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Факультет інформаційних технологій як структурний підрозділ Київсь-
кого національного університету імені Тараса Шевченка створений 
20.11.2013 р. за наказом ректора Леоніда Васильовича Губерського. Необхід-
ність такого рішення була викликана дефіцитом ІТ-фахівців на ринку Украї-
ни (біля 50000 осіб) та необхідністю посилення практично-орієнтованої під-
готовки відповідних кадрів в Університеті. Деканом факультету призначено 
лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, д.т.н., проф. Ю.М. Теслю.  

У складі факультету розпочало роботу чотири кафедри: кафедра про-
грамування та комп’ютерної техніки (завідувач к.ф.-м.н., доцент О.С. Бич-
ков), інтелектуальних та інформаційних систем (завідувач д.т.н., проф. В.Є. 
Снитюк), кібербезпеки та захисту інформації (завідувач д.т.н., доцент О.Г. 
Оксіюк), технологій управління (завідувач д.т.н., проф. Ю.М. Тесля, з 2015 
року к.т.н., професор В.В. Морозов). Весною 2014 року проведено ліцензу-
вання напрямів підготовки бакалаврів з комп’ютерних наук, інформаційної 
безпеки та магістрів з управління проектами. У 2014 році здійснено перший 
набір студентів, 178 осіб. У 2016 році створено кафедру прикладних інфор-
маційних систем (завідувач д.е.н., проф. В.Л. Плескач) та кафедру мережевих 
та інтернет технологій (завідувач д.т.н., проф. Ю.В. Кравченко), у 2017 році 
створено кафедру інформаційних систем і технологій (завідувач д.т.н., проф. 
А.О. Білощицький). Яким є факультет сьогодні? 

 
1. Профіль факультету інформаційних технологій 

Кадровий склад викладачів факультету на 28.12.2021 р. наведено в 
табл. 1.  

У складі факультету функціонує 7 кафедр: програмних систем і техно-
логій (ПСТ), інтелектуальних технологій (ІТ), технологій управління (ТУ), 
прикладних інформаційних систем (ПІС), кібербезпеки та захисту інформації 
(КБЗІ), інформаційних систем і технологій (ІСТ), мережевих та інтернет тех-
нологій (МІТ).  

На кафедрі ПСТ працює 3 доктори наук, 14 кандидатів наук, 2 асистен-
ти без наукового ступеня. Один доктор наук не має вченого звання професо-
ра і 6 кандидатів наук не мають вченого звання доцента. Два викладачі зна-
ходяться у декретній відпустці. 

На кафедрі ІТ працює 2 доктори наук, професори, 1 кандидат наук, 
професор, 8 кандидатів наук, з них 2 – без вченого звання, 2 асистенти без 
наукового ступеня. Два кандидати наук не мають вченого звання доцента. 
Два викладачі знаходяться у декретній відпустці. 

На кафедрі ТУ працює 3 доктори наук, 1 кандидат наук, професор, 8 
кандидатів наук, 1 асистент без наукового ступеня. Два доктори наук не ма-
ють вченого звання професора, чотири кандидати наук не мають вченого 
звання доцента. Три викладачі знаходяться у декретній відпустці. 

На кафедрі ПІС працює два доктори наук, 9 кандидатів наук,  один  
асистент без наукового ступеня. Три кандидати наук не мають вченого зван-
ня доцента. Один викладач знаходиться у декретній відпустці. 
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На кафедрі КБЗІ працює 6 докторів наук, 10 кандидатів наук, 1 асис-
тент без наукового ступеня. Один доктор наук не має вченого звання профе-
сора, 3 кандидати наук не мають вченого звання доцента. Один викладач зна-
ходиться у декретній відпустці. 

На кафедрі ІСТ працює 3 доктори наук та 9 кандидатів наук. Один док-
тор наук не має вченого звання професора, 3 кандидати наук не мають вчено-
го звання доцента.    

На кафедрі МІТ працює 3 доктори наук та 7 кандидатів наук. Два док-
тори наук не мають вченого звання професора, 3 кандидати наук не мають 
вченого звання доцента. 

 
Таблиця 1 

Кількість викладачів на кафедрах  
№ Кафедра Викладачі 

Доктори, 
професори 

Кандидати, до-
центи 

Асистенти 
без ступеня 

1 Програмних систем і 
технологій 

3(1-с.н.с.) 14(6 – без 
звання) 

2 

2 Інтелектуальних техно-
логій 

3 (1 – к.т.н.) 8 (2 – без зван-
ня) 

2 

3 Технологій управління 4 (1 – к.т.н., 
2 – доц.) 

8(4 - без зван-
ня) 

1 

4 Прикладних інформа-
ційних систем 

2 8 (3 –без зван-
ня) 

1 

5 Кібербезпеки та захисту 
інформації 

6 (1-доц.) 10 (5 – без 
звання) 

1 

6 Інформаційних систем і 
технологій 

3(1-доц.) 9 (3 – без зван-
ня) 

0 

7 Мережевих та інтернет 
технологій 

3 (2 – доц.) 7 (3-без звання) 0 

Всього  24 64 7 
 
Таким чином, на факультеті на 28.12.2021 працює 98 (102 – у 2020 р.) 

штатних викладачів. Сім докторів наук ( 12 – у 2020 р.) не мають вченого 
звання професора, 26 кандидатів наук (30 – у 2020р.) не мають вченого зван-
ня доцента. Всього на факультеті 7 осіб (12 – у 2020р.) не мають наукового 
ступеня та 33 особи ;42 – у 2020р.) не мають відповідного вченого звання, що 
свідчить про все ще значні перспективи кар’єрного росту викладачів. У 2021 
р. з різних причин звільнилось 13 викладачів, прийнято на роботу 4 асистен-
тів та 5 доцентів. Дев’ять НПП перебуває у декретній відпустці. 

Штатними викладачами є 53 чоловіки і 44 жінки. Середній вік виклада-
чів подано в табл.2. Аналіз даних свідчить про те, що середній вік викладачів 
факультету, у середньому, є меншим ніж середній вік представників відпо-
відних категорій по Університету. 
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Таблиця 2 
Середній вік науково-педагогічних працівників  

 Завідувачі ка-
федр 

Професори Доценти Усі НПП 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

ФІТ 54 53 53 54 55 57 45 45 45 43 44 45 

КНУ 60 60 58 58 59 58 49 49 49 48 48 49 

 
2. Вступна кампанія  

 
Результати вступних кампаній 2018-2021 рр. та динаміка контингенту 

студентів відображені у нижченаведених таблицях (табл. 3-7) та на рис. 1-2.  
Аналіз даних прийому студентів на навчання за освітнім ступенем ба-

калавра дозволяє зробити  наступні висновки: 
1. Загальна кількість поданих заяв у 2021 р. у порівнянні з 2020 р. за всіма 

освітніми програмами факультету збільшилась на 75,9%, зокрема, за: 
- ОПП Інженерія програмного забезпечення – на 69%; 
- ОПП Аналітика даних – на 65%; 
- ОПП Комп’ютерні науки – на 75,5%; 
- ОПП Прикладне програмування – на 76%; 
- ОПП Кібербезпека – на 83,4%; 
- ОПП Програмні технології інтернет речей – на 93%; 
- ОПП Мережеві та інтернет-технології – на 71%. 

Найбільшу кількість заяв було подано на навчання за ОПП Інженерія 
програмного забезпечення – 2034 заяви. 

Такі результати свідчать про популярність галузей знань, за якими від-
бувається навчання на факультеті, про авторитет Київського університету 
імені Тараса Шевченка як флагмана вищої освіти в Україні, а також про зрос-
таючу привабливість факультету інформаційних технологій для абітурієнтів, 
якісно проведену профорієнтаційну роботу та високу ефективність реклами в 
соціальних мережах та месенджерах. 

2. Максимальний обсяг державного замовлення за освітнім ступенем ба-
калавра також збільшився на 40%, зокрема, за ОПП Інженерія програм-
ного забезпечення збільшення відбулося на 137% (з 19 місць до 45). 

3. Незважаючи на збільшення максимального обсягу державного замов-
лення, збільшився прохідний бал за ОП Кібербезпека та ОП Аналітика 
даних. 

4. При ліцензійному обсязі 462 місця на факультет інформаційних техно-
логій для навчання за ОС бакалавра було зараховано 431 вступника.  
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5. На бюджетну форму навчання зараховано 247 вступників на 252 мож-
ливих бюджетних місця, що свідчить про вступників з високою пріори-
тетністю поданих заяв. 

6. Загалом на контрактну форму навчання було зараховано меншу кіль-
кість вступників, крім ОП Кібербезпека (кількість зарахованих збіль-
шилась на 93%). 

Аналіз даних прийому студентів у 2021 році до магістратури дозволяє 
зробити такі висновки: 

1. Вперше було здійснено набір за ОПП Мережеві та інтернет технології 
та ОНП Інформаційні системи. 

2. Не проводився набір за ОПП Управляючі інформаційні системи. 
3. Загалом по факультету спостерігається тенденція до збільшення кіль-

кості поданих заяв вступників для здобуття ОС магістра, хоча за окре-
мими ОП відбулося зменшення: 

- за ОНП Інженерія програмного забезпечення – збільшення на 14,5%;  
- за ОНП Технології штучного інтелекту -  зменшення на 33%; 
- за ОНП Управління проектами (денна форма навчання) – збільшення 

на 15,5%; 
- за ОПП Управління проектами (заочна форма навчання) – збільшен-

ня на 67,5 %; 
- за ОНП Програмні технології інтернет речей – зменшення на 30,6%. 

4. Максимальний обсяг державного замовлення в порівнянні з минулим 
роком збільшився за рахунок відкриття нових освітніх програм на 10 
місць, але за деякими конкурсними пропозиціями спостерігається змен-
шення (ОНП Інженерія програмного забезпечення – на 7 місць, ОНП 
Кібербезпека – на 7 місць, ОНП Програмні технології інтернет речей – 
на 3 місця).  

5. Кількість зарахованих студентів до магістратури збільшилась у порів-
нянні з 2020 на 17%, зокрема, на контрактну форму навчання на 30%.  

Наведений аналіз вступу на навчання за ОС магістра свідчить про те, що 
загалом по факультету спостерігається позитивна динаміка росту кількості 
поданих заяв та зарахованих вступників, але для збереження даної динаміки 
необхідно проводити популяризацію магістерських освітніх програм серед 
студентів 4 курсу бакалаврату та активізувати рекламу в соціальних мережах 
та месенджерах, а також на сайтах факультету та кафедр. 
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Таблиця 3 

Освітній ступінь бакалавра 

Освітня програма 

  

Форма здо-
буття освіти 

Ліцензійний 
обсяг 

Ліцензійний 
обсяг  
2021 

Макс. обсяг держ.замовлення  Подано заяв 

2018 2019 2020 2021 

2018    

(7 заяв на 
місце держ. 
та регіон. 

замовлення) 

2019   

 (7 заяв на 
місце держ. 
та регіон. 

замовлення) 

2020    

 (5 заяв на 
місце держ. 
та регіон. 

замовлення) 

2021  

(5 заяв на 
місце держ. 
та регіон. 

замовлення) 

Інженерія програмного 
забезпечення 

денна 100 141 17 18 19 45 1059 1213 1203 2034 

Кібербезпека денна 100 110 40 42 44 53 703 856 749 1374 

Комп’ютерні науки денна 50 52 30 32 32 44 793 899 793 1392 

Мережеві та інтернет-
технології 

денна 35/30 30 25 25 30 30 165 158 124 212 

Прикладне програмування денна 50/60 54 30 31 31 44 470 591 522 919 

Аналітика даних денна 25 25 10 11 11 20 209 249 336 555 

Програмні технології інте-
рнет речей 

денна 50 50 11 12 13 16 309 366 414 799 

Всього 
 

410 462 163 171 180 252 3708 4332 4141 7285 
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Таблиця 4 

Освітній ступінь бакалавра 

Освітня програма 

  

Середній конкурсний бал Прохідний бал Зараховано 2019 Зараховано 2020 Зараховано 2021 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Інженерія програмного забезпечен-
ня 

171,6 171.8 174,3 175,9 190 192 192,8 192,8 16 89 15 77 43 74 

Кібербезпека 172,5 171,8 173,3 172,9 182,8 171 185,2 187,0 38 28 41 27 52 52 

Комп’ютерні науки 172,6 172,4 183 174,4 185,8 187,48 188,6 188,4 30 31 26 33 44 8 

Мережеві та інтернет-технології 168,9 169,2 173,8 175,9 171,56 164,2 175,03 180,6 25 2 28 1 30 0 

Прикладне програмування 175,4 172,6 175,6 175,9 176 185,6 188,6 188,8 28 15 29 31 44 10 

Аналітика даних 172,7 173,7 174.5 175,4 182,2 184,6 188,4 186,2 10 6 8 12 19 5 

Програмні технології інтернет ре-
чей 

172,1 170,7 166,1 168,5 184,8 176,8 186 185,4 12 20 10 40 15 35 

Всього 159 191 157 221 247 184 

 
 
 



 

Рис. 1 – Кількість поданих заяв абітурієнтами на бакалаврат

Рис. 2 – Кількість поданих заяв абітурієнтами до магістратури
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Таблиця 5 

                                                                                     Освітній ступінь магістра 

Освітня програма 
Форма  

здобуття  
освіти 

Ліцензійний  
обсяг 

Максимальний обсяг  
державного замовлення 

Подано заяв 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

Інженерія програмного забезпечення денна 50 8 11 31 24 62 37 131 150 

Кібербезпека денна 50 21 16 28 21 62 41 86 83 

Технології штучного інтелекту денна 15 8 8 9 9 41 26 58 39 

Управління проектами денна 50 8 11 6 9 121 72 116 134 

Управління проектами заочна 30  -  -  -  - 25 12 40 67 

Інформаційні системи денна 10  -  -  - 10  -  -  - 53 

Управляючі інформаційні системи денна 15  -  -   -   - 44 23 19  - 

Інформаційна аналітика та впливи денна 20 8 8 10 14 77 39 69 61 

Програмні технології інтернет речей денна 60  - 10 10 7  - 15 64 49 

Мережеві та інтернет технології денна 10  -  -  - 10  -   -  - 27 

Всього 
    

94 104 
 

265 583 663 
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Таблиця 6 

                                                                                         Освітній ступінь магістра 
 

Освітня програма 
  

Середній конкурсний бал Прохідний бал Зараховано 2019 Зараховано 2020 Зараховано 2021 

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Бюджет Контракт Бюджет Контракт Бюджет 
Конт-
ракт 

Інженерія програмного 
забезпечення 

171.6 171.8 174.3 175.9 190 192 192.8 192.8 16 89 15 77 43 74 

Кібербезпека 172.5 171.8 173.3 172.9 182.8 171 185.2 187.0 38 28 41 27 52 52 

Комп’ютерні науки 172.6 172.4 183 174.4 185.8 187.48 188.6 188.4 30 31 26 33 44 8 

Мережеві та інтернет-
технології 

168.9 169.2 173.8 175.9 171.56 164.2 175.03 180.6 25 2 28 1 30 0 

Прикладне програму-
вання 

175.4 172.6 175.6 175.9 176 185.6 188.6 188.8 28 15 29 31 44 10 

Аналітика даних 172.7 173.7 174.5 175.4 182.2 184.6 188.4 186.2 10 6 8 12 19 5 

Програмні технології 
інтернет речей 

172.1 170.7 166.1 168.5 184.8 176.8 186 185.4 12 20 10 40 15 35 

Всього 159 191 157 221 247 184 
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Таблиця 7 
Динаміка контингенту студентів 

  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Залишилось 
студентів на 
початку 
навчального 
року   160 373 523 670 787 933 1043 

Набрали 
студентів 178 252 236 368 382 497 543 622 
Всього  178 412 609 891 1052 1284 1476 1665 
Відрахували 18 39 60 47 91 109 128 

 Випустили     26 174 174 242 341 
  

3. Навчальна робота 
 

Співробітниками факультету інформаційних технологій забезпечується 
викладання на семи бакалаврських освітньо-професійних програмах, двох ос-
вітньо-професійних магістерських програмах, семи освітньо-наукових магіс-
терських програмах та п’яти освітньо-наукових програмах підготовки доктора 
філософії.  

Найбільшу кількість годин навчальних занять має кафедра ПСТ, що по-
яснюється і найбільшою кількістю студентів, які навчаються на цій кафедрі. 
Крім того, кафедра ПСТ не має годин на інших факультетах Університету. 
Найбільше на інших факультетах задіяні викладачі кафедри ІСТ (1609 год.). 
Кафедра ІТ також не має годин на інших кафедрах факультету. На інших ка-
федрах факультету найбільшу кількість годин навчальних занять мають кафед-
ри ПСТ та МІТ. Найменшу кількість таких годин має кафедра ТУ, що можна 
пояснити відсутністю бакалаврату. Динаміку зміни кількості годин навчальних 
занять та розподіл годин по кафедрах наведено в табл. 8.  

Потрібно звернути увагу на кафедральну та міжфакультетську співпрацю, 
оскільки її наслідком є якісне викладання загальних та спеціальних дисциплін. 
У той же час викладачі кафедри мають читати чи не всі основні дисципліни 
програми, що визначають її специфіку (професійно-орієнтовані дисципліни).  

За всіма показниками загальне навантаження та кількість годин навчаль-
них занять в 2021-2022 н.р. є більшими, ніж у 2020-2021 н.р.  
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Таблиця 8 

Розподіл годин навчальних занять по кафедрах 
 

Кафедра 

Годин 
всього 
(2020-
2021) 

 
 

Годин 
всього 
(2021-
2022) 

Годин 
на сво-
їй ка-
федрі 
(2020-
2021) 

Годин на 
своїй 

кафедрі 
(2021-
2022) 

Годин на 
інших 

кафедрах 
ФІТ 

(2020-
2021) 

Годин на 
інших 

кафедрах 
ФІТ 

(2021-
2022) 

Годин на 
інших 
факуль-
тетах 
(2020-
2021) 

Годин 
на ін-
ших 
факуль-
тетах 
(2021-
2022) 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 

7645 
 

7789 7507 7486 0 0 138 
 

303 

Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

5833 

 
 

5796 
3874 4070 99 90 1860 

 
1609 

Кібербез-
пеки та за-
хисту інфо-
рмації 

6075 

 
6918 

5996 6890 52 0 27 

 
28 

Мережевих 
та інтернет 
технологій 

3605 
 

4410 3213 3724 392 686 0 
 
0 

Прикладних 
інформацій-
них систем 

5374 
 

5123 4898 5048 156 0 320 
 

75 

Програмних 
систем і 
технологій 

8406 
 

10656 8406 9934 0 722 0 
 
0 

Технологій 
управління 

3933 3434 2656 2810 665 188 612  
436 

Середнє по 
факультету 5838,71 

 
6303,71 5221,43  5708,86       

 

 
У табл. 9 наведено кількісні показники навантаження та годин навчаль-

них занять викладачів по кафедрах. Середнє навантаження по факультету ста-
новить 544 години, середня кількість годин навчальних занять – 353 години на 
викладача. У той же час найбільше відхилення середнього навантаження від 
середньофакультетських значень має кафедра МІТ, де середнє навантаження 
викладача становить 501 годину, та найбільше відхилення середньої кількості 
годин навчальних занять від середньофакультетських значень має кафедра ТУ, 
де середня кількість годин навчальних занять викладача становить 264 години. 

Найбільше навантаження на викладача є на кафедрі ПСТ (584 год.), най-
більша середня кількість годин навчальних занять на викладача також на кафе-
дрі ПСТ (393 год). Найбільшу різницю між максимальним навантаженням та 
мінімальним навантаженням по кафедрі має кафедра МІТ (біля 180 год.), най-
більшу різницю між найбільшою кількістю годин навчальних занять і най-
меншою кількістю годин навчальних занять по кафедрі має кафедра ПСТ (біля 
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140 год.) Зрозуміло, що такі різниці не можуть бути нульовими, водночас їх по-
трібно зменшити, оскільки вони у першу чергу свідчать про нерівномірність 
розподілу навантаження серед викладачів.  

Таблиця 9  
Розподіл навантаження на кафедрах на 2021-2022 н.р.  

(показники підраховані за основним навантаженням викладача) 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мінімальне 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Максимальне 
навантаження 
по кафедрі 

Середня 
кількість 
годин на-
вчаль-них 
занять по 
кафедрі 

Мінімальна 
кількість 
годин на-
вчальних 
занять по 
кафедрі 

Максималь-
на кількість 
годин на-
вчальних 
занять по 
кафедрі 

Інтелектуальних 
технологій 553,9 467 600 351,4 292 450 
Інформаційних 
систем та техно-
логій 

546 448,00 596 371 318,00 406,00 

Кібербезпеки та 
захисту інфор-
мації 

538,94 438,00 599 353,25 228,00 444,00 

Мережевих та 
інтернет техно-
логій 501,09 406,02 584 363,33 256 398 

Прикладних 
інформаційних 
систем 529,07 440,02 579,25 376,2 254 449 
Програмних 
систем і техно-
логій 584,89 496 600 393,16 256 450 

Технологій 
управління 559,08 508 587 264 174 418 

Середнє по фа-
культету 

544,71 457,58 592,18 353,19 254,00 430,71 

 
Для порівняння аналогічних показників за 2020-2021 н.р. наведемо таб-

лицю 10. 
Продовжимо аналіз розподілу навантаження. Навантаження асистентів по 

кафедрах розподілено нерівномірно (табл. 11). Зокрема, при середньому наван-
таженні по факультету серед асистентів 547 годин, кафедра ПІС має середнє 
навантаження 494 год. і мінімальне навантаження 449 год, а кафедра КБЗІ міні-
мальне навантаження 438 год. При середній  кількості годин навчальних занять 
по факультету 407 год. кафедра ТУ має мінімальні показники середньої та мі-
німальної кількості годин навчальних занять, відповідно, 320 та 254 год. Такі 
дані вказують на недостатнє навантаження асистентів. Водночас, асистенти ка-
федр ПСТ та ІСТ мають навантаження, яке близьке до граничного. Що стосу-
ється годин навчальних занять, то близьке до граничного навантаження мають 



14 
 

асистенти кафедр ІТ, КБЗІ, ПІС та ІСТ. Потрібно взяти до уваги, що на кафедрі 
ІТ та ПІС асистенти не читають лекцій, а деякі асистенти кафедри МІТ та ПСТ 
читають таку кількість годин лекцій, що перевищує навіть кількість годин лек-
цій у багатьох професорів та доцентів своєї кафедри. Ситуацію, що склалась, 
потрібно взяти до уваги і не допустити подібних перекосів у 2022-2023 нав-
чальному році.  

 
Таблиця 10  

Розподіл навантаження на кафедрах у 2020-2021 н.р. 

Кафедра 

Середнє на-
вантаження 
по кафедрі 

Мінімальне 
навантажен-
ня по кафед-
рі 

Максимальне 
навантажен-
ня по кафед-
рі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мінімальна 
кількість 
годин на-
вчальних 
занять по 
кафедрі 

Максимальна 
кількість 
годин навча-
льних занять 
по кафедрі 

Інтелектуальних 
технологій 

549,18 484,00 599 370,3 282 438 

Інформаційних 
систем та техноло-
гій 

521,01 378,00 598,25 356,67 292,00 411,00 

Кібербезпеки та 
захисту інформації 565,98 495,40 602,2 347,93 276,00 454,00 

Мережевих та 
інтернет техноло-
гій 

450,62 367,25 511,64 306,22 196,00 370,00 

Прикладних інфо-
рмаційних систем 522,67 432,00 593 374,67 240,00 448,00 

Програмних сис-
тем і технологій 

559,19 471,00 593 352,95 178,00 436,00 

Технологій управ-
ління 

529,67 402,00 565,00 274,50 174,00 272,00 

Середнє по факу-
льтету 

528,33 432,81 580,30 340,46 234,00 404,14 
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Таблиця 11 
Розподіл навантаження асистентів (2021-2022) 

 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мініма-
льне на-
ванта-
ження по 
кафедрі 

Макси-
мальне 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мініма-
льна кіль-
кість го-
дин на-
вчаль-них 
занять по 
кафедрі 

Максима-
льна кіль-
кість годин 
навчальних 
занять по 
кафедрі 

Середня 
кількість 
лекцій-
них го-
дин 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 521 521 521 450 450 450   

Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

561,00 554,00 569,00 399,00 392,00 406,00 54,00 

Кібербез-
пеки та захи-
сту інформа-
ції 

521 438,00 592,00 413,00 368,00 444,00 29,50 

Мережевих 
та інтернет 
технологій 573,69 573,69 573,69 390 390 390 114 

Прикладних 
інформацій-
них систем 494,51 449 540,02 436,5 424 449   
Програмних 
систем і тех-
нологій 584,57 496 600 441,14 422 450 81 
Технологій 
управління 577 558 597 320,67 254 418 69 

Середнє по 
факультету 

547,54 512,81 570,39 407,19 385,71 429,57 69,50 

 
Для порівняння аналогічних показників за 2020-2021 н.р. наведемо таб-

лицю 12. 
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Таблиця 12  

Розподіл навантаження асистентів (2020-2021) 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мінімаль-
не наван-
таження по 
кафедрі 

Максима-
льне нава-
нтаження 
по кафедрі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мініма-
льна кі-
лькість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Максима-
льна кіль-
кість го-
дин навча-
льних за-
нять по 
кафедрі 

Середня 
кіль-
кість 
лекцій-
них 
годин 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 

498,9 484 513,8 433,3 430 438   

Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

580,33 575,80 584,85 397,50 384,00 411,00 57,00 

Кібербез-
пеки та за-
хисту інфо-
рмації 577,48 

515,00 602,20 427,75 408,00 454,00 

40,50 
Мережевих 
та інтернет 
технологій 

489,79 467,93 511,64 341,00 312,00 370,00 
83,00 

Прикладних 
інформа-
ційних сис-
тем 464 

432,00 490,00 412,00 376,00 448,00 

20,67 
Програмних 
систем і 
технологій 

657,71 522,00 592,00 395,71 352,00 436,00 40,00 

Технологій 
управління 

495,00 402,00 549,00 271,33 250,00 300,00 63,70 

Середнє по 
факультету 

537,60 485,53 549,07 382,66 358,86 408,14 50,81 

 
Виконаємо аналіз розподілу навантаження доцентів, кандидатів наук 

(табл. 13). Зокрема, при середньому навантаженні по факультету серед доцентів 
537 годин, кафедра МІТ має мінімальне навантаження 421 год. При середній 
кількості годин навчальних занять по факультету 356 год. кафедра ТУ має мі-
німальні показники середнього та мінімального начального навантаження, від-
повідно, 260 та 236 год. Найменшим з максимального є максимальне навчальне 
навантаження на кафедрі ТУ – 334 год. Найменшу кількість годин лекцій у се-
редньому за основним навантаженням читають доценти кафедри ПСТ та МІТ 
проти 108 год. у доцентів на кафедрі ІТ. Найбільш завантаженими є доценти 
кафедр ІТ та ІСТ.  
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Таблиця 13  

Розподіл навантаження доцентів (2021-2022) 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мінімаль-
не наван-
таження по 
кафедрі 

Максима-
льне нава-
нтаження 
по кафедрі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мініма-
льна кі-
лькість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Максима-
льна кіль-
кість го-
дин навча-
льних за-
нять по 
кафедрі 

Середня 
кіль-
кість 
лекцій-
них 
годин 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 566,33 472 600 351 303 390 108,67 

Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

541,33 448,00 596,00 374,83 314,00 400,00 101,67 

Кібербез-
пеки та за-
хисту інфо-
рмації 

517,80 458,00 578,00 369,60 362,00 384,00 81,60 

Мережевих 
та інтернет 
технологій 504,3 421,34 584 374,86 344 398 77,14 
Прикладних 
інформа-
ційних сис-
тем 536,2 440,02 579,25 384,67 322 400 86,33 
Програмних 
систем і 
технологій 584,7 571 598 381 366 398 71,8 
Технологій 
управління 542 508 593 260,57 236 334 83,86 

Середнє по 
факультету 

537,72 474,05 589,75 356,65 321,00 386,29 87,30 

 
Для порівняння аналогічних показників за 2020-2021 н.р. наведемо таб-

лицю 14. 
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Таблиця 14  

Розподіл навантаження доцентів (2020-2021) 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мінімаль-
не наван-
таження по 
кафедрі 

Максима-
льне нава-
нтаження 
по кафедрі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мініма-
льна кі-
лькість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Максима-
льна кіль-
кість го-
дин навча-
льних за-
нять по 
кафедрі 

Середня 
кіль-
кість 
лекцій-
них 
годин 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 

568, 58 516,5 599 363,83 328 394 116,33 

Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

524,20 378,00 598,25 367,00 292,00 389,00 

90,57 

Кібербез-
пеки та за-
хисту інфо-
рмації 

551,59 495,40 580,50 330,00 298,00 360,00 70,80 

Мережевих 
та інтернет 
технологій 

448,88 367,25 490,59 313,00 288,00 344,00 70,00 

Прикладних 
інформа-
ційних сис-
тем 

542,71 482,00 593,00 383,86 365,00 400,00 109,00 

Програмних 
систем і 
технологій 

567,83 533,00 593,00 354,00 304,00 400,00 88,67 

Технологій 
управління 

542,14 521,00 565,00 294,00 228,00 372,00 93,14 

Середнє по 
факультету 

529,56 470,45 574,19 343,67 300,43 379,86 91,22 

 
Проаналізуємо розподіл навантаження професорів, докторів наук (табл. 

15). Зокрема, при середньому навантаженні по факультету серед професорів 
534 години, кафедра МІТ має середнє, мінімальне і максимальне навантаження 
406 год. Нижче середньої кількості годин навчальних занять по факультету є 
навантаження професорів кафедри ТУ. Найбільш навантаженими є професори 
кафедр ІТ, ПСТ, ІСТ, також варто відмітити, що середня кількість лекційних 
годин професора на кафедрі ІТ є 118 год. Така ситуація також потребує коригу-
вання. 
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Таблиця 15  
Розподіл навантаження професорів (2021-2022) 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мінімаль-
не наван-
таження по 
кафедрі 

Максима-
льне нава-
нтаження 
по кафедрі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мініма-
льна кі-
лькість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Максима-
льна кіль-
кість го-
дин навча-
льних за-
нять по 
кафедрі 

Середня 
кіль-
кість 
лекцій-
них 
годин 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 540 467 600 319,33 292 356 118 
Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

544,50 534,00 555,00 333,50 321,00 346,00 116,50 

Кібербез-
пеки та за-
хисту інфо-
рмації 

530,20 500,00 599,00 265,20 228,00 320,00 80,80 

Мережевих 
та інтернет 
технологій 406,02 406,02 406,02 256 256 256 68 
Прикладних 
інформа-
ційних сис-
тем 542,22 517,47 566,97 290,5 254 327 95 
Програмних 
систем і 
технологій 587 582 592 286 256 316 68 
Технологій 
управління 592 587 597 191 174 208 103 

середнє по 
факул. 

534,56 513,36 559,43 277,36 254,43 304,14 92,76 

 
Для порівняння аналогічних показників за 2020-2021 н.р. наведемо таб-

лицю 16. 
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Таблиця 16  
Розподіл навантаження професорів (2020-2021) 

Кафедра 

Середнє 
наванта-
ження по 
кафедрі 

Мінімаль-
не наван-
таження по 
кафедрі 

Максима-
льне нава-
нтаження 
по кафедрі 

Середня 
кількість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Мініма-
льна кі-
лькість 
годин 
навчаль-
них за-
нять по 
кафедрі 

Максима-
льна кіль-
кість го-
дин навча-
льних за-
нять по 
кафедрі 

Середня 
кіль-
кість 
лекцій-
них 
годин 

Інтелекту-
альних тех-
нологій 

553,77 527,5 585,5 318,67 282 356 150,67 

Інформа-
ційних сис-
тем та тех-
нологій 

473,95 468,00 485,00 305,33 292,00 332,00 97,00 

Кібербез-
пеки та за-
хисту інфо-
рмації 

571,18 542,10 599,40 571,18 542,10 599,40 96,80 

Мережевих 
та інтернет 
технологій 

382,73 382,73 382,73 196,00 196,00 196,00 66,00 

Прикладних 
інформа-
ційних сис-
тем 

540,50 512,00 569,00 286,50 240,00 333,00 106,00 

Програмних 
систем і 
технологій 

477,50 471,00 484,00 197,00 178,00 216,00 83,00 

Технологій 
управління 538,00 538,00 538,00 211,00 174,00 248,00 86,00 

середнє по 
факул. 

505,38 491,62 520,52 297,95 272,01 325,77 97,92 

 
 
У табл. 17 можна бачити кількість ставок на кафедрах, наведено кількість 

зовнішніх та внутрішніх сумісників, їх ставки, а також кількість студентів, що 
проходять навчання на кафедрах. У загальному випадку більша кількість ставок 
відповідає більшій кількості викладачів.  

Водночас є  і  певні зауваження. Кафедри ПСТ, КБЗІ та ІТ потребують 
збільшення кадрового забезпечення. Кафедри МІТ та ІСТ, навпаки, мають таку 
кількість співробітників, що перевищує загальновідомі співвідношення. На ка-
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федрах ПІС та ТУ кількість співробітників приблизно відповідає кількості сту-
дентів. 

 
Таблиця 17  

Кількість студентів і ставок на кафедрах 

  

ІТ ІСТ КБЗІ МІТ ПІС ПСТ ТУ 

Співробітників 
штат. 13 11 18 12 12 22 15 
НПП (прац. в 
2021) 11 10 17 11 11 20 12 
Ставок 10,25 10 17 10 10,25 19 12 

Вн. сумісників 7 6 6 0 3 12 0 
Ставок 3,25 3 2,75 0 1 6 0 
Зовн. сумісни-
ків 6 2 0 0 3 1 1 
Ставок 3 1 0 0 1 0,5 0,5 
Погодинників 8 0 0 0 0 1 2 
Ставок 0,94 0 0 0 0 0,1 0,08 
Ставок всьо-
го 17,44 14 19,75 10 12,25 25,6 12,58 

Бакалаврів 
254 130 295 99 183 368 0 

Магістрів 
19 19 52 10 13 63 123 

Студентів 
(прив.)* 

292 168 399 119 209 494 246 

        
*-1 магістр порахований як 2 бакалаври 

 
Вищевикладені дані свідчать про необхідність коригування кадрової по-

літики та навчальної роботи на кафедрах. 
 
 

4. Науково-методична робота 
 

На факультеті інформаційних технологій протягом 2021 р. працювала на-
уково-методична комісія. На її порядку денному були  такі питання: 
1. Розгляд нових редакцій освітніх програм: 

 освітньо-наукова програма «Інженерія програмного забезпечення» ОС 
«магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»; 

 освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки» ОС «доктор філософії» 
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»; 

 освітньо-наукова програма «Управління проєктами» ОС «магістр» за спе-
ціальністю 122 «Комп’ютерні науки»;  



22 
 

 освітньо-професійна програма «Управління проєктами» ОС «магістр» за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (заочна форма навчання);  

 освітньо-наукова програми «Інформаційна аналітика» ОС «магістр» за 
спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»; 

 освітньо-професійна програма «Програмні технології інтернет речей» ОС 
«бакалавр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»; 

 освітньо-наукова програма «Програмні технології інтернет речей» ОС 
«магістр» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»; 

 освітньо-наукова програма «Інформаційні системи та технології» ОС 
«доктор філософії» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та тех-
нології» (мова навчання українська); 

 освітньо-наукова програма «Інформаційні системи та технології» ОС 
«доктор філософії» за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та тех-
нології» (мова навчання англійська); 

 освітньо-професійна програма «Кібербезпека» ОС «бакалавр» за спеціа-
льністю 125 «Кібербезпека»; 

 освітньо-наукова програма «Кібербезпека» ОС «магістр» за спеціальніс-
тю 125 «Кібербезпека»; 

 освітньо-наукова програма «Кібербезпека» ОС «доктор філософії» за 
спеціальністю 125 «Кібербезпека»; 

 освітньо-професійна програма «Мережеві та інтернет технологій» ОС 
«бакалавр» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

2. Розгляд навчальних планів до нової освітньо-професійної програми 
«Мережеві та інтернет технології» освітнього рівня «магістр» за 
спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

3. Розгляд змін до діючих навчальних планів: 
 освітньо-наукова програми «Інформаційна аналітика та впливи» для осві-

тнього рівня «магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»; 
 освітньо-професійна програма «Програмні технології інтернет речей» ОС 

«бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». 
 освітньо-професійна програма «Прикладне програмування» ОС «бака-

лавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»;  
4. Про зміну гарантів освітніх програм.  
5. Про результати проведення соціологічних опитувань студентів факультету. 
6. Розгляд та затвердження робочих програм навчальних дисциплін та практик. 
7. Розгляд та затвердження програм комплексних іспитів зі спеціальностей 

освітнього ступеня «бакалавр» та програм фахових вступних випробувань. 
8. Розгляд та рекомендація до друку рукописів: 

 монографії «Методи інтелектуального розподілу даних в системах вияв-
лення мережевих вторгнень та функціональна стійкість розподілених ін-
формаційних систем до кібератак» авторів Лукової-Чуйко Н.В., Толюпи 
С.В., Наконечного В.С., Браїловського М.М.; 
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 навчального посібника «Архітектура комп’ютера. Чаcтина 1» з дисциплі-
ни «Архітектура комп’ютера» для студентів, що навчаються за спеціаль-
ністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» авторів Кравченка Ю.В., 
Лещенко О.О., Герасименко О.Ю., Труша О.В., Дахно Н.Б.; 

 4-х навчальних посібників з англійської мови професійного спрямування 
для студентів факультету інформаційних технологій. 

9. Розгляд та рекомендація до публікації в електронному вигляді 12 
методичних вказівок. 

10. Аналіз результатів здачі сесії та впровадження заходів щодо покращення 
форм і методів поточного модульного та підсумкового контролю знань 
студентів за умов дії карантинних обмежень. 

У 2021 році на ФІТ працювали експертні комісії з акредитації, за резуль-
татами роботи яких Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
акредитувало освітньо-професійні програму «Програмні технології інтернету 
речей» ОР «бакалавр» та освітньо-наукову програму «Програмні технології ін-
тернету речей» ОР «Магістр». Разом із тим були висловлені рекомендації:  

до магістерської програми: 
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми  
1. Переглянути зміст мети ОП та внести корективи таким чином, щоб всі учас-
ники освітнього процесу і зацікавлені сторони однозначно розуміли цю мету.  
2. Привести ОП у відповідність до останньої редакції НРКУ (затвердженої Пос-
тановою КМУ № 519 від 25.06.2020), відповідно якої магістр – це рівень 7 НРК.  
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми  
1. Переглянути робочі програми навчальних дисциплін і за потреби перефор-
мулювати передумови вивчення освітніх компонент в термінах знань, вмінь та 
навичок, які мають бути сформовані до початку вивчення дисципліни. 
3. Внести корективи в ОП для того, щоб всі програмні результати навчання бу-
ли забезпечені основними освітніми компонентами.  
4. Забезпечити реалізацію права на вибір навчальних дисциплін для здобувачів 
вищої освіти в обсязі не менше 30 кредитів.  
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання  
1. Активізувати роботу з залучення здобувачів, що навчаються за ОП, до участі 
в програмах академічної мобільності.  
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою  
1. Вдосконалити роботу з інформування здобувачів, що навчаються за ОП, і ви-
кладачів, які працюють на ОП, про поточні наукові роботи випускової кафедри 
і наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри.  
2. Активізувати заходи з залучення здобувачів до участі в наукових роботах ви-
пускової кафедри.  
3. Проаналізувати та пересвідчитися в актуальності рекомендованих джерел за 
основними та вибірковими ОК.  
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Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академі-
чна доброчесність  
1. Розробити систему заходів для запобігання та виявлення фактів фабрикації, 
обману та списування для повного забезпечення умов дотримання академічної 
доброчесності  
Критерій 6. Людські ресурси  
1. Розглянути можливості залучення представників роботодавців до викладання 
окремих тем або ОК.  
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси  
не застосовується  
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми  
1. Сформулювати, затвердити Вченою Радою та оприлюднити описи процедур 
забезпечення якості освіти та освітнього процесу.  
Критерій 9. Прозорість та публічність  
1. Автоматизувати збір пропозицій щодо вдосконалення ОП.  
Критерій 10. Навчання через дослідження  
не застосовується 
до бакалаврської програми: 
Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми  
1. Конкретизувати вплив проектів, робіт, на які робиться посилання в Звіті про 
самооцінювання стосовно їх впливу на ОП.  
Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми  
1. Внести корективи до НП та ОП з метою дотримання вимог чинного законо-
давства стосовно мінімального обсягу вибіркової складової для забезпечення 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.  
2. Пропонуємо погодити ОП, що акредитується, з діючим Стандартом, а саме, 
зазначити у ОП, по-перше, опис предметної області (Об’єкт, Ціль навчання, Те-
оретичний зміст предметної області, Методи, методики та технології, Інструме-
нти та обладнання), по-друге, вимоги до кваліфікаційної роботи щодо фальси-
фікації та списування, а також її розміщення у відкритому доступі.  
Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання  
1. Проводити роботу стосовно реального впровадження можливостей академіч-
ної мобільності здобувачів вищої освіти.  
2. Унормувати питання визнання результатів навчання, отриманих у неформа-
льній освіті на університетському рівні.  
Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою  
1. Вдосконалити роботу з інформування здобувачів, що навчаються за ОП, про 
поточні наукові роботи випускової кафедри і наукові інтереси професорсько-
викладацького складу кафедри.  
2. Активізувати заходи з залучення здобувачів до участі в наукових роботах ви-
пускової кафедри.  
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3. Проаналізувати та пересвідчитися в актуальності рекомендованих джерел за 
окремими ОК.  
Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академі-
чна доброчесність  
1. Розробити систему заходів для запобігання та виявлення фактів фабрикації, 
обману та списування для повного забезпечення умов дотримання академічної 
доброчесності.  
Критерій 6. Людські ресурси  
1. Залучати представників роботодавців або експертів галузі до викладання ди-
сциплін.  
Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси  
Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми  
1. Сформулювати, затвердити Вченою Радою та оприлюднити описи процедур 
забезпечення якості освіти та освітнього процесу.  
Критерій 9. Прозорість та публічність  
1. Розміщувати на сайті робочі програми навчальних дисциплін (або силабуси) 
за всіма освітніми компонентами, особливо вибірковими.  
2. Не видаляти (змінювати) посилання протягом всієї процедури акредитації.  
Критерій 10. Навчання через дослідження  
не застосовується 
 У табл. 18 наведено кількість виданих найменувань навчально-
методичної літератури викладачами факультету інформаційних технологій 
(табл. 18). 

 
Таблиця 18 

Навчально-методична література (кількість) 

Вид робо-
ти 

2015 
(друк./ 
електр.) 

2016 
(друк./ 
електр.) 

2017 
(друк./ 
електр.) 

2018 
(друк./ 
електр.) 

2019 
(друк./ 
електр.) 

2020 
(друк./ 
електр.) 

2021 
(друк./ 
електр.) 

Разом 

Монографії 1/0 1/0 1/0 2/0 - - 1/0 6/0 
Підручники 1/0 1/0 - - - - - 2/0 
Навчальні 
посібники 

2/0 3/0 6/0 1/0 13/0 4/0 3/0 32/0 

Конспекти 
лекцій 

0/3 1/0 - - - - - 1/3 

Методичні 
вказівки 

0/3 0/1 - 0/2 3/8 6/29 0/11 9/54 

Всього 4/6 6/1 7/0 3/2 16/8 10/29 4/11 50/57 
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Навчальні посібники,  
авторами (співавторами) яких є співробітники факультету 

2021 

1. Онищенко А.М., Остапенко О.П. Моделювання економічної динаміки / 
Навчальний посібник. Київ: «Гліф Медіа», 2021. – 109 с. 

2. Онищенко А.М., Горіцина І.А. Основи теорії прийняття рішень / Навча-
льний посібник. Київ: «Гліф Медіа», 2021. – 107 с. 

3. Дослідження операцій: навчальний посібник / О.О. Терентьєв, О.В. Доля, 
О.І. Баліна, Є.В. Горбатюк, О.Ю. Кучанський. – К.: 2021. –116 с.:іл. 

4. Архiтектура кoмп’ютера. Частина 1. [Електрoнний ресурс]: навчальний 
пoсiбник / Кравченкo Ю.В., Лещенкo O.O., Герасименкo O.Ю., Труш O.В., 
Дахнo Н.Б. – К. : КНУ iменi  Тараса Шевченка, 2021. – 259 с. 

5. Комп’ютерні мережі [Електрoнний ресурс]: навчальний пoсiбник. Прое-
ктування та вивчення роботи компютерних мереж засобами Cisco Packet Tracer/ 
Кравченкo Ю.В., Труш O.В., Герасименкo O.Ю., Лещенкo O.O. – К. : КНУ iменi  
Тараса Шевченка, 2021. – 141 с. 

6. Плескач В.Л. Дискретна математика: навч. посіб. /В. Л. Плескач, 
С. О. Бичков, Є. О. Іванов – К. : ВПЦ "Київський університет", 2021. – 142 с. 

7. Плескач В.Л., Броварець О.О. Економічна інформатика: Навчальний по-
сібник. – К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2021. – 313 с. 

8. Лахно В.А.,Гладких В.М., Васіліу Є.В., Домрачев В.М., Сивкова Н.М. 
Методи та засоби захисту інформації. К.: ЦП «Компринт» – Друк. – 444 с. – 
2021. 

9. Імітаційне моделювання. Математичне моделювання процесів: На-
вч.посібник. / [В.І. Мірненко, В.Л.Шевченко, Д.С.Берестов, Р.М.Федоренко, 
А.В.Шевченко]; за ред. В.Л.Шевченка. – К.: КНУ ім.Т.Шевченка, 2020.– 164 с. 

10. Навчальний посібник «Управління проєктами розвитку ІТ організацій» 
для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програма магі-
стрів «Управління проєктами» (укл. Морозов В.В., Хандрік О.В., Коломієць 
А.С.) 
 

5. Наукова робота 
 

У 2021 році захистили дисертації: 
1. Єгорченков Олексій Володимирович, д.т.н., спеціальність 05.13.22, 2021, 

науковий консультант – Білощицький А.О. 
2. Кучанський А.Ю., д.т.н., спеціальність 05.13.06, 2021, науковий консультант 

– Білощицький А.О. 
3. Вєчерковська Анастасія Сергіївна, к.т.н., спеціальність 05.13.06, науковий 

керівник – Поперешняк С.В. 
4. Собчук Андрій Валентинович, PhD, спеціальність 122, 2021, науковий кері-

вник – Кравченко Ю.В. 
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5. Гладка Мирослава Вікторівна, к.т.н., спеціальність 05.13.22, 2021, науковий 
керівник – Колесніков О.Є.  

6. Білощицька Світлана Василівна, д.т.н., 2021, науковий консультант – Бушу-
єв С.Д. 

7. Духновська Ксенія Костянтинівна, к.т.н., 2021, науковий керівник – Суров-
цев І.В. 

 
За звітний період під керівництвом професорів та доцентів ФІТ захищено 

три докторських, п’ять кандидатських дисертацій та одну дисертацію PhD .  
За звітний період захищено три кандидатських, три докторських дисертації 
та одну PhD.  

У 2021 році співробітники кафедр брали участь у виконанні наукових 
тем та проектів: 

Кафедра ПСТ  
21КП064-01 Математичні методи та програмне забезпечення великих даних у 
реальному світі. (науковий керіник Бичков Олексій Сергійович, проф., д.т.н.) 
(2021-2024рр.). 
Кафедра ТУ  
21КП064-02 Розробка моделей, методів інтелектуального управління проєктами 
інноваційно орієнтованих підприємств. № держреєстрації: 0121U107801 (нау-
ковий керівник Колеснікова Катерина Вікторівна, проф., д.т.н.) (2021-2024рр.). 
21КП064-03 Розробка інформаційно-аналітичних інструментів управління 
портфелями проєктів і програм в інтегрованих функціональних середовищах. 
№держреєстрації: 0121U107799 (науковий керівник Хлевна Юлія Леонідівна, 
доц., д.т.н.) (2021-2024рр.). 
Кафедра ІТ  
18КП064-01 Інтелектуальні технології прийняття рішень в знанняорієнтованих 
системах на основі неструктурованої інформації. № держреєстрації: 
0119U002922 (науковий керівник Снитюк Віталій Євгенович, проф., д.т.н., змі-
нено на Іларіонов Олег Євгенович, доц., к.т.н.) (2018-2022рр.).  
Кафедра КБЗІ 
16КП064-03 Дослідження та розробка моделей, методів і засобів захисту від 
кібератак в інформаційних системах та мережах. № держреєстрації: 
0116U007996 (науковий керівник Наконечний Володимир Сергійович, проф., 
д.т.н.) (2016-2021 рр.). 
«Методи та засоби виявлення несанкціонованого розповсюдження інформації в 
умовах інформаційного протиборства». Державний реєстраційний номер: 
0121U113291. (Керівники теми: д.т.н., професор Лукова-Чуйко Н.В., д.т.н. ,с.н.с 
Лаптєв О.А.) (2021-2025рр.). 
«Методи та моделі захисту персональних даних з урахуванням специфіки соці-
альних мереж». Державний реєстраційний номер: 0121U113248. (Керівники те-
ми: д.т.н., професор Толюпа С.В., к.т.н., доцент Браіловський М.М.). 
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Кафедра ІСТ 
«Розробка методів аналізу якості науково-дослідної роботи вчених, ЗВО МОН 
України та окремих структурних підрозділів» (НДР № 19БП 064-01), держбю-
джетна науково-дослідна робота, науковий керівник Білощицький А.О. (зміне-
но на Кучанський О.Ю.) (2018-2021р.). 
18КП064-02 Дослідження та розробка моделей та методів автоматизованої сис-
теми телематики транспортних засобів. (науковий керівник Білощицький А.О., 
змінено на Кучанський О.Ю.) (2018-2023р.). 
Проєкт програми ERASMU+KA2 «dComFra – Digital competence framework for 
Ukrainian teachers and other citizens» («Рамка цифрових компетентностей для 
українських вчителів та інших громадян»), (2018-2021р.). 
Кафедра МІТ 
16КП064-02 Інформаційна технологія синтезу функціонально стійкої сенсорної 
мережі. № держреєстрації: 0117U007404 (науковий керівник Кравченко Юрій 
Васильович, проф., д.т.н.) (2016 – 2023р.). 
 

Таблиця 19 
Кількість студентів, переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
Кафедра 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Програмних систем і 
технологій 

0 0 0 4 14 12 11 10 

Інтелектуальних техно-
логій 

0 0 1 2 0 0 0 2 

Технологій управління 1  1 1 1 2 1 4 
Прикладних інформацій-
них систем 

0 0 0 0 0 0 0  

Кібербезпеки та захисту 
інформації 

0 0 0 0 0 4 3  

Інформаційних систем і 
технологій 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Мережевих  
та інтернет технологій 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Примітки: 
 18 студентів ФІТ стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт (у 2020 було 13). Це другий результат в КНУ після 
економічного факультету і найбільше серед природничих факультетів. 

 На кафедрі ПСТ одержано найбільше призових місць серед кафедр КНУ. 
 2 переможці міжнародної олімпіади: «Шляхи та механізм захисту інфор-

маційного простору України від шкідливих інформаційно-психологічних впли-
вів». Кафедра КБЗІ – дипломи 2 та 3 ступеня. 

 Команда КБЗІ зайняла 2 місце у хакатоні з кібербезпеки – 3 студента. 
 Перемога у Всеукраїнському конкурсі «Блокчейн приходить в Україну» – 

3 студенти кафедри ІТ: 1 місце серед 40 команд. 
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Детальна інформація: 

2021 

- студент 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій Шев-
ченко Володимир, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»; 

- студент 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій Ма-
тешко Микола, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Інформатика і кібернетика»; 

- студентка 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій 
Тріантафіллу Олександра, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт з напрямку «Інформатика і кібернетика»; 

- студент 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій Анд-
рієвський Денис, 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Інформатика і кібернетика»; 

- студентка 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій Ла-
зоренко Яна, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 
з напрямку «Інформаційні системи і технології»; 

- студент 1-го курсу магістратури кафедри Програмних систем і технологій Та-
бунов Антон, 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових ро-
біт з напрямку «Комп’ютерні науки»; 

- студент 1-го курсу магістратури кафедри Програмних систем і технологій Во-
ронцов Віталій, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Комп’ютерна інженерія»; 

- студент 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій Пет-
раківський Данило, 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських науко-
вих робіт з напрямку «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»; 

- студент 1-го курсу магістратури кафедри Програмних систем і технологій Бо-
ярський Олексій, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Біомедична інженерія»; 

- студент 2-го курсу бакалаврату кафедри програмних систем і технологій Шев-
ченко Володимир, 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Кібербезпека»; 

- студентка 1-го курсу магістратури кафедри технологій управління Коваленко 
Анастасія, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
напрямку «Управління проєктами і програмами»; 

- студент 1-го курсу магістратури кафедри технологій управління Дронь Дмит-
ро, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напря-
мку «Управління проєктами і програмами»; 

- студентка 1-го курсу магістратури кафедри технологій управління Кашапова 
Лілія, 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з на-
прямку «Управління проєктами і програмами»; 
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- студент 1-го курсу магістратури кафедри технологій управління Іванов Іван, 3 
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку 
«Управління проєктами і програмами»; 

- студентка 4-го курсу бакалаврату кафедри інтелектуальних технологій Тепер 
Діана, 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з на-
прямку «Комп’ютерні науки»; 

- студентка 4-го курсу бакалаврату кафедри інтелектуальних технологій Шиян 
Вікторія, 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 
напрямку «Комп’ютерні науки»; 

- студентка 4-го курсу бакалаврату кафедри мережевих та інтернет технологій 
Фісун Олена, 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових ро-
біт з напрямку «Радіотехніка секція 2 «Високі технології в РЕА»»; 

- студент 2-го курсу бакалаврату кафедри інформаційних систем та технологій 
Ткаченко Роман, 3 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 
робіт з напрямку «Інформаційні системи і технології»; 

- студентка 4-го курсу бакалаврату кафедри кібербезпеки та захисту інформації 
Солодовник Валерія, 3 місце у Міжнародній олімпіаді «Шляхи та механізм за-
хисту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-
психологічних впливів»; 

- студент 1-го курсу магістратури кафедри кібербезпеки та захисту інформації 
Шутенко Дмитро, 2 місце у Міжнародній олімпіаді «Шляхи та механізм захи-
сту інформаційного простору України від шкідливих інформаційно-
психологічних впливів»; 

- студент 3-го курсу бакалаврата кафедри інтелектуальних технологій Гапонюк 
Олексій, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі Всеукраїнського конкурсу сту-
дентських команд LoNG-2021 (Погляд нового покоління) «Блокчейн прихо-
дить в Україну»; 

- студент 3-го курсу бакалаврата кафедри інтелектуальних технологій Іщенко 
Дмитро, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі Всеукраїнського конкурсу студе-
нтських команд LoNG-2021 (Погляд нового покоління) «Блокчейн приходить 
в Україну»; 

- студент 3-го курсу бакалаврата кафедри інтелектуальних технологій Горелик 
Андрій, 1 місце у Всеукраїнському конкурсі Всеукраїнського конкурсу студе-
нтських команд LoNG-2021 (Погляд нового покоління) «Блокчейн приходить 
в Україну»; 

 
У 2021 році керівниками призерів та переможців олімпіад та конкурсів 

були Берестов Д.С., Кіктєв М.О., Коломієць А.С., Кравченко Ю.В., Круглов 
О.І., Пономаренко Р.М., Поперешняк С.В., Тимінський О.Г., Фесенко А.О., 
Хлевний А.О., Шевченко В.Л. 

Кафедра ПІС не проявила зацікавленості у підготовці студентів для участі 
в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт. 
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Кількість монографій, авторами яких є співробітники факультету 
1. Кафедра ПСТ – 1 монографія 
2. Кафедра ІТ –  5 монографій 
3. Кафедра ТУ – 0 монографія 
4. Кафедра ПІС – 4 монографії (2 у 2021 р.) 
5. Кафедра КБЗІ – 2 монографії (1 у 2021 р.) 
6. Кафедра ІСТ – 4 монографії  (2 у 2021 р.) 
7. Кафедра МІТ- 1 монографія  

 
2021 

- Плескач В.Л. Бюджетне програмування : монографія / В. Л. Плескач, 
А. В. Кулик. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2020. –  491 с. 

- Сайко В.Г., Одарченко Р.С., Абакумова А.О., Наритник Т.М., Наконечний 
В.С., Домрачев В.М., Толюпа С.В., Заблоцький В.Ю., Баховський П.Ф. 
Мережі мобільного зв’язку нового покоління 4G/5G/6G: К.: ТОВ «Про 
формат», 2021. – 200 с. 

- P. Lizunov, A. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, Yu. Andrashko, L. Chala, S. 
Toxanov. Combined methods for identification near-duplicates in electronic 
scientific papers.– Nur Sultan.: AstanaIT University, 2021. – 165 p. 

- А. Biloshchytskyi, A. Kuchansky, S. Omirbayev, Y. Andrashko, A. 
Mukhatayev, A. Faizullin. Evaluation and management of scientific research 
activities.– Nur Sultan.: AstanaIT University, 2021. – 178 p.  

- монографія «Методи інтелектуального розподілу даних в системах вияв-
лення мережевих вторгнень та функціональна стійкість розподілених ін-
формаційних систем до кібератак» авторів Лукова-Чуйко Н.В., Толюпа 
С.В., Наконечний В.С., Браіловський М.М.; 

 
Монографії мають надсилатись у бібліотеку Вернадського та бути там в катало-
гах. Колективні монографії, де автори мають тези чи статті, у цій категорії не 
враховуються. 

 
Патенти 

2021  

- Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М. Низькоорбітальна супутнико-
ва мережа з архітектурою розподіленого супутника з автономною систе-
мою для визначення кутової орієнтації малих супутників на орбіті. Па-
тент України на корисну модель No147763, дата публікації 09.06.2021 р. 
Бюл. No 23 з пріоритетом від 10.06.2021р. 

- Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М. Спосіб когнітивного багато-
користувацького доступу з OFDMA для низькоорбітальної системи з ар-
хітектурою розподіленого супутника. Патент України на корисну модель 
No147865, дата публікації 16.06.2021 р. Бюл. No 24 з пріоритетом від 
17.06.2021р. 
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- Сайко В.Г., Домрачев В.М., Наритник Т.М. Спосіб передачі телевізійних 
сигналів. Патент України на корисну модель No145276, заявл. 13.07.2020 
р; опубл. 26.11.2020 р. // Бюл. No 22. 

- Дуднік А.С., Чолишкіна О.Г. Бездротова сенсорна мережа для визначення 
пожеж. – Патент UA 148870 U, кл. Н04В 7/005 за заявкою № u 202104249 
від 20.07.2021. – Зарег. 22.09.2021. 

 

Таблиця 20 
Кількість публікацій, проіндексованих в наукометричних базах Scopus чи WoS 

Назва кафедри 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всього по 
кафедрі/ 

факульте-
ту 

ПСТ 
5 3/4 5/2 20/1

1 
18/1

1 
39/5 37 35 159/33 

ІТ 1/2 1/4 7/2 8/5 21/4 22/1 19 19 92/16 
ТУ  3 13/3 23/9 15/4 20 22 33 129/16 
ПІС 1/1 1 1 5 4 12/1 12 10 43/2 
КБЗІ 0/2 3/3 5/2 8/3 16/4 43/2 36/1 42 151/17 

ІСТ 
0/8 2/7 6/2 14/8 18/1

1 
11/4 11/1 14 76/41 

МІТ   3 33 2 27 36 30 103 

Всього по факультету 
7/13 13/1

8 
40/1

1 
111/ 
36 

104/ 
34 

174/ 
13 

164/ 
2 

192 653/125 

 
Аспіранти 

Кількість аспірантів по кафедрах 
У 2021 році до аспірантури ФІТ вступило 6 аспірантів, серед якиї двоє випуск-
ників ФІТ. 
121 спеціальність – найбільший бал серед усіх вступників: 183. 
122 – найбільший конкурс в КНУ – 5 вступників на 1 місце. 
Кількість аспірантів по кафедрах у 2021 році: 
На ФІТ навчаються 15 українських аспірантів (ПСТ – 3, ІТ – 1, ТУ – 3, КБЗІ – 5, 
ІСТ – 3) 
Іноземних аспірантів – 11 (10 – з КНР, 1 – з Республіки Гана) (ІСТ – 6, ТУ – 5). 
У 2021 році на ФІТ вступив 1 докторант за спеціальністю 125. 
 
Кількість відрахованих аспірантів за 2019-2021 роки 
У 2019  році  на ФІТ відраховано 5 аспірантів: 
- на кафедрі КБЗІ - 3 аспіранти (1 відрахований за невиконання умов контракту, 
2 за власним бажанням) 
на кафедрі ПСТ - 1 аспірант (відрахований за власним бажанням) 
на кафедрі ТУ - 1 аспірант (по закінченню терміну навчання) 
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У 2020 році  на ФІТ відраховано 4 аспіранти: 
на кафедрі ІСТ - 1 аспірант (вилучений з  наказу про зарахування, у зв'язку зі 
вступом до іншого ВНЗ) 
на кафедрі КБЗІ - 1 аспірант (відрахований за власним бажанням) 
на кафедрі МІТ - 1 аспірант (по закінченню терміну навчання) 
на кафедрі ПСТ - 1 аспірант (відрахований за власним бажанням) 
 
У 2021 році на ФІТ відраховано 5 аспірантів: 
на кафедрі ТУ - 1 аспірант (по закінченню терміну навчання) 
на кафедрі ІСТ - 1 аспірант (за власним бажанням) 
на кафедрі ІТ - 1 аспірант (за власним бажанням) 
на кафедрі КБЗІ - 1 аспірант (за власним бажанням у зв’язку з працевлаштуван-
ням в іншій країні) 
на кафедрі ПСТ - 1 аспірант (за власним бажанням за сімейними обставинами) 

 
Таблиця 20 

Конференції 
1 Міжнародна дистанційна Східно-

Європейська конференція "Мате-ма-
тичні та програмні технології Internet 
of Everything" (MSTIoE 2020-8). 

14 травня 
2021 

Кафедра ПСТ 

2 IІI Міжнародна науково-практична 
конференція «Проблеми кібербезпеки 
інформаційно-телекомунікаційних 
систем» (PCSITS). 

12 червня 
2021 

Кафедра КБЗІ 

3 Міжнародний симпозіум «Intelligent 
solutions» 

28-30 ве-
ресня 2021 

ФІТ та кафедра ІТ  
Організована ФІТ разом 
Ужгородським націона-
льним університетом. 
Том 1 опубліковано в 
CEUR та індексовано у 
Scopus 

4 IV Міжнародна науково-практична 
конференція «Прикладні системи та 
технології в інформаційному 
суспільстві». 

30 вересня 
2021 року 

Кафедра ПІС 

5 VII Міжнародна науково-практична 
конференція «Інформаційні технології 
та взаємодії» (IT&I-2021). 1-3 грудня 
2021 
У рамках IT&I-2021 проведено також 
сателітну конференцію. 

1-3 грудня 
2021 

Організована ФІТ разом 
факультетом комп’ютер-
них наук та кібернетики. 
Планується опублікувати 
вибрані матеріали кон-
ференції в CEUR та ін-
дексувати у Scopus 

6 Науково-технічна конференція моло-
дих учених «Актуальні проблеми ін-
формаційних технологій» (APIT). 

3-4 грудня 
2021 року 

Кафедра МІТ 
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7 Міжнародна дистанційна Східно-
Європейська конференція "Математи-
чні та програмні технології Internet of 
Everything" (MSTIoE 2020-9). 

22-23 гру-
дня 2021 

Кафедра ПСТ 

 
 Кафедри факультету беруть активну участь в організації конференцій. 

Разом із тим існують певні проблеми, пов’язані з масштабом конференцій, ку-
луарністю їх проведення та відсутністю матеріалів у вільному доступі. Співро-
бітники ФІТу брали участь в організації численних Міжнародних конференцій. 
  Налагоджено активну взаємодію та регулярну співпрацю з інститутами та 
факультетами університету. Взаємодія факультету інформаційних технологій з 
більшістю підрозділів Університету з різних питань сприяє його розвитку та 
повноцінному функціонуванню як складової Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 
  Кафедра Технологій управління активно співпрацює з Міжнародною 
Асоціацією Управління Проектами (IPMA) – провідною у світі некомерційною 
асоціацією з управління проектами. Кафедра активно співпрацює з "Ukrainian 
Chinese center of silk road"  у напрямку створення міжнародних проектів та уча-
сті у міжнародних науково-практичних конференціях. 

 
Заявки, які були подані на отримання грантів для                                

фінансування наукових досліджень за звітний період 
МОН – молодих вчених 2 (Лукова-Чуйко Н.В., Дуднік А.С.), доросла тема – 1 
(Кравченко Ю.В.). 
Національний фонд досліджень України – одна, але відхилена за формальними 
ознаками (Кучанський О.Ю.). 
Horizon – заявка відхилена (Бронін С.В.) 
Конкурс проектів Відділення цільової підготовки КНУ при НАНУ (Циганок 
В.В.+) 

 
Таблиця 17 

Зарубіжні відрядження працівників факультету/інституту: стажування, 
проведення наукових досліджень 

№ 
за/
п 

П.І.Б., науко-
вий ступінь, 
вчене звання 

Кафедра, НДЛ 
тощо 

Організація 
та місце 

перебуван-
ня 

Час перебу-
вання 

Мета поїзд-
ки (стажу-

вання чи на-
укові дослі-

дження) 

1 

Білощицький 
Андрій Олек-

сандрович, 
д.т.н., проф. 

кафедра інфо-
рмаційних си-
стем та техно-

логій 

Astana IT 
University, 

м. Нур-
Султан, Ка-

захстан 
 

01.11.2020 - 
31.06.2021 

стажування 
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2 
Бронін Сергій 
Вадимович, 

к.т.н., доцент 

кафедра інфо-
рмаційних си-
стем та техно-

логій 

Tel-Aviv 
University, 
Тель-Авів, 

Ізраїль 

28.12.2021 - 
12.02.2022 

стажування 

 
 

Пріоритети наукової роботи ФІТ у 2022 році 
Активізувати роботу Ради молодих вчених та Наукового товариства сту-

дентів і аспірантів факультету. 
З метою створення умов для подальшого кар’єрного зростання науковців 

факультету планується створення докторантури за спеціальністю 122 
«Комп’ютерні науки». Працювати на відкриттям англомовних програм. 

Активізувати роботу щодо одержання категорії «Б»: 
наукового журналу «Безпека інформаційних систем і технологій»; 
наукового журналу «Сучасні інформаційні технології».  
Підвищувати публікаційну активність викладачів. 
Забезпечувати організацію активної участі студентів у конкурсах студе-

нтських наукових робіт. 
Забезпечувати активну участь студентів у міжнародних та всеукраїнських 

студентських олімпіадах. 
Сприяти в організації проведення факультетом та кафедрами семи науко-

вих конференцій. 
  Активізувати участь наукових колективів факультету у конкурсах Націо-
нального фонду досліджень, молодих учених, міжнародних конкурсах. 

Створити на факультеті аудиторію імені академіка В.М.Глушкова. 
Закінчити модернізацію Wi-Fi на факультеті. 

 
6. ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛО-

ГІЙ  
 

У 2021 році відбулось 17 засідань вченої ради факультету інформаційних 
технологій, з яких 9 – чергових, 8 – позачергових засідань. 

Вчена рада розглядала, обговорювала та приймала рішення з питань, які 
знаходяться у межах її повноважень. На засіданнях значна увага приділялась  
забезпеченню якості освіти, поліпшенню навчально-виховного процесу, науко-
во-дослідної роботи, міжнародного розвитку, профорієнтаційної роботи, орга-
нізації приймальної комісії тощо. Ці питання регулярно висвітлювались: 

 у доповідях декана, завідувачів кафедр;  
заступника декана з навчально-виховної роботи щодо виконання навчально-

го навантаження на факультеті, проживання і поселення студентів у гуртожит-
ки;  

заступника декана з наукової роботи щодо ефективності наукової роботи та 
діяльності аспірантів, проведення конференцій, видання наукових журналів фа-
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культету, реалізації науково-дослідних тем факультету, діяльності ради моло-
дих учених факультету; 

 голови НМК щодо рекомендацій навчально-методичної літератури до ви-
дання, змін до освітніх програм факультету, гарантів освітніх програм;  

начальника служби експлуатації корпусу щодо матеріально-технічного за-
безпечення, ремонту та перспектив розвитку;  

відповідального за міжнародну діяльність щодо стану та перспектив міжна-
родної співпраці та подачі грантів;  

секретаря приймальної комісії щодо організації Днів відкритих дверей, 
профорієнтаційної роботи, роботи приймальної комісії;  

голови Студпарламенту про діяльність Студентського парламенту. 
Також, протягом року обговорювались накази, звіти керівництва Універси-

тету, ухвали Вченої ради Університету. Усі документи, які були представлені 
до розгляду керівництвом, взято до уваги та підтримано вченою радою факуль-
тету.  

Протягом 2021 року на засіданнях вченої ради відбувалось обговорення й 
затвердження кандидатур на здобуття премій, стипендій. Вчена рада рекомен-
дувала 13 кандидатур, зокрема 2 кандидатури для участі в конкурсі на здобуття 
стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (кафедра ТУ та 
КБЗІ), 9 кандидатур щодо нагородження до Дня науки у наступних номінаціях: 

- відзнака Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Подяка» – 3 претенденти; 

- премія Кабінету Міністрів України – 3 претенденти; 
- премія Київського міського голови – 3 претенденти. 

Рекомендовано також 1 кандидатуру (студента) для отримання стипендії Кабі-
нету Міністрів України (кафедра кібербезпеки та захисту інформації) та 1 кан-
дидатуру (студента) для отримання Соціальної стипендії Верховної Ради Укра-
їни (кафедра кібербезпеки та захисту інформації). 

Рекомендацію вченої ради щодо обрання кращим викладачем Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році отримав доктор 
технічних наук, професор Шевченко В. Л. (кафедра ПСТ).  

На підставі рішень вченої ради впродовж звітного періоду отримали реко-
мендацію щодо присвоєння вчених звань 3 претенденти, зокрема щодо присво-
єння вченого звання професора – 1 претендент (кафедра кібербезпеки та захис-
ту інформації), щодо присвоєння вченого звання доцента – 2 претенденти (ка-
федра інформаційних систем та технологій, кафедра програмних систем і тех-
нологій).   

За рішеннями вченої ради переукладено 3 контракти на посаду професора, 5 
– доцента та один контракт на посаду асистента. Двом претендентам вчена рада 
не рекомендувала переукладання контракту на наступний термін (асистентські 
посади). 
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На підставі рішень вченої ради протягом 2021 року укладено 10 контрактів з 
науково-педагогічними працівниками після проходження конкурсу на заміщен-
ня вакантних посад доцента (8 контрактів), асистента (2 контракти). Вчена рада 
факультету інформаційних технологій клопотала перед Вченою радою Універ-
ситету щодо укладання 6 контрактів з науково-педагогічними працівниками 
після проходження конкурсу на заміщення вакантних посад, а саме: завідувача 
кафедри (1 контракт), професора (5 контрактів). За звітний період підвищення 
посад отримали 6 НПП. Зокрема, 2 НПП уклали контракти до проходження 
конкурсу із посади асистента на посаду доцента та 4 НПП із посади доцента на 
посаду професора. 

У звітний період зі складу вченої ради за посадою вибули 2 НПП (у зв’язку 
із звільненням) – Білощицький А.О. (завідувач кафедри), Супрун О.М. (голова 
профспілки факультету інформаційних технологій). Тмєнова Н.П. перебуває у 
складі вченої ради як заступник декана з навчально-методичної роботи та голо-
ва профспілки.  

У зв’язку із переведенням Морозова В.В. із посади завідувача кафедри тех-
нологій управління на посаду професора кафедри технологій управління, його 
було виведено із складу вченої ради у червні 2021 року, а після обрання Моро-
зова В.В. за конкурсом на посаду завідувача кафедри технологій управління – 
введено до складу вченої ради (грудень 2021р.). 

Виведено зі складу вченої ради, у зв’язку із звільненням, виборного пред-
ставника Ігніску В.І., яка представляла науково-педагогічних працівників факу-
льтету інформаційних технологій (травень 2021р.), а на підставі рішення кон-
ференції трудового колективу факультету інформаційних технологій було вве-
дено до складу Хлевну Ю.Л., як виборного представника від науково-
педагогічних працівників. 

За розпорядженням декана було виведено із складу вченої ради голову Сту-
дентського парламенту факультету інформаційних технологій Косована І.І. та 
введено Рєзнікову А. О. (на підставі рішення Центральної виборчої комісії сту-
дентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка про об-
рання її головою Студпарламенту факультету). 
 
   

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2021 р. на факультеті інформаційних технологій проведено такі 
заходи. 

Освітні заходи 

1. 19 лютого 2021 року відбулась зустріч студентів та викладачів факульте-
ту інформаційних технологій з керівниками Української асоціації фінтех та ін-
новаційних компаній Дюком Р.І. та Костецьким Р.І. Обговорені питання щодо 
підтримки асоціацією студентських стартапів. 
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2. 22 березня 2021 року створено Асоціацію випускників ФІТу. До виборів 
голови Асоціації функції адміністратора і модератора виконує Марина Антоне-
вич (студентка 2-го року навчання ОС «Магістр», ОП «Технології штучного 
інтелекту»). Метою створення асоціації випускників ФІТу є формування спіль-
ноти талановитих, непересічних особистостей для взаємовигідного професійно-
го спілкування, обміну ідеями, проведення спільних заходів, співучасті у житті 
факультету інформаційних технологій. Досягнення мети реалізуються шляхом 
виконання таких завдань: підтримка горизонтальних професійних зв’язків; вза-
ємодопомога у працевлаштуванні як студентів, так і випускників; створення 
спільних стартапів; допомога у проходженні практик; участь у розробці та реа-
лізації освітніх програм; пропагування особистісного професійного росту; 
участь у культурно-масових заходах, що проводяться на факультеті. 
3. 24 березня 2021 року відбувся Міжфакультетський Круглий стіл «Шлях 
до успіху молодого науковця» у форматі онлайн-конференції. В заході взяли 
участь студенти, аспіранти, викладачі факультету інформаційних технологій та 
факультету кібернетики та комп’ютерних наук. З доповідями виступили: 
1. Снитюк В.Є. «Системність та еволюційність в наукових дослідженнях» 
2. Маринич О.В. «Що означає бути професійним математиком?» 
3. Шевченко В.В. «Основи студентської наукової діяльності» 
4. Колеснікова К.В. «Управління науковою діяльністю як інструмент розвитку 
освіти та особистості» 
5. Махно М.Ф. «Наукові дослідження & комерційні проекти: спільні риси й ві-
дмінності» 
6. Мезенцева О.О. «Життя у науці: як розширяти горизонти, реалізуючи ІТ-
тренди» 
7. Стешенко Г.М. «Шляхи монетизації наукових ідей» 
4. 8 квітня 2021 року у Київському національному університеті імені Тара-
са Шевченка відбулася підсумкова науково-практична online-конференція 2 ту-
ру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із «Управління про-
єктами і програмами».  
4 студенти ФІТ стали переможцями цього конкурсу та були нагороджені дип-
ломами І –ІІІ ступенів: Коваленко Анастасія та Дронь Дмитро (дипломи І сту-
пеня), Кашапова Лілія (диплом ІІ ступеня), Іванов Іван (Диплом ІІІ ступеня). 
5. 12 квітня 2021 року на факультеті інформаційних технологій відбувся 
спільний з компаніями Skyglyph та Syngenta семінар з Агрокібернетики у ре-
жимі online. Участь у семінарі взяли студенти та викладачі факультету. Голов-
ною метою семінару було обговорення та надання пропозицій щодо удоскона-
лення системи аеромоніторингу фірми Skyglyph.  
6. 12 квітня 2021 року Українська асоціація фінтех та інноваційних компа-
ній спільно з факультетом інформаційних технологій провела лекцію для сту-
дентів факультету на тему «Вступ до спеціальності «Фінансові технології». Під 
час лекції було оголошено Всеукраїнський конкурс наукових робіт з «Фінансо-
вих технологій» для студентів та аспірантів. 
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7. 15 квітня 2021 року відбулась ІV Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» 
(PCSIТS). Активну участь в роботі конференції взяли студенти факультету ін-
формаційних технологій. 
8. 23 квітня 2021 року відбулась факультетська зустріч студентів з пред-
ставниками компанії EPAM Ukraine на тему: «Розробник .NET. Тренди та тен-
денції». Експерти компанії ЕРАМ розказали про старт кар’єри .NET розробни-
ка, актуальні технології та власні поради щодо успішного отримання першого 
місця роботи. 
9. 29 квітня 2021 року на базі Національного університету «Чернігівська 
політехніка» в дистанційному режимі було проведено VII Міжнародну студент-
ську олімпіаду «Шляхи та механізми захисту інформаційного простору України 
від шкідливих інформаційно-психологічних впливів». В олімпіаді взяли участь 
13 команд з університетів України, Грузії та Казахстану. Кафедра кібербезпеки 
та захисту інформації факультету інформаційних технологій була представлена 
командою «Агенти кібербезпеки». У складі команди виступили та стали пере-
можцями студенти: Шутенко Дмитро (диплом ІІ ступеню) та Солодовник Вале-
рія (диплом ІІІ ступеню) (керівник команди к.т.н. Фесенко Андрій Олексійович, 
голова Ради молодих вчених ФІТ). 
10.  24 травня 2021 року Українська Асоціація фінтех та інноваційних ком-
паній у рамках співпраці з факультетом інформаційних технологій щодо проєк-
ту «FinTechLab» провела для студентів цикл онлайн-лекцій. Як підсумок, було 
запропоновано до виконання практичне завдання. За результатами виконання 
було визначено та нагороджено двох студентів за найкращі роботи: Філіпа Гон-
чаренка та Олега Глинку. FinTechLab – це проєкт для навчання лідерству та фі-
нансам студентів ЗВО, які вивчають ІТ-технології. Мета проєкту полягає у за-
лученні молоді до трансформації ІТ-галузі та формуванні потенціалу успішних 
стартапів у фінтех-індустрії з їх подальшим розвитком в Україні.  

11. 28 вересня 2021 року в режимі on-line розпочався Міжнародний науковий 
симпозіум «Інтелектуальні рішення» та Міжнародний науковий симпозіум (са-
телітний) «Інтелектуальні рішення -С», на якому представили свої доповіді 
студенти факультету інформаційних технологій. 

12. 19 жовтня 2021 року в режимі on-line відбулась Науково-технічна конференція 
молодих учених «Актуальні проблеми інформаційних технологій 2021» (APIT - 
2021). У конференції взяли активну участь студенти факультету інформаційних 
технологій. 

13. 10 листопада 2021 року у рамках заходів, присвячених Всесвітньому дню 
науки в ім'я миру та розвитку, на факультеті інформаційних технологій відбу-
лася онлайн-зустріч студентів та викладачів факультету з фахівцями компанії 
Biosol, яка пропонує інноваційні рішення на базі 100% біометричної ідентифі-
кації за венозним малюнком долоні. З цікавими та інформативними доповідями 
виступили директор Центру компетенцій компанії Біосол Україна В'ячеслав 
Коломицев: «Актуальні стандарти біометрії в системі стандартів інформаційної 
безпеки» та головний інженер компанії Біосол Україна Олег Коваль: «Надійний 
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захист та безконтактна ідентифікація на базі інноваційної технології сканування 
венозної сітки долоні». 

14. 11 листопада 2021 року у рамках заходів, присвячених Всесвітньому дню 
науки в ім'я миру та розвитку, на факультеті інформаційних технологій відбу-
лася чергова онлайн-зустріч студентів та викладачів факультету з засновником 
Фінтех асоціації в Україні Костецьким Р.І., який зробив доповідь: «Фінансові 
технології. Фінтех лабораторія на ФІТі». 

15. З 15 по 19 листопада 2021 року у Києві відбувся Національний хакатон із 
кіберзахисту. У заході взяли участь 15 команд із сектору безпеки і оборони, 
освітніх і наукових закладів України. Менторами та суддями хакатону були 
провідні міжнародні та вітчизняні експерти, серед яких були викладачі ФІТ. 
Факультетська команда KNU_KBZI посіла 2 місце у номінації «Добування 
(збір), оброблення, аналіз і відображення інформації з відкритих джерел 
(OSINT) для виявлення та запобігання кібератакам і кіберінцидентам».  Капітан 
команди - студент 3 курсу КБЗІ Серпінський Юрій, учасники команди: студент 
3 курсу КБЗІ Гриців Владислав, студент 2 курсу КБЗІ Набабкiн Данiiл. 

 
Культурні заходи 

1. 29 січня 2021 року, в 103-ю річницю історичного бою під Крутами, на 
Лук’янівському цвинтарі відбулася церемонія покладання квітів до могил вихо-
ванців Університету Святого Володимира – учасників бою під Крутами. Участь 
у цій церемонії взяли представники факультету інформаційних технологій. 
2. 19 лютого 2021 року відбулося вшанування колективом Київського наці-
онального університету імені Тараса Шевченка подвигу учасників Революції 
Гідності. Представниками факультету інформаційних технологій було здійсне-
но покладання квітів до Пам’ятного знака Героїв Небесної Сотні.  
3. 7 липня 2021 року факультет інформаційних технологій здійснив випуск 
магістрів. Відбулось офіційне вручення дипломів магістрам на стадіоні КНУ. 
4. 14 липня 2021 року на факультеті інформаційних технологій були вру-
чені дипломи випускникам-бакалаврам. Перед випускниками виступили декан 
факультету, завідувачі кафедр та викладачі. 
5. 31 серпня 2021 року було організовано День посвяти в першокурсники 
на стадіоні КНУ. Першокурсників привітала проректорка з науково-
педагогічної роботи (зв’язки з громадськістю) Добржанська Олена Леонідівна, 
декан факультету, заступник декана з навчально-виховної роботи, завідувачі 
кафедр, представники партнерських IT-компаній. 
6. 5 листопада 2021 року відбулася екологічна акція «Алея оксамитових 
кленів». Участь у цій акції взяли адміністрація та представники студпарламенту 
факультету інформаційних технологій. 
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Спортивні заходи 

Не проводились у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

 

Профорієнтаційні заходи 

1. Проведення днів відкритих дверей факультету 
Протягом року було проведено чотири онлайн-заходи: 19.12.2020, 06.02.2021, 
20.03.2021 та 17.04.2021. Вступники мали можливість познайомитись з деканом 
факультету інформаційних технологій, який проінформував про особливості 
навчання на факультеті та ознайомив з інформацією щодо освітніх програм та 
кафедр факультету. Перед абітурієнтами виступив відповідальний секретар від-
біркової комісії факультету, яка розповіла про особливості Вступної кампанії 
2021 року. Також вступники мали можливість задати питання завідувачам ка-
федр та гарантам освітніх програм факультету. 
2. Участь факультету в Загальгоуніверситетських освітніх виставках 
КНУ ЕХРО 
14-15 травня 2021 року факультет взяв участь в рекламній кампанії та прове-
денні Загальноуніверситетського Дня Відкритих Вікон. Запис даного заходу 
має на сьогоднішній день 1191 перегляд на каналі YouTube. 
9 жовтня 2021 року представники кафедр презентували освітні програми фа-
культету на Загальноуніверситетському Дні Відкритих дверей, який було про-
ведено в форматі офлайн. 
3. Проведення рекламної діяльності через сайти факультету та кафедр. 
Просування факультету в соціальній мережі Facebook і месенджері Telegram  
Для отримання актуальної інформації щодо перебігу Вступної Кампанії в пото-
чному році було створено телеграм-канал Вступник ФІТ КНУ. 
4. Проведення соціологічних досліджень та аналізу роботи Приймальної 
кампанії 2021 
Зроблені висновки щодо набору на конкретні освітні програми, коригування 
переліку об’єктів для проведення профорієнтаційної роботи у 2022 році. 

 
8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

На факультеті в аудиторіях є 90 комп’ютерів, на кафедрах - 26 комп’ютерів, по 
лінії Мінфіну нам передано 68 комп’ютерів. Є 11 проекторів, 8 принтерів, 11 МФУ. У 
цьому році від спонсорів одержали маршрутизатор Cisco, МФУ HP A3, три відеока-
мери для проведення конференцій та стриму, а також кабелі та кронштейни для під-
вішування проекторів, квадрокоптер DJI Phantom. 

 
 

  За кошти міжнародних грантів викристовується обладнання: 

№ 
з/п 

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його мар-
ка, фірма- виробник, країна походження 

Вартість, дол. 
США або єв-

ро 
1 Notebook HP 250 G7 (15.6 "(1920x1080) Full  HD, matte / Intel Core i3- 1125 EUR 
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7020U (2.3 GHz) /RAM 8 GB/ HDD 1 TB + SSD 128 GB / Intel HD 
INVOIC 2 Graphics 620 / without OD / LAN / Wi-Fi/ 
Bluetooth / webcam / windows 10/ 1.78 kg / 
black) - 1 шт 

2 
Interactive Presentation System: Hitachi CP- TW 3506 Interactive Projector + 
Auditorium with five BSMM20 work surfaces - 1 шт 

3750 EUR 

3 Cisco AIR-AP1832I-E-K9 Router - 1шт 390 EUR 
4 All-in-One HP LaserJet Pro M426fdn  - 1шт 565 EUR 

5 
Automated Workstation - Computer (і3-9100 3.9GHz / 4G / 500GB / WiFi / 
350W), including monitor PHILIPS 223V5LHSB2, mouse, keyboard - 12 шт 

10740 EUR 

6 
Yesvision HT65 Interactive Panel with Yesvision OPS (i5, 4Gb, 128Gb SSD) -
1 шт 

5850 EUR 

7 Logitech Group Conference System - 1 шт 2280 EUR 
8 Windows 10 - 12 шт 2280 EUR 
9 MS Office 2019 - 13 шт 6045 EUR 

10 
Dell EMC T140 Server, Xeon E-2126G 6C / 6T, 16GB UDIMM, 1TB SATA, 
H330 4NHP, 3Y Twr  - 1 шт 

6890 EUR 

11 
Dell EMC R230 E3-1220v6 3.0Ghz 8GB UDIMM 1TB NHP DVD-RW 
iDRACS8 Basic 3Y Rck Server - 1шт 

15810 EUR 

12 Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro V2.0 (CP.PT.00000242.01) 2034 $ 

13 Багатофункціональний пристрій HP LaserJet MFP M433a 430 $ 

14 Маршрутизатор CISCO 2900 Series 500 $ 

 

У 2021 році отримано від партнерів 3 проектори та дві вебкамери. Підві-
сили власними силами 8 проекторів в аудиторіях 209, 211, 215, 307, 313, 316, 
318, 405 факультету. Університет надав 9 короткофокусних проектори та 9 ек-
ранів, які були підвішені в аудиторіях 203, 210, 212, 213, 217, 304, 306, 309, 311. 
Студпарламент надав мікрофон Мікрофон Sennheiser MKE 400. Разом з ІОЦ 
Університету здійснено модернізацію Wi-Fi мережі на 1 і 3 поверхах, встанов-
лено 3 комутатори Ubiguiti Uni Fe, та 10 точок доступу Ubiguiti UniFi AC Pro 
AP. Встановлено відеоспостереження на всіх поверхах факультету.  

 

9. ГОСПОДАРЧІ РОБОТИ  
 
1.Завершений монтаж системи теплопостачання корпусу до міської мережі Киї-

втеплоенерго, та введений в експлуатацію тепловий пункт корпусу з 18 січня 
2021 року. 

2.Проведений поточний ремонт з заміною вікон на металопластикові в кабіне-
тах № 302, 411. 

3.Проведений поточний ремонт кабінетів № 219, 220. 
4.Проведений поточний ремонт приміщень № 11,12,13,14,16,17, 0 поверху. 
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5.Проведений поточний ремонт даху, встановлення додаткових систем водовід-
ведення, подані документи на проведення тендерної процедури щодо виго-
товлення проектної документації на капітальний ремонт даху. 

6.Проведено просочення дерев’яних конструкцій даху протипожежними сумі-
шами. 

7.Встановлені протипожежні металеві двері в приміщеннях електрощитової, 
серверної, горища. 

8.Відновлено освітлення території двору факультету. 
9.Проведений ремонт та модернізація світлодіоних світильників у кількості 25 

шт. 
10. Встановлені водонагрівачі у вбиральнях 1 та 4 поверхів. 
11. Проведений ремонт підвісної стелі кабінетів № 207, 215, 316, 415. 
12. Виконаний монтаж конструкцій загороджувальних в холах 1, 2, 3 поверхів. 
13. Облаштовані тактильними табличками коридори та центральні сходові мар-

ші корпусу для людей з вадами зору. 
14. Виготовлені та встановлені шафи пожежних гідрантів у кількості 12 штук. 
15. Виконаний монтаж блоків дверних дерев’яних в приміщеннях 0 поверху у 

кількості 14 шт. 
16. Проведений монтаж системи відеонагляду в коридорах корпусу, з виведен-

ням інформації на монітор охорони корпусу. 
17. Встановлені доводчики дверні на вихідних дверях з приміщення корпусу. 
18. Проведений ремонт відмостки корпусу. 
19. Виконаний ремонт водостоків, та накриття віконних приямків. 
20. Вивезені негабаритні відходи у кількості 16м3 

 

Звіт підготував декан ФІТу В.Є. Снитюк за допомогою Гнатієнка Г.М., Тмєнової 
Н.П.,  Красовської Г.В., Мирутенко Л.В., Чайки П.М., Здоренка Г.М., фахівців навча-
льно-аналітичного відділу.  
 

 
 
 


