
ПРОГРАМА  

розвитку кафедри теоретичної кібернетики  

факультету комп’ютерних наук та кібернетики  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

У 1965 році завдяки зусиллям В.М.Глушкова та І.І.Ляшка на механіко-

математичному факультеті Київського державного університету ім. 

Т.Г.Шевченка було створено кафедру теоретичної кібернетики, першим 

завідувачем (за сумісництвом) якої з 1965 року по 1982 рік був академік 

В.М.Глушков. У 1969 році було створено факультет кібернетики, і кафедру 

було переведено на цей факультет. Отже, кафедра теоретичної кібернетики є 

однією з основних, утворюючих факультет кібернетики кафедр, яка має 

славетну історію та сучасний великий науково-викладацький потенціал. В 

різні роки кафедру очолювали такі провідні вчені-кібернетики як академіки 

НАН України В.С.Михалєвич, О.А.Летичевский, професори М.Ф.Кириченко, 

Ю.А.Бєлов, а працювали на кафедрі професори А.В. Анісімов, В.В. Анісімов, 

В.С. Донченко, О.К. Закусило та ін. Завдяки їх зусиллям кафедра стала 

осередком дослідження сучасних наукових проблем кібернетики і якісної 

підготовки спеціалістів у цій галузі знань. Подальший науково-технічний 

прогрес у створенні нових інформаційних технологій з можливостями 

приймати, обробляти, зберігати та передавати гігантські потоки інформації 

вимагає нових теоретичних досягнень в області перетворювачів інформації 

та формальних мов, розпаралелювання обчислень, штучного інтелекту, 

робототехніки тощо, розробки нових методів та програмного забезпечення 

для підтримки роботи таких систем, нових людино-комп’ютерних 

інтерфейсів. Це, у свою чергу, вимагає підготовки творчих, науково-

орієнтованих спеціалістів у галузі комп’ютерних наук та кібернетики та 

неперервного розвитку і вдосконалення навчального процесу відповідно до 

сучасних світових освітніх стандартів. 

Станом на січень 2021 року, колектив кафедри складається з 9 штатних 

викладачів, з яких: 2 доктори наук (Крак Ю.В., д.ф.-м.н., професор; Пашко 

А.О., д.ф.-м.н., професор); 3 кандидати наук (Трохимчук Р.М., к.ф.-м.н., 

доцент; Ставровський А.Б., к.ф.-м.н., доцент; Карнаух Т.О., к.ф.-м.н., 

доцент); 4 асистентів (Коваль Ю.В., Кондратюк С.С., Веклич Р.А., Єфремов 

М.С.). 

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми. 

 

Прийняття Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 

освіту», Положення «Про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка», реформування освітньої 

галузі, відкриття на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики нових 

спеціалізацій, розробка нових освітніх стандартів, освітніх та освітньо-

наукових програм та навчальних планів зумовлює необхідність прийняття 



програми розвитку кафедри, спрямованої на вирішення актуальних і 

перспективних проблем, які стоять перед колективом кафедри: 

активна робота з асистентами кафедри з метою захисту ними 

кандидатських чи PhD дисертацій. 

підсилення кадрового складу кафедри за рахунок вчених, які 

займаються науковими дослідженнями в області інформатики, штучного 

інтелекту, розпізнавання образів тощо; 

удосконалення викладання курсів, які читають викладачі кафедри з 

урахуванням сучасних вимог; 

розширення спектру наукових тематик кафедри, особливо прикладного 

наукоємного спрямування; 

сприяння розвитку на кафедрі умов реалізації наукових, дослідницьких 

можливостей співробітників кафедри, активного їх залучення до участі в 

конкурсах на отримання позабюджетного фінансування; 

активне мотивування студентів та аспірантів до науково-дослідницької 

роботи за перспективними напрямками. 

 

 

2. Прогноз тенденцій/ змін/ кафедри. 

 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри теоретичної 

кібернетики відповідають положенням Статуту Університету та 

Стратегічному плану розвитку Університету на період 2018-2025 року 

затвердженому Вченою радою Університету 25 червня 2018 року. У 

найближчому майбутньому кафедра має вийти на рівень європейської освіти 

в галузі комп’ютерних наук шляхом підготовки нових, зорієнтованих на 

перспективу, курсів у поєднанні з наявною високою кваліфікацією 

викладачів кафедри для читання навчальних дисциплін. Підготовка нових 

спеціальних курсів буде поєднуватись з науковими дослідженнями 

викладачів кафедри та співробітників наукового сектору в області проблем 

штучного інтелекту, обробки інформації, розпізнавання образів, 

програмування, нейрообчислень, робототехніки та інших важливих напрямів 

науково-технічного прогресу в кібернетиці. Це дозволить випускникам 

кафедри знайти роботу і швидко адаптуватися до подальшої трудової кар’єри 

в наукових організаціях чи у IT-індустрії. Кафедра також прогнозує 

збільшення підготовки кадрів вищої кваліфікації.  

 

3. Пріоритетні напрями роботи кафедри. 

 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри теоретичної кібернетики є 

навчально-методична робота, науково-дослідна робота, науково-виховна 

робота зі студентами, міжвузівські та міжнародні наукові зв’язки; підтримка 

існуючих та створення нових наукових контактів з вченими Кібернетичного 

центру НАН України, а саме: 



використання результатів науково-дослідної роботи при підготовці 

дисциплін самостійного вибору студентів; 

забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін 

викладачами кафедри з урахуванням світового досвіду викладання подібних 

дисциплін;   

застосування сучасних інформаційних технологій в навчальному 

процесі, особливо в ситуаціях дистанційного навчання студентів; 

залучення студентів до виконання наукової тематики кафедри, до участі 

в організації міжнародних конференцій, наукових шкіл, інноваційної 

діяльності та заходів з популяризації науки; 

підвищення фахового рівня викладачів та співробітників кафедри 

шляхом їх участі у програмах закордонного стажування, в наукових 

семінарах, міжнародних конференціях за кордоном та публікації результатів 

наукових робіт у високорейтингових журналах; 

підготовка кадрів вищої кваліфікації за тематикою кафедри; 

пошук можливостей позабюджетного фінансування для забезпечення 

ефективної науково-інноваційної діяльності на кафедрі; 

розширення міжвузівських та міжнародних наукових зв’язків, 

стимулювання співробітників кафедри, студентів та аспірантів до участі у 

виконанні спільних міжнародних проектів, які би дозволили проведення 

наукових досліджень з використанням можливостей сучасних наукових 

технологій та сприяли зміцненню міжнародної наукової кооперації. 

 

4. Навчально-методична робота. 

 

Викладачі кафедри забезпечують проведення навчальних занять, 

розробку і вдосконалення освітньо-професійних програм, програм 

нормативних і спеціальних курсів, практичних (семінарських) занять. 

4.1. Кафедра забезпечує викладання таких нормативних дисциплін: 

«Дискретна математика», «Програмування», «Інформаційні мережі», «Теорія 

керування та основи робототехніки» та ін. Для студентів ОКР «Бакалавр» і 

«Магістр» фахівці кафедри викладають ряд нормативних дисциплін і низку 

спецкурсів з актуальних проблем кібернетики, зокрема: «Інтелектуальна 

обробка даних», «Розпізнавання образів та обробка зображень», «Формальні 

мови та автомати», «Нейромережі та нейрообчислення», «Робототехніка», 

«Проблеми штучного інтелекту» тощо.  

4.2. На кафедрі проваджуються і будуть удосконалюватися новітні 

форми і методи організації навчального процесу, ефективного використання 

сучасних освітніх та інформаційних технологій, дистанційного проведення 

занять із застосуванням мультимедійного та іншого обладнання, 

використання такої форми взаємодії, як залучення відомих спеціалістів з 

Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України до проведення 

навчальних занять зі студентами.  

4.3. На кафедральному сайті створено і регулярно поновлюється 

інформація про викладачів і науковців кафедри, про курси, що читаються 



викладачами кафедри, про проведення конференцій та інших заходів. 

Більшість курсів викладено  в електронному вигляді на сайті факультету чи 

кафедри. 

4.4. На кафедрі постійно проводиться робота по перегляду переліку та 

змісту спецкурсів на предмет їх актуальності і перспективності та з метою 

формування цілісного сприйняття випускника кафедри як спеціаліста в 

певній області. До основних дисциплін та дисциплін вільного вибору будуть 

включатись нові наукові розробки викладачів та співробітників у рамках 

фундаментальної та прикладної тем, які виконуються на кафедрі. 

4.5. Передбачається запрошення до навчального процесу провідних 

спеціалістів з профільних інститутів Академії наук України, викладачів та 

докторантів з закордону для ознайомлення викладачів і студентів з новими 

результатами і їх потенційного залучення до спільних наукових і навчальних 

розробок.  

4.6. Важливим напрямом навчально-методичної роботи буде підготовка 

курсів іноземною (англійською) мовою, зокрема, для навчання магістрів. 

4.7. Забезпечити укладання договіру на проходження виробничої 

практики студентами кафедри у відділах інституту кібернетики 

ім.В.М.Глушкова НАН України. 

4.8. Велика увага буде приділятись оперативному забезпеченню 

навчальними посібниками з нормативних та спеціальних курсів, що 

читаються на кафедрі. При цьому пріоритетними будуть видання навчально-

методичних праць із присвоєнням грифу МОН України.  

 

5. Наукова робота та міжнародні зв’язки. 

 

Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри буде 

виконуватись відповідно до Законів України, серед яких ключовими є: «Про 

наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та до Стратегічного плану 

розвитку Університету на період 2018-2025 року. 

У відповідності до цих документів, планується: 

5.1. Брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, 

НАН України інших державних і приватних структур.  

5.2. Брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення 

спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними 

науковими та навчальними центрами Європи, Китаю і США. 

5.3. Заохочувати викладачів та науковців кафедри публікуватися у 

фахових українських та іноземних журналах, які входять до наукометричних 

бази Scopus, Web of Science. 

5.4. Сприяти залученню співробітників кафедри та факультету до 

оргкомітетів відомих у світі міжнародних наукових форумів, робити доповіді 

на профільних міжнародних та республіканських конференціях, залучати до 

участі в роботі конференцій студентів кафедри.  



5.5. Запланувати проведення на базі кафедри щорічної Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Глушковські читання» з залученням 

наукових і навчальних установ України і світу.  

5.6. Організувати співпрацю та обмін студентами і докторантами з 

університетами Польщі, Казахстану, Китаю та ін. на основі договорів про 

співпрацю. 

5.7. Відновити кафедральний семінар, запрошувати для доповідей на 

семінарі викладачів і співробітників кафедри та фахівців інших наукових 

установ України. 

5.8. Для викладачів і науковців кафедри створити сприятливі умови для 

підготовки дисертацій (стажування, консультації, зменшення педагогічного 

навантаження тощо).  

 

6. Робота зі студентами та учнівською молоддю. 

 

6.1. Викладачам кафедри проводити активну агітацію серед студентів 

першого і другого курсів спеціальності «інформатика» з метою залучення їх 

на кафедру. Для цього регулярно організовувати дні «відкритих дверей» для 

ознайомлення студентів з науковими результатами викладачів і 

співробітників кафедри. 

6.2. Залучати до виконання наукових досліджень студентів старших 

курсів, які спеціалізуються по кафедрі, з можливостями зарахування на 

наукові теми. 

6.3. Створювати умови, щоб студенти кафедри брали участь у конкурсах 

наукових студентських робіт, студентських олімпіадах та студентських 

наукових конференціях. 

6.5. Забезпечити участь студентів старших курсів і молодих викладачів у 

раді молодих вчених факультету кібернетики. 

6.6. Кураторам кафедри забезпечити роботу зі студентами для 

формування активної громадської позиції, вирішення побутових проблем, 

сприяння у працевлаштовані тощо.  

  

7. Підготовка професорсько-викладацького складу . 

 

Станом на січень 2021 р. на кафедрі теоретичної кібернетики працює 9 

викладачів, з них: два доктори наук, професори; три кандидати наук, 

доценти; чотири асистенти, без наукового ступеня.  

В подальшому підготовка викладацького складу кафедри 

здійснюватиметься шляхом: 

7.1. Запровадження інструментів підготовки та атестації наукових і 

науково-педагогічних кадрів. 

7.2. Підвищення вимог щодо викладання дисциплін кафедри і 

постійним оновленням робочих планів і програм у відповідності до 

досягнень в даній області. 



7.3. Залучення до викладацького складу кафедри кращих випускників 

аспірантури. 

7.4. Створення сприятливих умов для наукової роботи викладачів через 

зарахування виконавцями науково-дослідних тем кафедри. 

7.5. Залучення до викладацького складу кафедри провідних спеціалістів 

в галузі інформатики з інститутів НАН України та бізнесу. 

 

8. Основні умови успішного здійснення програми. 

 

Основні умови успішного здійснення орієнтовної програми розвитку 

кафедри теоретичної кібернетики полягають у: 

ефективному доборі науково-педагогічних кадрів, орієнтації на світовий 

досвід організації навчально-методичної та дослідницької роботи; 

успішному розвитку нових перспективних наукових досліджень, які  

розвивають математичний апарат та інструментальні можливості в галузі 

комп’ютерних наук, а також поширюють можливості його прикладного 

застосування; 

успішному вирішенні проблеми актуальності та перспективності 

основних курсів та курсів вільного вибору, які читаються на кафедрі, шляхом 

орієнтації їх до практичного застосування; 

підтримці керівництвом факультету та університету ініціатив кафедри з 

реалізації науково-інноваційних проектів, які надають можливість залучення 

позабюджетного фінансування для науково-дослідницької діяльності; 

збереженні традицій кафедри, залученні до викладання провідних вчених, 

підтримці ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету. 

 

Орієнтовний план розвитку кафедри теоретичної кібернетики підготував 

виконуючий обов’язки завідувача кафедри теоретичної кібернетики 

факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних 

наук, професор Крак Юрій Васильович. 

 

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із 

протоколу засідання кафедри № 9 від 31 березня 2021 р.). 

 


