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У 2012 році факультет готував фахівців у галузі 

системних наук та кібернетики за  напрямками: 

 
• прикладна математика; 

• інформатика; 

• системний аналіз; 

у галузі інформатика та обчислювальна 

техніка: 

програмна інженерія. 



У 2012 році  пройшли акредитацію 

•    напрями підготовки „Прикладна математика”  та    

„Інформатика”  за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр; 

 

•   спеціальності  „Прикладна математика”, „Інформатика” та        

„Соціальна інформатика” за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями спеціаліст та магістр. 



ОКР 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

за державним  

замовленням 
за 

контрактом 

за державним 

замовленням 
за 

контрактом 

Бакалаври 594 61 19 9  

Спеціалісти 56 10 14 1 

Магістри 148 16 - 12 

Всього 798 87 33 21 

Станом на 01.11.2012 на факультеті 

кібернетики навчається 

Всього навчається студентів  

на факультеті кібернетики:    939 

http://fanparty.ru/fanclubs/books/pictures/2132777


Відраховані з денної 

форми навчання у 2012 р. 

Всього відраховано: 27 

• Бюджетної форми навчання – 15 

• Контрактної форми навчання – 12 

• Переведені на заочне відділення – 2 

 



Данні приймальної комісії 2012р. 

Напрям 

підготовки 

Прохідний 

бал 

Бал з яким 

було 

зараховано 

Кількість 

бюджетних 

місць 

Кількість 

пільгових 

місць                                  

Прикладна 

математика 
786,6 725,1 45 11 

Інформатик

а 
781,8 728,3 60 12 

Програмна 

інженерія 
797,5 726,6 25 5 

Системний 

аналіз 
789,5 724,2 25 5 



    

+ - 
• покращення структурованості 

навчальних матеріалів 

•розробка робочих програм 

• підвищення рівню контролю  

студентів 

• різні стандарти на 

міжнародному рівні 

•введення журналів обліку 

•невчасна інформація про оцінки 

змістовних модулів, особливо на 

молодших курсах   

 

 

 

 

(Болонський процес) 

Кредитно-модульна система 



Досягнення студентів 

  У жовтні 2012 року відбулися півфінальні змагання 37-

го чемпіонату світу з програмування серед студентів вищих 

навчальних закладів, який проводиться під егідою ACM 

(Association for Computin Machinery,). Університет був 

представлений 3 командами факультету кібернетики: 

 

    • Твердохліб Я. О., Максай А. О., Єдемський Р. С. – 1 місце 

• Паламарчук С.М., Коротков А. С., Бачеріков О. І. – 3 місце 

• Василів Є.М., Бевз М.В., Нагін С.Ю.                      – 5 місце 

  



Досягнення студентів 

   

 Команда студентів факультету (Твердохліб Я. О., 

Максай А. О., Єдемський Р. С.) прийме участь влітку 2013 

року у фіналі світової першості у Санкт-Петербурзі. 

 Тренер команди – Відмінник освіти України,   

              Бондаренко Віталій Вікторович. 

 На Відкритій Міжнародній олімпіаді з програмування ім. 

С.О.Лебедєва – В.М.Глушкова KPI-OPEN – 2012 факультет 

був представлений 2 командами, що посіли 2 та 12 місце. 



Чвертьфінал Чемпіонату Світу з програмування. 

КНУ ім.Тараса Шевченка, 5 вересня 2012р. 



Навчання студентів за кордоном 

(University of Nordland, Norway ) 

1. Конарєва Є.О. 

2. Мазій Ю.О. 

3. Наврузов Ф.Ю. 

4. Нужна А.О. 

5. Олійник С.В. 

6. Подоляк Ю.М. 

7. Протопоп Ю.О. 

 



Навчання студентів за 
кордоном 

8. Григоренко Д.П. - Австрія, Відень, Технічний 

університет 

9. Заславська К.В. - Австрія, Відень, Технічний   

університет 

10. Джирма А.В.. з - Австрія, Лінц, Технічний 

університет 

11. Чуба Л.В. - Австрія, Лінц, Технічний університет 

12. Котик А.І. - Австрія, Лінц, Технічний університет 

13. Макарчук М.М. - Австрія, Лінц, Технічний 

університет 

14. Рубанік О.С. - Велика Британія (Лондон) 

15. Савкова В.П. – Ейндговенський технічний 

університет, королівство Нідерланди 

16. Вергунов В.В. – Дебреценський університет 

(Угорщина)  

 



Стажування студентів за 
кордоном 

1. Паламарчук С.М. – Facebook, США, м. Пало Альто 

2. Максай А.О.  - Google Switzerland GmbH, (Цюрих, Швейцарія) 

3. Сімоненко В.Є. – Facebook, США, м. Пало Альто 

4. Столярук О.Р. – Facebook, США, м. Пало Альто 

5. Алешко Т.С. – Ncube Limited, Іспанія 
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Work&Trawel USA 
 

Бурлака І.С.  К-21 

Дуда К.В. 

Тимінська П.М. 

    К-22 

Головко О.О. 

Присяженко О.Є. 

РибальченкоМ.С.          

 

    К-23 

 

Біла О.М. 

Засенко О.Л. 

Ольгашко О.В.                           

 

 

    К-27 

Маренець О.Я.                            МІ-3 

Обруч Т.П.         ПС-3 

Кудін О.М. 

Акулов Я.В. 

        Верещак О.А. 

        Сердюк Д.М. 

МСС-3 

 

Єцкало Ю.А. ДО-3 

Горбань В.В. ОМ-3 

КруглянськийВ.І. 

Клочко Х.А. 

ТК-3 

Шевченко А.І. ТТП-3 

 

 

Всього- 20 студентів  

 

 



Динаміка співвідношення студентів-
стипендіантів до студентів, які навчаються 
за державним замовленням 

Факультет 

Держ.за-
мовлення 

на 
2011/2012 

Кількість 
стипенді-
антів в 2 
семестрі 
2011/2012 

Відсоток 
стипенді-
антів  за 1 
семестр 
2012/2013 

Держ.за-
мовлення 

на 
2012/2013 

Кількість 
стипенді-
антів  в 1 
семестрі 
2012/2013 

Відсоток 
стипенді-
антів за 1 
семестр 
2012/2013 

Факультет 
психології 418 389 93,06 450 430 95,56 

Факультет 
кібернетики 799 584 73,09 806 673 83,50 

Механіко-
математичний 
факультет 

690 399 57,83 689 476 69,09 



КАДРИ 



Кадрове забезпечення навчального процесу 

станом на 01.11.2012 

Редько В.Н.             академік      штатний           НАНУ  

Летичевський О.А. академік      погодинник                    НАНУ 

Анісімов А.В.          чл.-кор.        штатний           НАНУ 

Задірака В.К.          чл.-кор.        погодинник                    НАНУ  

Закусило О.К.          академік   штатний   НАНУ  

Ляшко С.І.               чл.-кор.        штатний             НАНУ 

Чикрій А.О.             чл.-кор.        погодинник                    НАНУ 

Кнопов П.С.            чл.-кор.        погодинник                    НАНУ 



Наші викладачі 

• Професор Номіровський Д.А. - заслужений 

учитель України 

• Професор Рубльов Б.В. - голова жюрі та 

організатор всеукраїнської математичної 

олімпіади і багатьох інших конкурсних заходів 

для школярів 

• Доцент Медведєв М.Г. – член жюрі 

всеукраїнських та півфінальних змагань світової 

першості з програмування 

• Доцент Завадський І. О. – розробник 

навчальних програм з ІТ для середніх шкіл 



   Медведєв Михайло Геннадійович – доцент 
факультету кібернетики КНУ ім. Т.Шевченка 

• Проведено дистанційні літні та зимові школи, в кожній 
з яких прийняло активну участь більш ніж 300 осіб із 
12 країн (переважно російськомовних) 

• Проведено дзеркала півфіналів та фіналів чемпіонату 
світу з програмування, зимових (Харків) та літніх 
(Севастополь) шкіл з програмування 

• На  цій системі офіційно проходять міські та обласні 
олімпіади школярів з інформатики різних регіонів 
України 



Кадровий склад штатних 

 викладачів факультету 
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Кадровий потенціал: 

викладачі 

2009-2012 рр. 
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     та по факультету (загальне /аудиторне/ лекційне):  

для професорів 850/297/157, для доцентів 795/370/145, 

для асистентів 798/411/61. 

Середнє загальне педагогічне навантаження 

для професорів, доцентів, асистентів по 

кафедрах 
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Середній вік викладачів факультету кібернетики становить 48 років 

Середній вік викладачів на 

поточний рік за кафедрами 



Нагороди та гранти 

• Державна премія України в галузі науки і техніки –  

проф. Закусило О.К., проф. Гаращенко Ф.Г.,   

проф. Наконечний О.Г., проф. Стоян В.А.  

• Премія імені Тараса Шевченка – проф. Крак Ю.В. 

• Премія імені академіка В.С. Михалєвича НАНУ –  

проф. Крак Ю.В. 

• Звання заслуженого професора – проф. Закусило О.К. 

• Відзнака Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка –  

• проф. Нікітченко М.С. 

• Гранти Президента України на наукові дослідження –  

проф. Іксанов О.М., проф. Семенов В.В. 

• Грант Шведського інституту – докт. фіз.-мат. наук 

Проскурін Д.П. 



Нагороди та гранти 

• Почесний диплом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Національної академії педагогічних 

наук України за участь у розробці і впровадженні освітніх 

інновацій - доц. Шевченко В.П. 

• Звання  кращого викладача    факультету кібернетики   за 

2012р. – доц. Кашпур О.Ф. 

• Грамота за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі 

–  проф. Клюшин Д.А., доц. Кашпур О.Ф. 

• Почесна грамота КНУ за сумлінну працю – п.н.с. 

Сандраков Г.В., пров. інж. Бєлоусова О.А., зав. сек. 

Капустян О.А. 

• Гранти на відрядження – 4. 

 



Підручники та навчальні 

посібники,  видані  у 2012 році 

1. Підручники з грифом МОН – 3; 

2. Навчальні посібники з грифом МОН – 8; 

3. Навчальні посібники без грифу МОН – 16; 

4. Методичні вказівки – 3; 

5. Навчально-методичні матеріали, розміщені на сайті 

факультету – 18. 



Звіт з наукової роботи факультету 

кібернетики 

 
 

 



Кадровий потенціал: штатні 

співробітники НДЧ 
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Динаміка захистів дисертацій 2009-2012 рр 
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Фінансування наукових досліджень 

2009-2012 рр., тис. грн. 
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Фінансування тем КНП КНУ “Інформатизація 

суспільства” по кафедрах 

2012 р. 

Фінансування КНУ 2012 тис. грн.
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Договірне фінансування по кафедрам 

2012 р. 

 відносні показники 
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Договірні теми факультету 

Укладено Угоду про спільну навчально-дослідницьку лабораторію 

між фірмою “Самсунг Електронікс Україна Компані ” та КНУ 

(кафедра МІ). 

Укладено угоду про співробітництво  між фірмою EPAM System  

та КНУ (кафедра ІС). 

Виконано 3 Договори з “Самсунг Електронікс Україна Компані ” на 

послуги з розробки програмного забезпечення з виробничою та 

науково-дослідницькою метою на загальну суму 864 тис. грн. 

Керівники: член-кор. НАНУ Анісімов А.В.  проф. Терещенко В.М. 

Виконано 3 Договори з ПАТ «УкрКарт» та УкрАВТОДОР на 

загальну суму 240 тис. грн. Керівник - проф. Заславський В.А.  

Співпраця з бізнес-структурами  
 

Випускники факультету працюють у провідних в області ІКТ 

компаніях, зокрема: SamsungElectronics, Sony, Facebook, Google, 

LuxSoft, Global Logic та ін. 





Наукові публікації 
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Наукових публікацій у 2012 р. – 574, 

з них наукові статті – 244, 

праці, тези конференцій – 330 

Динаміка публікацій за 2009-2012 рр. 



Кількість наукових публікацій по кафедрах  у 

2012 році 
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Наукова періодика факультету кібернетики: 

3 фахових наукових журнали,  

загалом 9 випусків на рік 

До редколегій входять вчені з США, Німеччини, 

Канади, Нідерландів, Австрії, Японії, Нової Зеландії  

 



Факультет кібернетики бере участь у виданні 

3 міжнародних наукових журналів та  

міжнародної серії книг  

• International Journal  

“INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE” 

• International Journal  

“INFORMATION THEORIES & APPLICATIONS” 

• International Journal  

“MODELS & ANALYSES” 

International Book Series  

“INFORMATION SCIENCE & APPLICATIONS” 

 

 



Факультет є організатором 

Міжнародних наукових конференцій 

Вчені факультету беруть участь у роботі організаційних 

комітетів міжнародних конференцій, що проводяться в: 

Києві, Ужгороді, Львові, Дніпропетровську, Донецьку, 

Варні (Болгарія), Севастополі, Кацівелі  та інші. 

• Обчислювальна та прикладна математика  

(проф. Ляшко С.І.) 

• Моделювання та дослідження стійкості динамічних 

систем (проф. Хусаінов Д.Я.) 

• Теоретичні та прикладні аспекти побудови 

програмних систем  (проф. Нікітченко М.С.) 

• Проблеми прийняття рішень в умовах 

невизначеності (проф. Наконечний О.Г.) 



Факультет є співорганізатором 

Міжнародних наукових конференцій 

• VII-th International Conference  

“Modern (e-) Learning 2012” 

• XVIII-th International Conference  

“Knowledge - Dialogue – Solution 2012” 

• X-th International Conference  

“Information Research and Applications 2012” 

• ITHEA International Scientific Society  

• Тaras Shevchenko National University of Kiev (Ukraine). 

Голова Наукової ради – проф. О. Волошин  

• Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA 

(Bulgaria) 

• V.M.Glushkov Institute of Cybernetics, NAS (Ukraine) 

• Varna Free University “Chernorizets Hrabar” (Bulgaria) 



Наукові школи факультету 

 
• Школа математичної інформатики. Науковий керівник 

школи — Анісімов А. В., член-кор. НАНУ; 

• Школа математичного моделювання та теорії 

оптимальних рішень. Наукові керівники школи — Гаращенко 

Ф.Г., академік АН ВШ України та Наконечний О. Г., академік 

АН ВШ України;  

• Школа теорії стохастичних систем і прикладної 

статистики. Науковий керівник школи — Закусило О.К., 

академік АПН України;  

• Школа моделювання та оптимізації інформаційних 

систем. Науковий керівник школи — Ляшко С. І., член-кор. 

НАНУ; 

• Школа програмології та її застосувань. Наукові керівники 

школи — Редько Володимир Нікіфорович, академік НАН 

України та Нікітченко М.С., докт. фіз.-мат. наук. 



Спецради факультету кібернетики  

Д 26.001.09 

Спеціальності: 01.05.01,  01.05.03, 01.05.03 

Голова проф. Анісімов А. В., д.ф.-м.н. 

вчений секретар проф. Клюшин Д.А., д.ф.-м.н. 

Д 26.001.35 

Спеціальності: 01.05.02, 01.05.02, 01.05.04, 

01.05.04 

Голова проф. Закусило О. К., д.ф.-м.н. 

вчений секретар доц. Зінько П. М., к.ф.-м.н. 



Наукові семінари 

 Сучасні проблеми інформаційних технологій.  

 Анісімов А.В. член-кор. НАНУ, докт. фiз.-мат. наук, професор. 

Системний аналіз та теорія прийняття рішень.  
Наконечний О.Г., докт. фiз.-мат. наук, професор.  

Моделювання та оптимізація систем з неповними даними.  

Гаращенко Ф.Г., докт. тех. наук, професор;  

Наконечний О.Г., докт. фiз.-мат. наук, професор.  

Програмологія та її застосування.  

Нікітченко М.С., докт. фiз.-мат. наук, професор.  

Інтелектуальні інформаційні системи.  

Провотар О.І., докт. фiз.-мат. наук, професор.  

Обчислювальна та прикладна  математика. 

Ляшко С.І., член-кор. НАНУ, докт. фiз.-мат. наук, професор. 



Міжнародні наукові 

контакти 
• Наукові стажування закордоном – 6 

• Відрядження на конференції за кордон 
– 37 

• Зв’язки з зарубіжними науковими 
центрами – 41 

• Спільні міжнародні лабораторії – 3 

• Факультет прийняв зарубіжних вчених 
з Франції, Німеччини, Польщі, Росії, 
Грузії,  Білорусі, Туреччини, Чехії, 
Словенії, Болгарії, Естонії, Фінляндії, 
Норвегії, Шотландії, Нової Зеландії, 
Греції, Південної Кореї, Люксембургу  

 

 

 

http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1638
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1622
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1626
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1629
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1632
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1636
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1693
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1696
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1706
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1675
http://druk.lviv.ua/product.php?id_product=1657
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_South_Korea.svg&page=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_South_Africa.svg


Наукова інтеграція  в Україні 

Факультет кібернетики підтримує широкі 
наукові зв’язки з навчальними, науковими та 
виробничими організаціями України: 

• Інститутами кібернетики, механіки, 
математики, гідромеханіки НАНУ; 

• Інститутом обчислювальної математики РАН; 

• Університетами Ужгорода, Черкас, 
Миколаєва, Львова, Чернівців, Донецька, 
Тернополя, Сімферополя, Мелітополя. 

Укладено угоди про співпрацю з 
Ужгородським, Черкаським та 
Мелітопольським університетами. 



Впроваджені наукові 

розробки 

 
 

  

Факультет кібернетики 



1. Розробка  картографічних додатків для навігаційної апаратури 

користувачів  СНС Автори: Гаращенко Ф.Г. (д.т.н., проф., зав. кафедрою), 

Верченко А.П. (к.ф.-м.н., с.н.с.), Башняков О.М. (к.ф.-м.н., с.н.с.) та ін. 

Суть розробки: Алгоритми конвертування баз даних картографічної 

інформації векторних форматів F20S, S57, MP. Для ДП "Орізон-Навігація" 

(м. Сміла Черкаської області). 

Результати впровадження: Впроваджено для супутникової навігаційної 

геодезичної апаратури Тонік-2. Пристрій представляє значний комерційний 

інтерес. 

Розробки кафедри моделювання складних систем 

 



2. Пакет МДС  «Моделювання динамічних систем» 

Автори: О.М. Башняков (к.ф.-м.н., с.н.с.), О.А. Поліщук (к.ф.-м.н., 

м.н.с.). 

Суть розробки: Універсальний програмний інструментарій 

підготовки та проведення обчислювальних експериментів з 

математичними моделями, з відкритими кодами, допускає 

проведення паралельних обчислень з використанням кластерів.  

Результати впровадження: Розміщена в Internet  за адресою 

http://www.soft.unicyb.kiev.ua/opensource/. Представлено на 

міжнародній виставці "15 років СНД" (Москва) та на 

міжнародних конференціях. 

 

3. Пакет "Інформаційно-аналітична система для аналізу та оптимізації 

транспортних перевезень, Автори: О.М. Башняков (к.ф.-м.н., с.н.с.), І.В. 

Хітько (к.ф.-м.н., м.н.с.). 

Суть розробки: Програмний продукт для аналізу та оптимізації 

перевезень зерна по території України. 

Результати впровадження: Використовується для оптимізації 

перевезень зерна в компанії W.J.-Agro LTD.  

http://www.soft.unicyb.kiev.ua/opensource/


Розробки кафедри системного 

аналізу та теорії прийняття рішень 

1. Побудова векторів ознак для класифікації 
мовних сигналів 
Науковий керівник:  д.ф.-м.н., проф. Донченко В.С. 
Авторський колектив:  Зінько Т.П., Голік А.О.  
 
    
  
  
           Приклад wf  мовного                      Просторова спектрограма  
         сигналу: wf-слова «звук»                           wf  слова «звук» 
 

Суть розробки: запропоновано двокрокову процедуру 
класифікації мовних сигналів та спеціальний варіант 
формування вектору ознак мовного сигналу на основі  
формант. 
 



2. Апостеріорне мінімаксне оцінювання руху рідин 
(НДР в рамках програми спільних дій між Україною і Францією  

в галузі науково-технічного співробітництва «Дніпро») 

Науковий керівник:  д.ф.-м.н., проф. Наконечний О.Г. 

Авторський колектив:   

Подлипенко Ю.К., Капустян О.А.,  Жук С.М., Лосєва М.В.  

Суть розробки: побудовано нові ефективні алгоритми для 
розв’язання задач мінімаксного оцінювання, які описують рух 
рідин та рух повітряних мас атмосфери.   

Область впровадження: Такі алгоритми можна застосувати 
для обробки даних, отриманих при супутниковій 
аерофотозйомці, та для прогнозування погоди у метеорології та 
океанології. 

 



Розробки кафедри дослідження 

операцій 

 
1. Розроблено перший блок модулів електронного документообігу 

інформаційної системи "Електронний"університет". 
 Впровадження: 2013 рік. 

 

2. Розглянуто моделі рідинних систем, що мають широкий спектр 
застосувань, проведено аналіз характеру функціонування 
систем, встановлено умови існування стаціонарного режиму в 
системах, визначено розподіли стаціонарних характеристик 
систем. 

 

3. Досліджено спектри покриттів груп.  

 

Впроваджено:  КНУ імені Тараса Шевченка 

Науковий керівник: акад. АПН Закусило О.К. 

Авторський колектив: Доценко С.І., Протасов І.В., Тмєнова Н.П.  
та ін. 



Розробки кафедри теоретичної 

кібернетики 

 
1. Розроблення інформаційної системи для рейтингового 

оцінювання  діяльності наукових установ України та оптимізації їх 
діяльності 

Науковий керівник: доцент О.С.Бичков 

Автори: Заворотний А.Л. та ін. 

Впроваджено  Державним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації України у 2012 році. 

2. Розробка математичного апарату та програмного комплексу 
прогнозування різниці довжин нижніх кінцівок та ефекту лікування 
для захворювань з постійною затримкою росту 

Науковий керівник: доцент О.С.Бичков 

Автори:  
Касьянюк В.С., Заворотний А.Л., Вольчина І.І. та ін. 

3. Створення програмного забезпечення для  прогнозування 
розвитку остеопорозу при різних варіантах лікування  

Науковий керівник: доцент О.С.Бичков 

Автори:  
Касьянюк В.С., Заворотний А.Л., Вольчина І.І. та ін. 



   
Розробка: Скелетон Осадчого 

Автор: к.т.н. Осадчий Є.О.  

Суть розробки: Застосовується 

як тренажер — підсилювач 

опорно-рухових можливостей. 

Одягається на людину, або 

вбудовується в скафандр.  

Реалізація: Отримано дослідні 

зразки. 

 

Захищено патентами України, 

Росії на винаходи та інші види 

інтелектуальної 

власності. 

Розробки кафедри математичної 

інформатики 



Розробки кафедри обчислювальної математики 

1. Комп’ютерна гідрогеологічна модель для 

великих територій KRISFLOW, інтегрована з 

картою.  

Впроваджено в системі Держводгоспу України 

Автор: О.Б. Стеля (к.ф.-м.н., зав. лаб.) 

2. Моделювання аеродинамічних впливів.  

Спільні дослідження з АНТК імені Олега 

Антонова 

3. Мобільні моделюючі системи.  

Впроваджено: НАН України 

4. Будівельна аеродинаміка. Прогнозування 

розвитку аераційних процесів. 

Впроваджено:  НДІ Стальконструкції, Актюб 

“НИИ ГРИ” (Казахстан) 

Автор: доцент Черній Д.І. 

На кафедрі створено англомовний інтернет-

ресурс COMPMOD.ORG для презентації 

наукових розробок 



Наукове товариство  

студентів та аспірантів 
 

факультету кібернетики 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

Звіт про роботу за 2012 рік www.scsp.org.ua 

очолює: Карабін Леся Дмитрівна 

 

http://www.scsp.org.ua/


Теоретичні та прикладні аспекти 
кібернетики 

Міжнародна наукова конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених ТААС-2012 

Організатори: НТСА Факультету кібернетики, Факультет кібернетики, 
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Інститут 
програмних систем НАН України. 
 
Спонсори та партнери: EPAM Systems,  Grammarly, Materialise, Gren 
Forest. 
 
Учасники: 

• 50 студентів, аспірантів та молодих вчених з 9 країн (Україна, Росія, 
Білорусь, Туреччина, Словаччина, Болгарія, Естонія, Фінляндія); 

• 36 провідних вчених з 9 країн (Україна, Польща, Болгарія, Греція, 
Німеччина, Франція, Норвегія, Шотландія, Нова Зеландія). 

 
Секції: Комп’ютерні науки + Програмна інженерія, Прикладна математика та 
системний аналіз, Штучний інтелект. 

 
Результати: 

• Англомовний збірник праць конференції. 
• 90 % доповідей учасників проходили англійською мовою. 
• Розпочаті переговори про співпрацю з Школою математики та 

комп'ютерних наук, університету Гері-Вотта, Едінбург, Шотландія. 
 

 

 



«Шевченківська весна: Кібернетика» 

 

Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція 
студентів, аспірантів та молодих вчених 

Проводиться щорічно в Київському 

національному університеті імені Тараса 

Шевченка Науковим товариством студентів 

та аспірантів, починаючи з 2003 року.  

НТСА ФК організовує та проводить секцію 

Кібернетика. 

 

19-23 березня 2012 року відбулася Х, 

ювілейна конференція. Секція Кібернетика 

була представлена близько 10 учасниками, 

в тому числі і студентами 3-4 курсів та 

аспірантами університету. 



Дебатний клуб факультету кібернетики 

Дебатний клуб є добровільним об’єднанням 

прихильників гри "Дебати", інтелектуальним 

середовищем, сприятливим для проведення 

обговорення певних проблемних чи цікавих 

питань й засобом, що ставить за мету 

розвиток толерантності, ораторського 

мистецтва і критичного мислення студентів. 

 

Протягом 2012 року відбулося вдосконалення 

клубу, зокрема проведення ігор англійською 

мовою. Засідання клубу відбуваються 

регулярно. 



Третій Віденський бал 

21 квітня на факультеті кібернетики 

відбувся Віденський бал приурочений  

Дню Народженню факультету. 

 

Вишукана атмосфера, красива музика та 

елегантні дами і кавалери вже втретє  

чарували та чарувалися неперевершеністю 

вальсу. 

 

Основний актив організаторів свята був 

нагороджений грамотами на свято Першого 

вересня. 



 

 Блог НТСА ФК “Cyb4U” – електронний ресурс, призначений для публікації 
заміток про життя факультету кібернетики; В 2012 році проект розпочав свою 
діяльність та знаходиться в стадії розробки самого інтернет-ресурсу і збірки 
матеріалу (інтерв’ю з викладачами, написання статей для абітурієнтів, тощо). 

 «Завтра.ua» –  започаткована Фондом Віктора Пінчука Стипендіальна програма з 
підтримки талановитої молоді. НТСА ФК допомагає у проведення 1-го етапу 
програми на факультеті. У 2012 році згідно засідання відбіркової комісії до фонду 
було подано роботи студентів 1 курсу магістратури Карабін Лесі та Столярчука 
Остапа. 

 Інформування про лекції, семінари, круглі столи, програми обміну, гранти, 
стажування. Проведення круглих столів та дискусійних клубів, лекцій та 
презентацій ІТ компаній України. 

 

 Активно ведеться робота зі студентами, зокрема проведення презентацій про 
кафедри факультету для студентів 2-го курсу, про НТСА - для 1-го. 

 

 Членські квитки НТСА КНУ – посвідчення члена Наукового товариства, що 
надають можливість єдиним квитком отримати доступ до основних бібліотечних 
фондів та інших наукових установ. Зараз на етапі впровадження. 

 

 «http://scsp.org.ua» – Web-сайт НТСА ФК, що висвітлює діяльність товариства і є 
             корисним ресурсом для студентів; 

 

 



В 2012 році корпусі факультету було проведено  

наступні ремонтні роботи 

в 13 аудиторіях  замінили вікна; 

•в 4 лекційних аудиторіях  замінили зенітні вікна; 

•ремонт сан.технічних вузлів; 

•ремонт 13 аудиторій; 

•ремонт коридорів (3,6,7 поверхи); 

•часткова заміна холодного та гарячого 

водопроводу; 

•установка центробіжного насосу. 

З 2010 по 2011 р.р. в корпусі факультету споживання 

електроенергії зросло на 39%;  теплової – на 14% 



Робота в базовому гуртожитку №16 

факультету кібернетики  

2012 рік 



У 2012 році станом на листопад місяць було 

виконано наступні ремонтні роботи: 

 
  Замінено каналізаційні труби та труби водопостачання на 2-

ому та 3-ому стояках правого крила та кухнях  

•  Проведено ремонт 15 блоків  

• Студентським трудовим загоном було відремонтовано 36 

кімнат та 18 блоків під поселення першого курсу, 9 коридорів, 

18 кухонь, сходову клітину правого крила, вестибюль та вхід 

до гуртожитку. 

 



Заявки, які були не виконані 

– Ремонт тренажерної зали 

– Заміна електрощитової 

– Встановлення другої газової плити 

– Ремонт паркетної підлоги на 7-ому поверсі правого 

крила 

– Покладення плитки на фасаді гуртожитку 

– Ремонт сміттєзбірника 



Студентський трудовий загін 

В 2012 році студентський 
трудовий загін налічував 12 
чоловік 

У проведенні ремонтних робіт 
допомагали співробітники 
гуртожитку 

 

Матеріали для виконання ремонтних робіт 

були виділені Університетом 

Ремонт всіх запланованих об’єктів був 

виконаний вчасно та якісно 



Результат 

роботи 

СТЗ 



Вестибюль гуртожитку 

   Силами співробітників 

гуртожитку було 

проведено 

реконструкцію 

вестибюлю 

 

Студентською радою  

та адміністрацією було  

оновлено інформаційну 

дошку 



Благоустрій території 

• Були проведені весняно-осінні 
суботники по благоустрою 
території 

• На центральну клумбу було 
висаджено понад 150 кущів 
троянд 

• На території гуртожитку було 
висаджено багато 
декоративних дерев та кущів 

• З початку весни і до самих 
заморозків на території 
гуртожитку цвіте понад 100 
видів різноманітних квітів 



    
Співробітникам
и гуртожитку з 
підручних 
матеріалів 
було 
виготовлено 
багато 
декоративних 
прикрас, які 
встановлені на 
газонах 
території 
гуртожитку. 



Сайт гуртожитку № 16 
Випускницею факультету кібернетики Зінченко Л. було розроблено та 
наповнено сайт гуртожитку, який зараз успішно працює. 

                  http://tetris.neat-solutions.org/ 



Поселення 2012 році 

• У 2012 році у гуртожиток було 
поселено 116 студентів першого 
курсу нашого факультету 

• Перший курс було поселено у 
відремонтовані кімнати, в яких 
було замінено частина меблів на 
нові 

• Поселення проводилося 
студентською радою під 
керівництвом адміністрації 

• Поселення пройшло без 
проблем, на високому рівні 



Робота студентської ради 

• В період з початку 2012 року було проведено 17 засідань 
студентської ради 

• На 3 із них було викликано порушників Правил 
внутрішнього розпорядку у гуртожитку та винесено рішення 
щодо їх покарань 

• Згідно рішень на 2012-2013 н. р. у поселенні було 
відмовлено 2 студентам 

• На початку вересня було проведено збори із 
першокурсниками, на яких їх було ознайомлено з 
Правилами внутрішнього розпорядку 

• Серед першокурсників були обрані старости поверхів та 
блоків на їхніх поверхах 

• Першокурсники, які виявили бажання брати активну участь 
у громадському житті гуртожитку стали членами 
студентської ради 



Культурно-масова 

робота 

У гуртожитку у 2012 році було 
проведено наступні заходи: 

– Святкування Нового року 

– Дня закоханих 

– 8 березня  

– Дня сміху 

– Дня факультету 

– Турнір по шахматах 

– Змагання з футболу 

– Посвята першокурсників 

– Презентація студради 

– Кулінарний конкурс 

– День програміста 

– Змагання з армреслінгу 

– Хелловін 

 Профілактично-оздоровча робота 

У гуртожитку працює тренажерна зала та 
кімната для фітнесу (створена власними 
силами студентів та адміністрацією 
гуртожитку) 



Перспективи розвитку 

• Відкриття спеціальності «Математичне 
та комп’ютерне моделювання»; 

• Збільшення дисциплін, що 
викладаються англійською мовою; 

• Організація дистанційних курсів; 

• Активізація роботи кураторів груп; 

• Розширення агітаційної роботи зі 
школярами; 



Перспективи розвитку 

• Впровадження наукових розробок; 

• Підвищення індексу цитування 
публікацій; 

• Підготовка видань до входження в 
наукометричні бази; 

• Оновлення та наповнення сайту 
www.cyb.univ.kiev.ua; 

• Проведення своєчасних ремонтних 
робіт на факультеті; покращення 
матеріально-технічної бази. 

http://www.cyb.univ.kiev.ua/


У тих, хто знає багато,  

були гарні вчителі.  

А ті, хто знають мало, 

були поганими учнями. 

 

Арістотель 


