. Ю. опублікувала у Віснику ЧДПУ. 

Серія: Педагогічні науки (2006, Вип. 42) статтю «До питання 

проведення уроків однієї задачі». 

Кобко Л. М. бере активну участь у суспільному житті 

університету (профгрупорг кафедри, голова предметної комісії з 

математики на вступних екзаменах, член профбюро фізико-

математичного факультету, член комісії з набору, лектор 

обласного товариства «Знання», член вченої ради фізико-

математичного факультету тощо).  
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Понад 30 років Лідія Микитівна була на громадських 

засадах куратором академічних груп, згодом, упродовж 7 

років, – куратором групи студентів магістратури спеціальності 

«Математика». Серед її вихованців є професори, доценти, 

кандидати наук, завідувачі кафедр, директори ліцеїв і шкіл, 

завідувачі учбових відділень коледжів, відмінники народної 

освіти України, заслужені працівники освіти України. 

Упродовж 4-х років Лідія Микитівна – відповідальний 

секретар Всесоюзних студентських олімпіад з математики.  

За активну роботу щодо організації та проведення 

Всесоюзних студентських олімпіад «Студент і науково-

технічний прогрес» (1981, 1982, 1983, 1984) нагороджена 

дипломом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти 

СРСР та ЦК ВЛКСМ (1984). 

Нагороджена медаллю «Ветеран праці» (1984), 

Почесними грамотами: Міністерства освіти України (1991), 

Кабінету Міністрів України з врученням пам’ятного знака 

(2001), Чернігівської обласної ради народних депутатів (1998), 

Чернігівської обласної державної адміністрації (2005, 2008), 

Відділу народної освіти облвиконкому та обкому профспілки 

працівників освіти, вищої школи та наукових установ (1988), 

Почесними грамотами ректорату ЧДПУ (1988, 1998, 2003, 2007). 
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Хронологічний покажчик праць 

Лідії Микитівни Кобко 

 

1966 

1. Про побудову нормалей до кривих 2-го порядку [Текст] 

// Тези доповідей та повідомлення ювілейної наукової 

конференції, присвяченої 50-річчю ЧДПІ. – Чернігів, 

1966. – С. 100. 

 

1967 

2. Построение нормалей к кривым 2-го порядка [Текст] 

// Третья республиканская математическая конференция 

молодых исследователей / Ин-т математики АН УССР. – 

К., 1967. – С. 25–26. 

 

1968 

3. К вопросу о построении нормалей к кривым 2-го порядка 

[Текст] // Материалы III научно-технической 

конференции (г. Чернигов 8–13 апр. 1968 г.). – Чернигов, 

1968. – С. 121–125. 

4. Побудова нормалей до квадратної параболи [Текст] 

// Четверта наукова конференція молодих математиків 

України. – К., 1968. – С. 28–30. 

 

1969 

5. Построение нормалей к кривым 2-го порядка [Текст] 

// Прикладная геометрия и инженерная графика. – К., 

1969. – Вып. 9. – С. 110–115. 

6. Рівняння проекції плоскої лінії при проектуванні 

лінійними гіперболічними конгруенціями [Текст] 

// Питання прикладної геометрії : матеріали доп. 30-ї 

наук.-техн. конф. Київ. інж.-буд. ін-ту. – К., 1969. – С. 13–

14. 

 

1970 

7. К вопросу отображения пространства на плоскость 

гиперболическими линейными конгруэнциями [Текст] 
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// Прикладная геометрия и инженерная графика. – К., 

1970. – Вып. 10. – С. 126–130. 

8. Решение некоторых метрических задач при 

проектировании на плоскость гиперболическими 

линейными конгруэнциями [Текст] // Прикладная 

геометрия и инженерная графика. – К., 1970. – Вып. 11. – 

С. 154–159. 

 

1971 

9. Построение точек пересечения прямой с линейчатыми 

гиперболоидами 2-го порядка [Текст] // Прикладная 

геометрия и инженерная графика. – К., 1971. – Вып. 12. – 

С. 70–74. 

 

1972 

10. Об одной геометрической модели трехмерного 

прострства [Текст] // Прикладная геометрия и инженерная 

графика. – К., 1972. – Вып. 15. – С. 151–156. 

 

1976 

11. Два случая применения проецирования 

гиперболическими линейными конгруэнциями [Текст] 

// Республиканская конференция по прикладной 

геометрии и инженерной графике : тез. докл. (г. Киев, 

нояб. 1976 г.). – К., 1976. – С. 51–52. (Соавт.: 

В. П. Кобко). 

 

1977 

12. Графо-аналитический способ проецирования 

гиперболическими линейными конгруэнциями и его 

применение при решении задач прикладной геометрии 

[Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. 

наук : 05.01.01 «Прикладная геометрия и инженерная 

графика». – К., 1977. – 18 с. – (Науч. рук. 

В. Е. Михайленко). 

13. К вопросу отображения абсолюта при проецировании на 

плоскость гиперболическими линейными конгруэнциями 
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[Текст] // Прикладная геометрия и инженерная графика. – 

К., 1977. – Вып. 23. – С. 123–125. (Соавт.: В. П. Кобко). 

14. Конструирование поверхности двухзаходного шнека с 

переменным шагом [Текст] // Прикладная геометрия и 

инженерная графика. – К., 1977. – Вып. 24. – С. 22–25. 

(Соавт.: И. В. Скрипко). 
 

1978 

15. Один прием построения перспектив линии 2-го порядка 

[Текст] // Прикладная геометрия и инженерная графика. – 

К., 1978. – Вып. 25. – С. 39–41.  

16. Построение касательных и нормалей к некоторым 

кривым высшего порядка [Текст] // Совершенствование 

техники и технологии производства и создание АСУП : 

материалы науч.-техн. конф. – Чернигов, 1978. – С. 67. 

(Соавт.: С. Н. Ковалев). 

17. Проекции некоторых множеств прямых [Текст] 

// Реферативная работа о научно-исследовательских 

работах в вузах УССР. Прикладная геометрия и 

инженерная графика. – К., 1978. – Вып. 2. – С. 34. 
 

1979 

18. Использование тройной осевой проекции прямой при 

решении некоторых задач в перспективе [Текст] 

// Достижения науки, техники, технологии и АСУ в 

народном хозяйстве : тез. докл. к предстоящ. науч.-техн. 

конф., 27–29 нояб. 1979 г. – Чернигов, 1979. – С. 96. 

(Соавт.: Ю. С. Громов, В. П. Кобко). 

19. О построении касательных и нормалей к кривым 3-го и  

4-го порядка [Текст] // Прикладная геометрия и 

инженерная графика. – К., 1979. – Вып. 28. – С. 108–111.  

20. Эвольвентное проецирование прямой [Текст] 

// Прикладная геометрия и инженерная графика. – К., 

1979. – Вып. 28. – С. 26–28. (Соавт.: Т. К. Каченюк). 
 

1981 

21. К вопросу построения аксонометрии [Текст] 

// Прикладная геометрия и инженерная графика. – К., 
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1981. – Вып. 32. – С. 62–63. (Соавт.: В. П. Кобко, 

Ю. С. Громов). 

22. Общий случай построения аксонометрии [Текст] 

// Перспективные направления развития науки и техники 

в свете решений ХХVI сьезда КПСС : тез. докл. к 

предстоящей науч.-техн. конф., 17–19 нояб. 1981 г. – 

Чернигов, 1981. – С. 94–95. (Соавт.: В. П. Кобко, 

Ю. С. Громов). 

23. Стереометричні зображення плоских фігур 

[Мікроформи] : навч. дф для учнів серед. шк. – Чернігів, 

1981. 

 

1983 

24. К вопросу построения прямоугольных триметрий [Текст] 

// Прикладная геометрия и инженерная графика. – К., 

1983. – Вып. 36. – С. 43–46. (Соавт.: В. П. Кобко, 

Ю. С. Громов). 

25. Линейные преобразования пространства и их 

классификация [Текст] // Творческий союз высшей школы 

и производства – на службу пятилетке : тез. докл. к 

предстоящей науч.-техн. конф., 15–17 нояб. 1983 г. – 

Чернигов, 1983. – С. 62–63. (Соавт.: В. П. Кобко). 

26. Построение прямоугольных аксонометрических проекций 

[Текст] // Творческий союз высшей школы и 

производства – на службу пятилетке : тез. докл. к 

предстоящей науч.-техн. конф., 15–17 нояб. 1983 г. – 

Чернигов, 1983. – С. 60–61. (Соавт.: Ю. С. Громов, 

В. П. Кобко). 

 

1986 

27. К вопросу построения прямоугольной диметрии 

[Текст]. – 7 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2692–Ук 86. 

(Соавт.: В. П. Кобко). 

 

1987 

28. К вопросу машинного построения некоторых 

косоугольных аксонометрий [Текст] // Прикладная 
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геометрия и инженерная графика. – К., 1987. – Вып. 43. – 

С. 30–32. (Соавт.: В. П. Кобко, Ю. С. Громов). 

 

1989 

29. Два вида уравнений аксонометрий кривых линий 

[Текст]. – 9,5 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 09.02.89, № 547–

Ук 89. (Соавт.: В. П. Кобко). 

30. К вопросу построения прямоугольной изометрии [Текст] 

// Прикладная геометрия и инженерная графика. – К., 

1989. – Вып. 48. – С. 56–57. (Соавт.: В. П. Кобко, 

Ю. С. Громов). 

31. Прямоугольная аксонометрия кривых линий [Текст]. – 

7,5 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 07.12.89, № 2807–Ук 89. 

 

1990 

32. Пути утверждения здорового образа жизни в коллективе 

студентов пединститута [Текст] // Совершенствование 

содержания, форм и методов антиалкогольного и 

антинаркотического воспитания учащихся : тез. докл. 

регион. науч.-метод. конф. – Благовещенск, 1990. – 

С. 123–125. (Соавт.: И. П. Фесенко). 

 

1991 

33. До питання вивчення теореми Піфагора в середній школі 

[Текст] // Тези доповідей міжвузівської науково-

практичної конференції, присвяченої 75-річчю 

Чернігівського державного педагогічного інституту 

ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1991. – Ч. 2. – С. 20–21. 

(Співавт.: В. Н. Боровик, Е. В. Рафаловський). 

34. До питання розв’язування геометричних задач [Текст] 

// Тези доповідей міжвузівської науково-практичної 

конференції, присвяченої 75-річчю Чернігівського 

державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів, 1991. – Ч. 2. – С. 33–35. (Співавт.: 

Е. В. Рафаловський, В. Н. Боровик). 

35. Зміст і методика викладання геометричних тем на 

факультативних заняттях з математики в школі [Текст] 
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// Тези доповідей міжвузівської науково-практичної 

конференції, присвяченої 75-річчю Чернігівського 

державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка. – 

Чернігів, 1991. – Ч. 2. – С. 6–8. (Співавт.: В. Н. Боровик, 

Е. В. Рафаловський). 

 

1992 

36. Ефективність технічних засобів навчання при 

розв’язуванні стереометричних задач [Текст] // Питання 

педагогіки та методики вищої школи : тези доп. міжвуз. 

наук.-практ. конф. – Чернігів, 1992. – С. 79–80. (Співавт.: 

Л. М. Ревко). 

 

1995 

37. До питання вивчення гомотетії і подібності в шкільному 

курсі геометрії [Текст] // Тези доповідей міжвузівської 

науково-практичної конференції. – Чернігів, 1995. – 

С. 134–135. (Співавт.: О. В. Бондаренко). 

38. До питання розв’язування планіметричних задач [Текст] 

// Тези доповідей міжвузівської науково-практичної 

конференції. – Чернігів, 1995. – С. 136–137. (Співавт.: 

І. С. Борисовська). 

39. Порівняльна характеристика та класифікація простіших 

геометричних місць точок на площині і в просторі [Текст] 

// Диференціація навчання математиці. – Чернігів, 1995. – 

С. 17–27. 

 

1996 

40. Велике творіння [Текст] // Ювілейна конференція з 

фізики та математики, присвячена 80-річчю 

Чернігівського державного педагогічного інституту 

ім. Т. Г. Шевченка : матеріали конф. – Чернігів, 1996. – 

С. 47–49. 

41. Геометричне тлумачення рівнянь і нерівностей з двома 

змінними [Текст] // Рене Декарт: ХVІІ століття і 

сьогодення : матеріали наук.-практ. конф. Черніг. держ. 

пед. ін-ту, присвяч. 400-річчю з дня народж. Рене Декарта 
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: зб. ст. / упоряд. і ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 1996. – 

С. 37–45. (Співавт.: М. Я. Ігнатенко). 

42. Декартів координатний метод та застосування його до 

доведення теорем елементарної геометрії [Текст] // Рене 

Декарт: ХУІІ століття і сьогодення : матеріали наук.-

практ. конф. Черніг. держ. пед. ін-ту, присвяч. 400-річчю 

з дня народж. Рене Декарта : зб. ст. / упоряд. і ред. 

Л. М. Кобко. – Чернігів, 1996. – С. 16–21. 

43. Рене Декарт: ХУІІ століття і сьогодення [Текст] : 

матеріали наук.-практ. конф. Черніг. держ. пед. ін-ту, 

присвяч. 400-річчю з дня народж. Рене Декарта : зб. ст. 

/ упоряд. і ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 1996. – 45 с. 

44. Рене Декарт – творець аналітичної геометрії [Текст] // Рід. 

шк. – 1996. – № 7. – С. 71–74. (Співавт.: М. Я. Ігнатенко). 

 

1999 

45. Про звязок алгебри і геометрії [Текст] // Проблеми 

історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини : 

зб. наук. пр. / уклад. Л. Е. Раковський, В. М. Дрозденко, 

Л. Б. Панченко. – Чернігів, 1999. – Вип. 4. – С. 38–40. 

 

2000 

46. Багатогранний талант Давида Гільберта і його знамениті 

математичні проблеми [Текст] // Рік 2000 – Всесвітній рік 

математики : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 

/ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. 

В. О. Дятлов, відп. ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 2000. – 

С. 5–9. (Співавт.: О. І. Соколенко). 

47. Другий міжнародний конгрес математиків і сьогодення 

[Текст] // Математика. – 2000. – № 1. – С. 2–3. (Співавт.: 

В. О. Швець). 

48. Ними пишається Україна [Текст] // Рік 2000 – Всесвітній 

рік математики : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 

/ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. 

В. О. Дятлов, відп. ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 2000. – 

С. 10–19. (Співавт.: О. П. Кивлюк). 
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49. Рік 2000 – Всесвітній рік математики [Текст] : матеріали 

міжвуз. наук.-практ. конф. / Черніг. держ. пед. ун-т ім. 

Т. Г. Шевченка ; голов. ред. В. О. Дятлов, відп. ред. 

Л. М. Кобко. – Чернігів, 2000. – 70 с. 

50. У світі математики [Текст] // Рік 2000 – Всесвітній рік 

математики : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. 

/ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. 

В. О. Дятлов, відп. ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 2000. – 

С. 3–4. 

51. Цей дивовижний світ – світ математики [Текст] // Гарт. – 

2000. – № 32 (серп.). – С. 1. 

 

2001 

52. Використання аналогії при вивченні тетраедра в середній 

загальноосвітній школі [Текст] // Вісник Чернігівського 

державного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки / Черніг. держ. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – Вип. 4. – С. 61–68. 

(Співавт.: О. П. Кивлюк). 

53. Всеохоплююча сила математики [Текст] // У світі 

математики : зб. наук.-попул. ст. / відп. ред. 

М. Й. Ядренко. – 2001. – Вип. 1, т. 7. – С. 13–14. 

54. Історичний нарис про фізико-математичний факультет 

Чернігівського державного педагогічного університету 

імені Т. Г. Шевченка [Текст] // Вісник Чернігівського 

державного педагогічного університету. Серія: 

Педагогічні науки / Черніг. держ. пед. ун-т 

ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – Вип. 4. – С. 5–10. 

(Співавт.: О. І. Соколенко, І. В. Зайченко). 

55. М. В. Остроградський – видатний математик, механік і 

педагог [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 

присвяч. 200-річчю з дня народж. М. В. Остроградського 

/ відп. ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 2001. – 35 с. 

56. М. В. Остроградський – видатний український математик 

[Текст] // М. В. Остроградський – видатний математик, 

механік і педагог : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., 
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присвяч. 200-річчю з дня народж. М. В. Остроградського 

/ відп. ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 2001. – С. 5–6. 

57. М. В. Остроградський і М. І. Лобачевський [Текст] 

// М. В. Остроградський – видатний математик, механік і 

педагог : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 

200-річчю з дня народж. М. В. Остроградського / відп. 

ред. Л. М. Кобко. – Чернігів, 2001. – С. 30–31. 

58. Про міжвузівську науково-практичну конференцію «Рік 

2000 – Всесвітній рік математики» [Текст] 

// Математика. – 2001. – № 6. – С. 1. 

59. Сім розвязань однієї задачі з аналітичної геометрії 

[Текст] // Вісник Чернігівського державного 

педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки 

/ Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 

2001. – Вип. 4. – С. 57–60. (Співавт.: М. Я. Ігнатенко). 

60. Тернисті шляхи до визнання [Текст] 
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