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Методика 
навчання

Кваліфікація  
викладачів та 
співробітників

Наукові 
досягнення

Матеріально-
технічна база

Досягти світового рівня навчання на основі 
сучасних досягнень у галузі фундаментальних наук 
і тенденцій розвитку Інформаційно-Комунікаційних 

Технологій (ІКТ)



 Випускники факультету кібернетики 
можуть бути не тільки користувачами 
існуючих інформаційно-комунікаційних 
технологій, але і брати провідну участь в 
розробці перспективних інформаційних  
технологій.
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Фундаментальні 
знання

Використання існуючих 
технологій

(вміння кодувати алгоритми)

Багато ВНЗ
Факультет 
кібернетики

Створення нових технологій 
та засобів використання IT

(вміння створювати нові 
алгоритми та засоби обробки 

інформації)

Два аспекти ІТ 
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 Фундаментальні дисципліни: математичний
аналіз, алгебра, дискретна математика, теорія
ймовірності, теорія алгоритмів та
математична логіка, теорія диференціальних
рівнянь, теорія прийняття рішень.

 Розробка нових спеціальних курсів, що
відповідають сучасному стану ІКТ.

 Повне забезпечення навчальних курсів
відповідними навчально-методичними
матеріалами (конспекти лекцій, методичні
вказівки, посібники, практикуми тощо).
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 Відкриття англомовної магістратури 
в 2014-2015 навчальному році за 
спеціальністю “Інформатика”.

 Викладення певних навчальних 
курсів іноземними мовами.
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 Стажування за кордоном (індивідуальні запрошення, 
спільні гранти, міжнародні конференції, програма 
100+100+100 тощо).

 Постійне  підвищення кваліфікації  викладачів: 

 Дистанційне навчання викладачів в провідних 
університетах світу, що безкоштовно пропонується в 
мережі Internet (наприклад, Coursera, Udacity та інші).

 Підвищення кваліфікації викладачів на курсах ІТ-
компаній (Microsoft, IBM, Cisco, Tecama, Miratech та 
інші).

 Sabbatical year – річне або піврічне стажування або 
увільнення від викладання з метою підготовки 
підручників, нових курсів, наукових робіт.
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 Спеціальність:

 комп'ютерне моделювання.

 захист інформації.

 Відкриття нових кафедр ІТ-профілю:

 Інформаційної безпеки та захисту інформації.

 Штучного інтелекту.

 Інноваційної інформатики.
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 Періодичне оновлення навчальних планів та робочих 

програм.

 Покращення та наповнення сайту www.cyb.univ.kiev.ua.

 Створення повномасштабної електронної бібліотеки для 

всіх курсів:

 І етап – для 1 і 2 курсів: 2014-2015 рр.

 ІІ етап – для всіх курсів: 2015-2016 рр.

 Участь в міжнародних освітніх програмах (TEMPUS, 

університети-партнери).

 Активізація роботи методичної комісії та орієнтація її 

роботи на європейські стандарти якості освіти.
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http://www.cyb.univ.kiev.ua/


 Приклад: Граве Д. А. “Курс 
алгебраического анализа”
(1910 р.)

 Книга доступна на сайті 
факультету в розділі 
“Навчальні посібники”: 
http://cyb.univ.kiev.ua/librar
y.school-guides.html
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http://cyb.univ.kiev.ua/library.school-guides.html
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 Створення англомовної версії сайту 
факультету.

 Створення програмної платформи для 
підтримки індивідуальної взаємодії між 
викладачами та студентами.

 Поповнення електронної бібліотеки 
факультету сучасними навчальними 
матеріалами.

 Створення системи онлайн-лекцій.
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Проекти TEMPUS з якості ІКТ-освіти:

 TEMPUS-2012: «Informatics and

Management: Bologna Style Qualifications

Frameworks» (INARM). 

 TEMPUS-2013: «Achieving and checking the 

alignment between academic programs and 

qualification frameworks» (ALIGN).
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 Студентський та учнівський олімпіадний рух з 
програмування, математики та інформатики. 

 Наразі активні лідери: доц. Медведєв М. Г., 
проф. Рубльов Б. В.

 Залучення до цієї роботи інших викладачів,
зокрема: доц. Черній Д. І.,  доц. Шевченко В. П., 
ас. Анікушин А. В. 

 Підняття світового іміджу Університету та України в 
галузі ІКТ. 
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 Адміністратор – Медведєв М. Г. (кафедра 
математичної інформатики).

 Система працює з 2008 року.
 Офіційні мови: українська, російська, 

англійська, азербайджанська.
 Розрахована на учнів шкіл та студентів.

 Зареєстрованих користувачів – 25 000 з
більше ніж 100 країн.

 Кількість задач – 8 000.

 Системою перевірено більше ніж 1 400 000 
розв’язків.
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http://www.e-olimp.com/
http://www.e-olimp.com/


Київ - 211 084
Житомир – 47 111
Львів - 30 370
Дніпропетровськ – 25 198
Бердичів – 23 965
Запоріжжя – 22 566
Сімферополь – 19 873
Харків – 19 246
Одеса – 17 818 
Ялта – 13 257
Донецьк – 13 138
Севастополь – 11 690
та інші.
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Зафіксоване відвідування з 
250 міст України (602 140 звернень)



Україна – 602 140
Росія – 147 019
Азербайджан – 122 841
Білорусь – 29 451
Грузія – 16 165
Казахстан – 12 366
США – 6 356
Туреччина – 5 406
Вірменія – 3 889
Китай – 3 535
Таджикистан – 3 195
Киргизстан – 2 841
та інші.
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 Реклама факультету в мережі 
Internet.

 Висвітлення досягнень факультету у 
ЗМІ, телебаченні.

 Реклама факультету через систему 
E–olimp.

 Виступи у школах.
 Підготовка підручників 
для шкіл.
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 Університет Nordland (Норвегія).

 В перспективі: Польща, Словакія, … ?
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 Стажування студентів, аспірантів та
викладачів за кордоном в університетах,
наукових інститутах та провідних ІТ–
компаніях (близько 30-40 учасників на
рік): Facebook, Google, Microsoft, IBM.
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 Підвищення мобільності студентів, аспірантів та 
викладачів.

 Підготовка фінальних грантів по розвитку 
інтернаціоналізації освіти.
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 Стажування студентів та викладачів.

 Участь ІТ-компаній у навчальному процесі, 
роботі ДЕК та аналізі якості навчальних програм.

 Відкриття спільних лабораторій: Samsung, EPAM 
Systems, … хто наступний ?..

 Залучення ІТ-компаній до підготовки спільних 
освітніх і наукових грантів.
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НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
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 Концентрація зусиль на вирішенні найбільш 
актуальних задач ІКТ, що потребує сучасне  
суспільство.

 Як наслідок, підняття бюджетного фінансування 
НДЧ.

 Впровадження інноваційних розробок у 
промисловість.

 Підвищення активності участі кафедр та 
лабораторій у конкурсах освітніх та науково-
технічних розробок в Україні.
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 В Україні ?

 За кордоном:

◦ Samsung

◦ IBM

◦ Програма розвитку ІКТ Horizont 2020

◦ …?

 Участь у виконанні державних оборонних 
замовлень України.

 Виборювання грантів ЄС та НАТО.
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 Обов'язкове видання статей англійською 
мовою.

 Активна участь у міжнародних 
конференціях.

 Підвищення авторитету факультету
кібернетики у міжнародній науці.

 Участь в експертизі міжнародних проектів,
захисту дисертацій.

 Участь у міжнародних комісіях по
присвоєнню наукових звань.
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 Розвиток міждисциплінарних зв'язків між 
факультетами та інститутами Університету 
(приклад – спеціальність “Комп'ютерна
лінгвістика” Інституту філології). 

 Залучення провідних учених НАН України 
до викладання лекцій на факультеті та 
розробки нових нормативних і спеціальних 
курсів.
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 Підвищення ролі інституту кураторів 
(наставників).

 Активізація роботи студентського 
самоврядування.

 Співпраця деканату та студентського 
парламенту.

 Патріотичне виховання молоді.

 Покращення умов проживання студентів в 
гуртожитку № 16.

 Допомога студентам у працевлаштуванні.

 Сприяння індивідуальному розвитку 
студентів.
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 Ремонт корпусу та аудиторій.

 Утеплення будівлі.

 Створення сучасної зали засідань Вченої 
ради (конференц-зала, мультимедіа).

 Капітальна перебудова аудиторії 01.

 Покращення умов праці співробітників.

 Придбання сучасної комп'ютерної техніки 
та мультимедійного обладнання. 
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