Студент-кібернетик здобув Премію Київського міського голови
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка з радістю повідомляє, що наш студент 3 курсу
Вертелко Микита Олексійович здобув Премію Київського міського голови за особливі
досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2022 році в номінації
«Внесок у розвиток молодіжного руху».
Микита не лише успішний студент досить складного фаху (він навчається за
спеціальністю “121 Інженерія програмного забезпечення”, освітня програма “Програмна
інженерія”, бюджетна форма навчання), а ще й бере активну участь в роботі Студентського
парламенту Університету, зокрема, був залучений до розробки та реалізації заходів, мета
яких сприяти розвитку спільноти Університету. Наприклад, розробляв дизайн
інформаційних матеріалу про структуру Студентського парламенту Університету, брав
участь у створенні постів для поширення інформації від Студентського парламенту
(телеграм канал https://t.me/spu_knu) й т.п.
Також він є членом Студентського парламенту факультету комп’ютерних наук та
кібернетики. Приймав участь у організації та проведенні заходів до святкування дня
факультету у 2021 році: Міжуніверситетський круглий стіл “Розвиток інформатики та
кібернетики очима сучасності“ (https://t.me/cyberknu/1143) та онлайн-зустріч із
випускниками та представниками ІТ-сфери в Україні (https://t.me/cyberknu/1145). Є членом
організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції “Шевченківська
весна - 2022: Математика, статистика, механіка. Прикладна математика, комп’ютерні
науки,
інженерія
програмного
забезпечення,
системний
аналіз”
(https://probability.knu.ua/shv2022/), яка орієнтована не тільки на апробацію аспірантами та
молодими вченими результатів їх наукових розробок, а й залучення студентів та
старшокласників до науково-дослідних робіт.
Микита Вертелко є одним із ініціаторів та організаторів серії он-лайн заходів
ШеваПаті
(Telegram
канал
https://t.me/shevaparty,
Instagram
https://www.instagram.com/shevaparty/,
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCk40ewUUp-LZN8sxBXqquxg), що організовувались
радою молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка та
Клубом молодих вчених Києва. Метою цих заходів є інформування студентів та
працівників університету про можливості розвитку або реалізації свого потенціалу в
Університеті (наприклад, під час он-лайн заходів з представниками мережевої академії
Cisco, Центру соціального розвитку КНУ, Бізнес-школи КНУ і т.д.), обговорення інновацій
з представниками ІТ компаній (наприклад, зустрічі з працівниками Distributed Lab, EPAM,
SoftServe, Staircase), популяризація науки (наприклад, зустріч з полярниками антарктичної
станції &quot;Академік Вернадський&quot; та з Доржем Бату).
Зараз Микита активно поєднує навчання з науковою роботою – працює на посаді
інженера на науково-дослідній темі «Розробка нових математичних методів теорії оптимальних
рішень» (керівник – Наконечний О.Г.).
Факультет комп’ютерних наук та кібернетики пишається здобутками своїх студентів
і створює для цього всі необхідні умови, не зважаючи на труднощі. Разом до перемоги
України!

