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1 Київський університет імені Бориса Грінченка 

Факультет інформаційних технологій та управління 

Кафедра інформаційних технологій та математичних дисциплін 



Активність 

Творчість 

Співпраця 

Дослідження 

Проектування 

Виготовлення 

Сучасна вища школа європейського зразка 

повинна готувати до  

активної дослідницької творчої діяльності  
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здобувати фахові 
академічні знання  

та вміння  

• теоретична база 

• практичні вміння 

отримувати навички для 
майбутнього розвитку 

• ініціювати та обґрунтовувати 
новаторські дослідження 

• презентувати свої результати 
для світової дослідницької чи 
бізнесової спільноти 

• здійснювати пошук 
фінансування та управління 
проектами 

інтегруватися до 
світової професійної / 

наукової спільноти  

 

• взаємодіяти із 
досвідченими 
науковцями та 
експертами з усього 
світу по всій планеті 

Студент повинен мати можливість та бажання: 3 



Кафедральна наукова тема: 

  

«Теоретичні та практичні проблеми використання  

математичних методів  

та інформаційних технологій в освіті і науці» 

дослідження існуючих, розробка нових; 

розробка або адаптація методик їх вивчення в ВУЗі / школі; 

використання їх в інших галузях: освіта, наука, 
виробництво, бізнес, побут 
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Студентські наукові гуртки 

1. Комп’ютерні  системи. Комунікаційні та вбудовані засоби 

керування робототехнічними системами – кер. Абрамов В.О. 

2. Інформаційно-комунікаційні технологій в освіті – кер. 

Бодненко Д.М. 

3. Прикладна математика – кер. Василевич Л.Ф. 

4. Математичні студії – кер. Радченко С.П. 
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Студентський науковий гурток 

Комп’ютерні  системи.  

Комунікаційні та вбудовані засоби керування 

робототехнічними системами  

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:  

Абрамов Вадим Олексійович 

кандидат технічних наук, доцент 

o.abramov@kubg.edu.ua 
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Вбудована система (Embedded System) —  

спеціалізована комп'ютерна система,  

повністю вбудована всередині керованого пристрою,  

призначена для виконання обмеженої кількості функцій. 

 

Пристрій із вбудованою системою складається з: 

 апаратного забезпечення, 

 програмного забезпечення,  

 електричних, оптичних, механічних та ін. частин. 

Вбудована система  
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Пристрої із вбудованими системами: 8 



Інтернет речей  

Вбудовані системи 

управління Розумні речі 

Інтернет 

Розумний об’єкт (дім, цех, …) 

Сенсорна мережа 

Точка доступу 

Комутатор 
Смартфон 
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Команда Університету  

на LEGO фестивалі 
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Наш випускник 

Користувач пристроїв із 
вбудованими системами 

в навчальній, професійній 
діяльності, побуті. 

Розробник 
вбудованих 

мікроелектронних 
систем 

Вчитель майбутніх 
розробників та 
користувачів 
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Студентський науковий гурток 

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:  

Бодненко Дмитро Миколайович 

кандидат педагогічних наук, доцент 

d.bodnenko@kubg.edu.ua 

   

 

12 



ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА/ ПИТАННЯ:  

Теоретико-методологічні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

інтерактивних форм і методів в освітньому процесі. Хмароорієнтовані технології навчання у 

підготовці майбутніх фахівців     

  

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: 

● Формування компетенцій використання інформаційних технологій в контексті розвитку 

суспільства знань; 

● Використання проектного практико-орієнтованого підходу в освітньому процесі при підготовці 

майбутніх фахівців; 

● Формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи 

● Запровадження дослідницького підходу на різних освітніх рівнях (бакалаврський? 

магістерський); 

● Підготовка студентів до участі в науково-методичних семінарах, конференціях, круглих 

столах. 

● Oрганізація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні 

хмаро-орієнтованих технологій 
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Студентський науковий гурток 

Прикладна математика. 

Прийняття рішень за умов нечіткої інформації 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:  

Василевич Леонід Федорович 

кандидат технічних наук, доцент 

lvasilevich@mail.ru 
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Немає такого розділу математики, нехай  

найабстрактнішого, який неможливо було б коли-небудь 

застосувати до реального світу.          
Н.І. Лобачевський 

 

Коли люди відмовляються вірити в простоту математики, то 

це тільки тому, що вони не розуміють всю складність життя. 

                 
Джон фон Нейман 
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 Наукові теми гуртка 

1. Система підтримки прийняття рішень з профорієнтації на основі нечітких 

лінгвістичних висловлень. 

2. Система підтримки прийняття рішень з дисциплін за вибором на основі 

нечіткого відношення.  

3. Аналіз чутливості та стабільності система підтримки прийняття рішень на 

основі нечіткої логіки. 

4. Метод Монте – Карло при моделюванні нечітких величин. 

5. Розробка теорії матричних ігор з нечіткими елементами платіжної матриці. 

6. Застосування нечіткої логіки у розв’язанні філософських задач. 

7. Створення різних систем підтримки прийняття рішень на основі теорії 

нечітких множин для м. Києва 
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Студентський науковий гурток 

Математичні студії 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:  

Радченко Сергій Петрович 

кандидат фізико-математичних наук 

s.radchenko@kubg.edu.ua   
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Заступники керівника: 

 

АСТАФ’ЄВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 

 к.ф-м. н, доцент 

  

СЕМЕНЯКА СВІТЛАНА ОЛЕКСІЇВНА 

к.ф-м. н, доцент 

 



ПРОФІЛЬНА НАУКОВА ТЕМА:  

 

Методи розвитку компетентності студентів при розв’язуванні  

складних математичних та прикладних задач 
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ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА: 

 

Розширення та поглиблення теоретичних знань з різних розділів математики; 

Підвищення математичної компетентності студентів шляхом знайомства з різними 

методами розв’язування математичних задач, зокрема й нестандартних; 

Вироблення компетенцій застосування математики у прикладних задачах інших галузей; 

Формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи; 

Підготовка студентів до участі в математичних олімпіадах. Вивчення і практичне 

застосування методик розв’язування олімпіадних задач 

 



Заняття на гуртку значно поглиблюють знання 

поліпшення результатів  

в навчанні 

студентський 

гурток – це  

наука 

мистецтво 

гра 
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Індивідуальні наукові тематики: 

Дослідження властивостей криптосистем на кривих Едвардса  
(НТУУ «КПІ») 

Бессалов А.В. 

Засоби виведення інформації в ергатичних системах та для промислово-технологічних потреб  
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України) 

Бушма О.В. 

Міжнародна дослідницька мережа вивчення та розробки нових інструментів та методів 

інноваційної педагогічної науки в галузі інструментів ІКТ, електронного навчання та 

міжкультурних компетентностей  
(Дослідницький проект фонду Марії Кюрі, 7-ма рамкова програма ЄС 2014-2018 рр.) 

Морзе Н.В. 

Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних віртуальних підходів для 

інтеграції науки, освіти та промисловості в Україні, Грузії, Вірменії  
(Проект 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR, 2013-2016 рр.) 

Морзе Н.В. 
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Індивідуальні наукові тематики: 

Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх фахівців Бодненко Д.М. 

Розробка і дослідження методів створення і моделювання, а також методики викладання 

окремих комунікаційних вузлів та вузлів вбудованого управління робототехнічними 

системами. 

Абрамов В.О. 

Програмно-інформаційні технології в сучасних дослідженнях методами скануючої зондової 

мікроскопії  
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України) 

Литвин О.С. 

Дослідження та розробка обчислювального вузла інтелектуального програмно-технічного комплексу 

на базі багатоядерних процесорів нової архітектури  

(Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАНУ та Державне наукове-виробниче підприємство «ЕЛЕКТРОНМАШ») 

Литвин О.С. 

 

Дослідження та розробка обчислювального вузла інтелектуального програмно-технічного 

комплексу на базі багатоядерних процесорів нової архітектури  
Молчанов І.М.  
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Підвищення ефективності 

криптосистем на еліптичних кривих 

на базі кривих у формі Едвардса 

Доктор технічних наук, професор  

Бессалов Анатолій Володимирович 
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Основні задачі криптосистем: 

Шифрування та цифровий підпис (ЦП). 

ЦП – короткий блок (DS),  який додається до повідомлення М  

і формується за допомогою секретного ключа ZA відправника A. 

Застосування: фінанси, держслужби…. 

Задачі досліджень:  

Аналіз нових властивостей еліптичних кривих у формі 

Едвардса; 

Розробка методів підвищення швидкодії арифметики кривих  

у формі Едвардса; 

Аналіз безпеки криптосистем на кривих Едвардса 
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Програмно-інформаційні технології  

в сучасних дослідженнях методами 

скануючої зондової мікроскопії  

Кандидат фізико-математичних, с.н.с.  

Литвин Оксана Степанівна 
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Скануюча зондова нанолітографія передбачає використання 

твердотільного зонду як електричного і/або механічного 

інструменту для формування зображень на поверхнях різних 

матеріалів із роздільною здатністю до одиниць нанометрів.  

Задача: забезпечення процесування активних елементів у прототипах новітніх 

наноелектронних приладів та сенсорних систем, реалізація їх інтегрування в приладні 

структури, отримані традиційними методами фото- та електроної літографії. 

 

Області застосування:  

напівпровідникова наноелектроніка,  

молекулярна електроніка,  

наноелектромеханічні прилади, 

комп’ютерна техніка, 

біосенсорика. 
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Мова програмування С++ разом із набором спеціалізованих макро-

функцій – NanoScript™ 

Мова NanoScript™ є розширенням С++ і включає понад 200 бібліотечних функцій. Функції 

NanoScript зондовий мікроскоп інтерпретує для трьох координатного переміщення зонду та 

модифікації поверхні при неперервному контролі параметрів взаємодії зонд-поверхня (зворотній 

зв’язок).  

 

Типовий порядок здійснення нанолітографії: 

 

1 . Підготувати на С++ відповідну програму, яка задає алгоритм 

створення рисунку на поверхні. 

2 . Створити відповідний  файл динамічної бібліотеки DLL в 

компіляторі С + +. 

3 . Підвести зонд СЗМ до поверхні, отримати її зображення та вибрати 

місце для рисунку . 

4 . Завантажити і запустити на виконання програму макросу літографії 

(DLL ) . 

5 . Отримати зображення модифікованої поверхні та оцінити його 

якість. 
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