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ВСТУП 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 

багатогалузевий класичний заклад вищої освіти України, який визнано 

національним надбанням освіти, науки й культури. Університет здобув 

загальнодержавне та міжнародне визнання як провідний освітній, науковий та 

експертний центр країни.  

Механіко-математичний факультет – один з провідних факультетів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що забезпечує 

підготовку фахівців вищої кваліфікації за 18 освітніми програмами освітніх 

рівнів “Бакалавр”, “Магістр” та “Доктор філософії” денної та заочної форм 

навчання. На 9 кафедрах механіко-математичного факультету зосереджено 

потужний інтелектуальний потенціал висококваліфікованих працівників з 

великим досвідом практичної роботи в освітній, науковій та інших сферах. 

Серед 77 науково-педагогічних працівників факультету – академік НАН 

України, 27 докторів наук, з них 23 професори; 49 кандидатів наук, з них 38 

доцентів. Традиційно до викладання також залучаються провідні фахівці з 

інститутів НАН України. Науково-дослідна частина налічує 30 співробітників. 

На факультеті навчаються 1 докторант, 29 аспірантів, 762 студенти і працює 48 

співробітників адміністративно-господарчої частини та 34 співробітники 

навчально-допоміжного персоналу та навчальної лабораторії. 

Новий етап реформування освіти і науки в Україні, реалізація 

Стратегічного плану розвитку Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на період 2018-2025 рр. ставить перед механіко-

математичним факультетом нові завдання на шляху підготовки 

висококваліфікованих кадрів для наукових, освітніх, фінансових установ, ІТ-

компаній та виробничих структур.  

Програма розвитку механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка розроблена відповідно до 

вимог Законів України “Про освіту” і “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету 

Міністрів України “Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу 

вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього 

статусу”, Статуту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, “Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка”, “Стратегічного плану 

розвитку Університету на період 2018-2025 року”, “Етичного кодексу 

університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка”. 
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СТРАТЕГІЧНА   МЕТА   ДІЯЛЬНОСТІ   ФАКУЛЬТЕТУ: 

 

• забезпечення високого рівня якості освіти у галузі математики, 

статистики, механіки та ІТ; 

• підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних конкурувати як 

на вітчизняному, так і на закордонному ринку праці, забезпечувати 

інформаційний та інноваційний розвиток суспільства і розвивати 

сильну іміджеву політику факультету в усіх сферах діяльності –  

науковій, освітній та інших; 

• підтримка та зміцнення провідних позицій факультету в країні як 

центру математичної науки й освіти. 

 

 

ЦІННОСТІ, на яких базується діяльність факультету:  

- збереження та примноження традицій класичної університетської освіти;  

- студентоцентрований підхід у наданні освітніх послуг;  

- спрямованість на реалізацію стратегічних завдань розвитку Університету;  

- наукова та академічна доброчесність;  

- ефективна реалізація інтелектуального потенціалу;  

- академічна свобода та мобільність;  

- міжкафедральна, міжфакультетська та міжвузівська співпраця;  

- прозорість діяльності.  

 

 

ВИКЛИКИ сьогодення перед факультетом:  

- посилення конкуренції на ринку освітніх послуг і наукових досліджень в 

Україні та за її межами;  

- швидка зміна вимог роботодавців щодо професійних компетентностей 

працівників;  

- демографічна криза, зменшення кількості абітурієнтів і студентів;  

- зміна поколінь науково-педагогічних і наукових працівників;  

- зміна підходів до фінансування освіти і науки, перехід на фінансування на 

конкурсній основі;  

- застарілість матеріально-технічної бази навчального процесу і досліджень. 
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ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

 

І. Посилення конкурентоспроможності факультету на ринку 

послуг з надання математичної освіти. 

1) Іноваційні зміни в освітній діяльності:   

- гармонійне поєднання традицій класичної університетської освіти з 

інноваційними підходами, впровадження нових освітніх програм, що 

базуються на останніх досягненнях науки та відповідають викликам часу; 

- подальше підсилення та розвиток кадрового потенціалу факультету, сприяння 

професійному зростанню викладачів, стабільність та виваженість у кадровій 

політиці, підготовка молодих кадрів через аспірантуру, за рахунок 

академічної мобільності та стажування в закордонних університетах; 

- розвиток міжкафедральної та міжфакультетської співпраці в Університеті з 

метою покращення його позицій у внутрішніх та міжнародних рейтингах; 

- інтенсифікація наукових досліджень, широке залучення до них студентів з 

метою покращення якості освіти та забезпечення конкурентоспроможності 

фахівців, яких готує факультет; 

- залучення додаткового фінансування за рахунок грантів та госпдоговірних 

тем. 

 

2) Забезпечення високої якості освітньої діяльності: 

- відкриття та підтримка конкурентоспроможних спеціальностей і освітніх 

програм; запровадження міждисциплінарних освітніх програм та програм 

дуальної освіти, зорієнтованих на запити вітчизняного ринку праці;  

- використання результатів наукових досліджень, сучасних форм та методів 

навчання у навчальному процесі, розробка та використання Інтернет-курсів, 

новітніх засобів автоматичного контролю та перевірки знань;  

- забезпечення практичної спрямованості освіти, активізація співпраці з 

державними та приватними структурами, ІТ-компаніями, фінансовими 

установами тощо в рамках навчального процесу і проходження студентами 

практики; розширення кола закладів, установ та підприємств, які 

надаватимуть можливість проходження практики студентами та 

забезпечуватимуть їх подальше працевлаштування; 

- створення нових та подальший розвиток існуючих програм подвійного 

дипломування з університетами-партнерами, подальше поглиблення 

міжнародної співпраці в освітній та науковій сферах; 

- розширення та інтенсифікація напрямків профорієнтаційної діяльності 

факультету, популяризація науки, організація та проведення університетських 

олімпіад з математики для абітурієнтів, створення умов для кращого відбору 

абітурієнтів та їх швидкої адаптації в університетський освітній процес; 

- створення умов для доступу до навчання осіб з обмеженими можливостями;  

- ширше залучення до навчання іноземних студентів за усіма навчальними 

рівнями;  

- постійний моніторинг якості навчання та викладання;  
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- забезпечення академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів;  

- покращення науково-методичного забезпечення навчального процесу. 

 

 

ІІ. Зміцнення позицій факультету як провідного 

наукового центру математичних досліджень. 

- Активна участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, НАН 

України, інших установ державної та приватної форм власності; 

- активна участь у конкурсах міжнародних проектів, зокрема Горизонт-2020, 

Еразмус+ з метою проведення спільних наукових досліджень та підготовки 

навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами світу; 

- сприяння збільшенню кількості наукових досліджень з високим потенціалом 

публікації їх результатів у періодичних виданнях, що входять до провідних 

міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, та активному 

публікуванню результатів наукових досліджень співробітників факультету у 

високо рейтингових фахових виданнях; 

- сприяння підвищенню рівня наукових розробок факультету, залученню до 

роботи наукових семінарів кафедр провідних фахівців НАН України та 

відомих учених з інших країн, постійний аналіз і моніторинг персональних 

наукових здобутків співробітників факультету; 

- активізація роботи з презентації фундаментальних і прикладних наукових 

досягнень учених факультету на міжнародних і вітчизняних виставках, 

конференціях, симпозіумах тощо задля пошуку замовників на них, укладання 

госпдоговірних тем та отримання грантів; 

- залучення кращих випускників аспірантури і магістратури до роботи в НДЧ 

факультету. 
 

 

ІІІ. Розвиток факультету як платформи для комунікацій 

студентів, викладачів, науковців, роботодавців та випускників. 

- Покращення комунікаційно-інформаційної інфраструктури: створення зони 

коворкінгу в корпусі факультету; укомплектування лекційних аудиторій 

сучасним мультимедійним обладнанням; облаштування навчальної 

лабораторії з комп’ютерної математики; 

- завершення капітального ремонту корпусу факультету в обсязі 

термомодернізації;   

- активне залучення випускників до діяльності факультету: створення й 

підтримка бази даних випускників; організація центру по роботі з 

випускниками факультету та співпраці зі спонсорами; налагодження системи 

інформування випускників щодо заходів, які відбуваються на факультеті, 

програм стажування та підвищення кваліфікації; залучення випускників до 

організації та проведення днів кар’єри, днів відкритих дверей та інших 

заходів.  
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ІV. Виховання студентів на засадах загальнолюдських 

цінностей та підвищення ролі студентського самоврядування. 

- Залучення студентів до факультетських та університетських заходів, 

спрямованих на формування особистості майбутнього фахівця та 

громадянина; 

- спрямування діяльності факультету на виховання у студентів лідерських 

якостей та формування особистості сучасного фахівця в галузі математики, 

статистики, механіки та ІТ-технологій в розрізі набуття студентами майбутніх 

професійних компетенцій; 

- сприяння участі студентів факультету в конкурсах наукових студентських 

робіт, розширенню можливості мобільності студентів у рамках міжнародних 

освітніх програм; 

- заохочення студентів до участі у міжнародних конференціях і семінарах, 

програмах стажування в закордонних університетах. 

. 

 

УМОВИ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

- об’єднання зусиль колективу факультету на її виконання;  

- дотримання принципів етики управлінської діяльності та колегіальності у 

прийнятті управлінських рішень;  

- розширення ролі студентського самоврядування у навчальному та виховному 

процесах;  

- виваженість, ефективність та стабільність кадрової політики;  

- збереження традицій та використання передового досвіду в організації 

навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи факультету;  

- підтримка стратегій розвитку кафедр факультету;  

- забезпечення дотримання диференційованих норм навчального навантаження;  

- підтримка ініціатив факультету, кафедр та структурних підрозділів 

керівництвом університету;  

- оновлення навчально-лабораторної бази;  

- впровадження в навчальний процес сучасного сертифікованого програмного 

навчального забезпечення;  

- проведення необхідних поточних ремонтів, у т.ч. за рахунок надходжень 

факультету, університету та залучення спонсорів;  

- постійний моніторинг стану виконання цілей і завдань.  

 

 Зазначені вище програмні положення є відповіддю на виклики часу та 

запорукою досягнення стратегічної мети. 

 

В.о. декана 

механіко-математичного факультету 

Безущак О.О.                                                                        


