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Загальні положення 
Основна місія механіко-математичного факультету – це здійснення 

освітньої, науково-дослідницької та просвітницької діяльності в галузі 

математики, підготовка висококваліфікованих фахівців з теоретичної і 

прикладної математики в рамках діючих та нових математичних 

спеціальностей за освітніми рівнями бакалавра, магістра і доктора філософії.  

На сьогодні механіко-математичний факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка – це провідний центр 

математичної освіти і науки в Україні, який забезпечує підготовку 

висококваліфікованих фахівців у різних галузях математики.  

Хоча механіко-математичний факультет відомий визначними 

досягненнями своїх викладачів і науковців практично з усіх напрямів 

математики (алгебри, геометрії, диференціальних рівнянь, математичного 

аналізу, математичної фізики, теорії ймовірностей і математичної 

статистики) та механіки, він прославився своїми науковими школами з 

алгебри, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей і теоретичної 

механіки, а також численними перемогами своїх студентів на міжнародних 

математичних олімпіадах та визначними досягненнями своїх випускників, 

серед яких, як приклад, можна згадати Марину Вязовську. Але, тим не менш, 

факультет має розвиватися у подальшому і досягати нових вершин.  

З цією метою має постійно проводитися аналіз проблемних аспектів 

діяльності факультету та вестися пошук шляхів їх подолання. Серед деяких 

окремих проблем, з якими зіткнувся в останні роки колектив факультету, 

можна виділити проблеми зі зменшенням кількості вступників (студентів, 

аспірантів) на факультет і, як підсумок, зменшення кількості ставок науково-

викладацького складу, зниження рівня фінансування багатьох сфер 

діяльності факультету, зокрема, на проведення науково-дослідницької 

роботи, погіршення рівня технічного забезпечення комп’ютерних аудиторій 

та технічного устаткування, необхідного для проведення наукових 

досліджень, зростання середнього віку викладацького складу факультету, 

працівників науково-дослідної частини.  

Подальший розвиток факультету має ставити за мету подолання 

згаданих вище негативних явищ і тенденцій. Він має базуватися на 

регулярному аналізі та плануванні діяльності як факультету в цілому, так і 

всіх його структурних підрозділів, перш за все кафедр, розробці, 

затвердженню та реалізації відповідних програм розвитку, в тому числі 
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програм і перспектив розвитку навчальних спеціальностей та освітніх 

програм факультету.   

Розвиток факультету має відбуватися відповідно до Законів України 

“Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність”, Статуту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Положення про організацію освітнього процесу в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, Програми розвитку 

науково-інноваційної діяльності Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на період до 2020 року, Стратегічного плану розвитку 

Університету на період 2018–2025 року.  

 

 

Основні напрями розвитку факультету  
Основними напрямами діяльності механіко-математичного факультету 

є такі взаємопов’язані між собою складові як освітній процес, науково-

дослідницька робота, міжнародне співробітництво, профорієнтаційна робота, 

співпраця з роботодавцями і випускниками факультету, інформатизація, 

виховна робота серед студентів і аспірантів, створення умов для реалізації 

інтелектуального потенціалу студентів, аспірантів, докторантів, науково-

педагогічних працівників і співробітників факультету.  

Основною метою діяльності факультету з цих напрямів є  

– розвиток і удосконалення навчальної роботи, оновлення освітніх 

програм та методів і методик навчання, врахування побажань роботодавців і 

студентів, підвищення якості знань студентів, що дозволить здобути їм 

конкурентоздатну освіту;  

– розвиток науково-дослідницької роботи з різних напрямів 

математики, які відповідають сучасним математичним дослідженням у 

провідних міжнародних наукових центрах;  

– поглиблення освітньої і наукової співпраці з університетами та 

науковими установами інших країн з метою взаємного обміну і використання 

кращого досвіду;  

– покращення матеріальної бази факультету (облаштування 

комп’ютерних класів, мультимедійних аудиторій, тощо) шляхом участі у 

міжнародних і вітчизняних грантових програмах країн, залучення 

позабюджетних коштів.  

– підвищення іміджу факультету за допомогою використання сучасних 

інформаційних технологій, шляхом популяризації результатів наукових 
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досліджень та освітньої діяльності факультету, розвитку профорієнтаційної 

роботи;  

– підтримка науково-педагогічної діяльності молодих вчених, 

поліпшення вікового складу науково-педагогічних працівників факультету.  

 

 

Освітній процес 
Головним завданням навчально-методичної роботи механіко-

математичного факультету є підвищення якості освітнього процесу. З цією 

метою необхідно:  

– постійно оновлювати зміст і перелік освітніх програм та активно 

запроваджувати ті, які найбільш повно відповідають потребам ринку праці; 

– підвищувати якість викладання, навчально-методичного і технічного 

забезпечення освітнього процесу; проводити опитування студентів з питань 

якості освітнього процесу та враховувати результати таких опитувань;  

– ширше впроваджувати англомовні навчальні курси, створювати 

спільні навчальні програми з іншими університетами і закладами вищої 

освіти, в тому числі закордонними; розвивати програми подвійного 

дипломування; 

– розробляти та публікувати навчально-методичну літературу з 

навчальних дисциплін, у тому числі англійською мовою;  

– підвищувати рівень кваліфікації викладачів за допомогою 

впровадження реально ефективного стажування, обговорення на 

загальнофакультетському семінарі різних аспектів і проблем викладацької 

діяльності і розробляти відповідні рекомендації, які безумовно, будуть 

корисними для молодих викладачів;  

– системне використовувати сучасні інформаційні технології, зокрема, 

засоби електронного навчання (e-learning) у освітньому процесі;  

– підвищувати рівень відповідальності всіх учасників навчального 

процесу.  

 

 

Науково-дослідницька робота 
Головним завданням науково-дослідницької та інноваційної діяльності 

механіко-математичного факультету є проведення наукової роботи на рівні, 

який забезпечить міжнародне визнання результатів цієї діяльності, що 

підтверджуватиметься, зокрема, публікацією відповідних статей і монографій 
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у високорейтингових наукових виданнях і престижних міжнародних  

видавництвах. З цією метою доцільно:   

– активізувати науково-дослідну роботу на кожній кафедрі та 

науковому підрозділі факультету, переглянути напрями наукових досліджень 

і визначити найбільш актуальні, сконцентрувати зусилля на дослідженнях, 

які виконуватимуться колективами вчених з актуальної тематики;  

– підвищити якість наукових публікацій викладачів, науковців, 

докторантів та аспірантів і збільшити кількість наукових статей у високо 

рейтингових наукових журналах, розширити публікацію монографії у 

престижних закордонних видавництвах. З цією метою надавати необхідну 

підтримку і здійснювати моральне і матеріальне стимулювання; суттєво 

покращити видавничу діяльність редколегій наукових видань “Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. 

Механіка”, та “Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: фізико-математичні науки”, досягти їх індексації у 

міжнародних наукометричних базах, зокрема, у базі Scopus; 

– підвищити участь науково-педагогічних працівників факультету у 

вітчизняних і міжнародних наукових програмах для отримання грантів;  

– підвищувати ефективність діяльності факультету з підготовки 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і 

докторантуру факультету; організувати методичне навчання для студентів і 

молодих науковців сучасним вимогам з написання наукових статей та інших 

видів наукових праць, організувати загально факультетський науковий 

семінар.  

 

Міжнародне співробітництво 
Основною метою розвитку міжнародного співробітництва механіко-

математичного факультету є розширення співпраці з міжнародними 

університетами-партнерами, які мають аналогічні освітні програми та 

напрями наукових досліджень, з метою здійснення спільної освітньої і 

наукової діяльності. З цією метою необхідно:  

– вести активний пошук закордонних університетів для співпраці з 

освітньої та наукової діяльності, участі у міжнародних проектах;  

– активізувати роботу щодо залучення іноземних абітурієнтів 

(студентів, аспірантів) на навчання за освітніми програмами і 

спеціальностями факультету;  
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– організовувати міжнародні наукові конференції як з університетами-

партнерами, так і іншими іноземними закладами вищої освіти, підтримувати 

участь викладачів, науковців, докторантів та аспірантів факультету у 

міжнародних наукових конференціях; підтримувати участь викладачів, 

науковців, докторантів та аспірантів факультету у програмах академічної 

мобільності;  

– запрошувати викладачів закордонних університетів для проведення 

спільних наукових досліджень і викладання на факультеті.   

 

 

Профорієнтаційна робота, співпраця з роботодавцями  

і випускниками факультету 
Сьогодні, як ніколи, актуальними є питання розвитку 

профорієнтаційної роботи та співпраці з роботодавцями і випускниками 

факультету. Від успішної діяльності у цьому напрямі суттєво залежить якість 

освітнього процесу, конкурентна спроможність факультет і його престиж, 

затребуваність освітніх послуг, які надаються на факультеті. Цей напрям 

діяльності факультету, можливо, як ніколи, потребує уваги і зусиль.  

Для успішного здійснення діяльності у цьому напрямі необхідно:  

– здійснювати активну профорієнтаційну роботу зі школярами, 

проводити для них майстер класи, дні відкритих дверей, математичні 

олімпіади, науково-популярні лекції, розповідати про факультет і можливості 

реалізації творчих здібностей на факультеті;   

– створити науково-популярні відео лекції з математики для школярів;  

– створити відео розповіді викладачів про факультет, а також видатних, 

відомих і успішних випускників факультетів про їх професійну діяльність і 

шляхи досягнення успіху;  

– систематизувати інформацію про випускників факультету і 

налагодити з ними тісну співпрацю з питань модернізації освітніх програм і 

навчальних курсів;   

– постійно працювати над зростанням іміджу факультету, покращенням 

його WEB-cайту та сайтів кафедр і структурних підрозділів, зокрема, 

науково-дослідних лабораторій;  

– залучити представників роботодавців до аналізу освітніх програм і 

спеціальностей факультету, налагодити з ними тісну співпрацю з питань 

покращення якості освітнього процесу на факультеті і працевлаштування 

випускників факультету.  
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Інформатизація 
На сучасному етапі науково-технічного розвитку великого значення 

набувають засоби наявних інформаційних технологій, які надають широкі 

можливості для підвищення ефективності діяльності людини у всіх сферах її 

життя. Такі можливості мають також широко використовуватися у 

навчальному процесі, тим більш, що це дозволить майбутнім фахівцям легко 

адаптуватися до умов сучасного ринку праці.  

Інформаційні технології мають використовуватися не лише для 

отримання потрібної інформації з Інтернету, а й для організації успішної 

діяльності з різних напрямів, перш за все, у навчальній роботі. З цією метою 

доцільно:  

– розвивати і вдосконалювати електронне навчання (e-learning) в 

освітньому процесі факультету;  

– використовувати елементи дистанційного навчання, які надаються 

через Google технології. Це, наприклад, організація корпоративних кабінетів 

для різних груп (студенти академічної групи, викладачі кафедри, 

структурний підрозділ, тощо), через які можна здійснювати оперативну 

комунікацію, надавати необхідні навчальні матеріали (у електронному 

вигляді),  консультації, завдання для самостійної роботи, тощо;  

– створити електронну бібліотеку факультету з метою забезпечення 

студентів навчально-методичною  літературою;  

– створити умови для запровадження в освітній процес сучасних 

технологій мультимедійного навчання;  

– модернізувати діяльність редколегій Вісників факультету відповідно 

до міжнародних видавничих стандартів.  

 

 

Виховна робота 
Невід’ємною складовою частиною освітньої діяльності на факультеті є 

виховна робота. З цією метою необхідно:  

– налагодити регулярні зустрічі студентів з викладачами для 

обговорення актуальних проблем освітнього процесу і наукової роботи;  

– вивчати (через анкетування та інші форми комунікації) потреби та 

інтереси студентів (у взаємодії з органами студентського самоврядування) та 

враховувати їх результати;  
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– надавати підтримку студентським ініціативам і представникам 

студентського самоврядування для проведення наукових, науково-

популярних, культурних і громадських заходів;  

– надавати підтримку профбюро факультету при організації 

культурних заходів, зокрема, екскурсій вихідного дня та організації зустрічей 

з діячами культури і мистецтв;  

– організувати конкурс есе серед студентів на тему популяризації 

механіко-математичного факультету;  

– організувати вивчення пропозицій студентів з питань розвитку 

факультету та Університету;  

– пропагувати дотримання принципів академічної доброчесності в 

освітній і науковій діяльності.   

 

Ці програмні положення можуть стати основою для розробки і 

затвердження Програми розвитку механіко-математичного факультету як на 

період 2019 – 2024, так і подальшу перспективу.  


