Посвята першокурсників - 2019!
Сьогодні 30 серпня у актовій залі Інституту післядипломної освіти пройшла урочиста
подія – посвята у першокурсники. Цього року студентами факультету комп'ютерних наук
та кібернетики стали 321 чоловік!
Їх прийшли привітати керівництво факультету, викладачі та гості. Декан факультету
Анатолій Анісімов зазначив, що математичні професії сьогодні затребувані в Україні та
світі. Навчатися на факультеті – складно, але цікаво. Тим більше, що навчання тут –
практично-орієнтоване! Кращі та наполегливі студенти мають можливість пройти
стажування в таких IT-лідерах як Google, Microsoft, Facebook, GlobalLogic, EPAM,
Infopulse. Завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень професор
Олександр Наконечнний запевнив студенів, що попри нелегке навчання, розумні та
працьовиті студенти завжди досягають успіху та своєї мети. Доцент Тарас Панченко
розказав першокурсникам, що факультет активно підтримує такий формат «навчання
через практику» як хакатони та олімпіади, де можна проявити себе та набратися досвіду у
розв’язанні практичних завдань та створенні стартапів.
Привітати студентів прийшов випускник факультету Дмитро Щербина, а зараз Head of
Delivery in Ukraine компанії Ring. Він розповів як під час навчання зміг вдосконалити
своє захоплення програмуванням, які предмети стали йому у нагоді в практичній роботі.
Дмитро побажав першокурсникам знайти своє місце в професійному житті, не зупинятися
на досягнутому, вивчати та опановувати нові курси.
Також своє вітальне слово сказали друзі факультету – представники компаній GlobalLogic
та EPAM. Глава відділу освіти та розвитку Тетяна Хрипина розповіла про можливості
стажування для студентів-кібернетиків в GlobalLogic. Керівник освітніх програм з EPAM
запевнив першокурсників, що ті, хто має жагу до нових знань і йдуть впевнено до своєї
мети – завжди досягнуть гарного результату. Він відзначив, що факультет дає таку базу
знань, яка буде надійним фундаментом у подальшому професійному розвитку.
Під час заходу, студентів познайомили з їхніми кураторами, які допомагатимуть
першокурсникам вливатися в бурхливе студентське життя та опановувати нові складні
дисципліни.
За гарною традицією, під час посвяти, студентам-кібернетикам презентували
«інтегрований» студентський квиток. Це дійсно історичний документ, адже він містить
фото усіх першокурсників, які свідомо обрали навчання на факультеті комп’ютерних наук
та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Також
традицією стало виголошення клятви студентів. Потім пролунав перший дзвоник для
першокурсників в їх вже університетському житті.
Кульмінацією свята стала справжня лекція доцент Шевченка Володимира Петровича про
історію факультету, його минуле, сьогодення і майбутнє. «Ми пишаємося тим, що наш
факультет був першим факультетом кібернетики в Радянському Союзі та континентальної
Європи та продовжує тримати високі стандарти підготовки спеціалістів», - відзначив
Володимир Петрович.

