
ПРОГРАМА 

розвитку кафедри інформаційних систем та технологій факультету 

інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у воєнний і післявоєнний періоди 
 

Діяльність співробітників кафедри інформаційних систем та технологій у 

воєнний і післявоєнний періоди повинна чітко відповідати чинним нормативним 

документам Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Міністерства освіти і науки України та держави Україна. 

В умовах воєнного та післявоєнного періоду завданнями кафедри 

інформаційних систем та технологій буде: 

1. Забезпечення сталості викладання та навчання здобувачів на освітніх 

програмах «Програмні технології інтернет речей» для ОС «Бакалавр» та ОС 

«Магістр», а також освітніх програмах «Інформаційні системи та технології» 

(україномовна та англомовна програми) для ОС «Доктор філософії» спеціальності 

126 – «Інформаційні системи та технології». Забезпечення підтримки та безпеки 

здобувачів та викладачів протягом цього періоду, зокрема тих, які перебувають у 

лавах ЗСУ або в підрозділах територіальної оборони, займаються волонтерською 

діяльністю та наближають нашу спільну перемогу. Сприяння злагодженості роботи 

старост та кураторів академічних груп з органами студентського самоврядування, 

що є необхідною умовою забезпечення сталості. 

2. Організація сталої комунікації між здобувачами всіх трьох рівнів освіти. 

Сприяння академічній мобільності здобувачів кафедри. Забезпечення участі 

здобувачів у щорічних конкурсах студентських наукових робіт зі спеціальності 126 

– «Інформаційні системи та технології». Організація співпраці здобувачів кафедри з 

провідними IT компаніями, зокрема в галузі інтернету речей.  

3. Підготовка документації та відкриття в післявоєнний період англомовної 

освітньо-наукової магістерської програми зі спеціальності 126 – «Інформаційні 

системи та технології». Підготовка документації для акредитації ОНП 

«Інформаційні системи та технології» (англомовна та україномовна програми) ОС 

«Доктор філософії». 

4. Розширення можливостей адаптації робочих програм базових дисциплін 

до освітніх курсів різних вендорів, таких як Cisco та Oracle, які вже успішно 

використовуються у навчальному процесі кафедри. Це надасть можливості 

додаткової сертифікації учасників освітнього процесу, зокрема здобувачів освіти, 

що є додатковим мотиваційним стимулом для якісного завершення навчання за 

відповідним освітнім степенем спеціальності 126 – «Інформаційні системи та 

технології». 

5. Активізація наукової діяльності співробітників кафедри. Підготовка та 

подання заявок для участі у міжнародних науково-дослідних проєктах, а також 

науково-дослідних роботах з бюджетним фінансуванням в Україні. Сприяння 

академічній мобільності та стажуванню співробітників кафедри у інших ЗВО та 

наукових установах. Активізації публікаційної активності співробітників кафедри, 



зокрема публікації ними праць у напрямку інформаційних систем та технологій у 

виданнях, які індексуються у Scopus та/або WoS. Належне забезпечення методичної 

та організаційної роботи співробітників кафедри. Створення сприятливих умов для 

професійного зростання викладачів кафедри: підготовки та захисту докторських 

дисертацій, виконання вимог для отримання вчених звань.  

6. Завершення імплементації та організація активної роботи офісу цифрових 

компетентностей, що функціонує на факультеті інформаційних технологій за 

проєктом програми Erasmus+KA2 «dComFra – Digital competence framework for 

Ukrainian teachers and other citizens» / «Рамка цифрових компетентностей для 

українських вчителів та інших громадян», в якому Університет є національним 

координатором. Керівник проєкту, керівник офісу цифрових компетентностей та 

більше половини науково-педагогічного складу кафедри є виконавцями даного 

проєкту. Організація на базі офісу цифрових компетентностей семінарів, круглих 

столів, воркшопів для здобувачів та викладачів Університету. 

7.  Продовження традиції проведення наукового семінару SCI-IST для 

аспірантів та студентів кафедри наприкінці кожного календарного року. Перший 

такий семінар було організовано в грудня 2021 р. за участі аспірантів кафедри, які 

навчаються на україномовній та англомовній освітніх програмах з України, 

Республіки Гана та Китайської народної республіки.  

8. Активізація у післявоєнний період роботи двох студентських наукових 

гуртків в напрямках інтернету речей та технологій блокчейн. 

9. Організація відкритих лекцій та семінарів для здобувачів кафедри 

викладачами інших закладів вищої освіти як українських так і закордонних, а  також 

співробітниками IT компаній-партнерів. Організація таких заходів має на меті 

розширити кругозір здобувачів вищої освіти, познайомити їх з новітніми 

прикладними та науковими тенденціями в напрямку інформаційних систем та 

технологій. 

10. Продовження традиції долучення кафедри до щорічних 

загальноєвропейських та світових заходів у галузі IT: Code Week, All Digital Week, 

Girls in ICT. Це сприяє просуванню та популяризації напрямку інформаційних 

систем та технологій, зміцнює колаборацію співробітників кафедри з іноземними 

колегами, надає репутаційні зиски для кафедри, факультету та Університету. 

Долучення здобувачів кафедри до таких заходів дозволяє розвинути у них 

відповідальність, професійну компетентність, суспільну активність, відчуття 

причетності до європейської системи цінностей. 

 

Завідувач кафедри  

інформаційних систем  та технологій 

факультету інформаційних технологій 

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка             Олександр КУЧАНСЬКИЙ 


