


Передісторія
• 988 – відкриття шкіл у Києві князем Володимиром Великим.• 1615 (1595?) – відкриття в Києві Братської школи.• 1631 – відкриття латино-польської школи в Києво-Печерській лаврі.• 1632 – відкриття на базі Братської та Лаврської шкіл Києво-Могилянського колегіуму (з 1659 –Києво-Могилянська Академія).• Друга половина 18 століття – неодноразові пропозиції про перетворення Києво-Могилянської академії на університет, відхилені царським урядом.• 1817 – закриття Києво-Могилянської академії (у 1819 році на її місці відкрито Київську духовну академію).





Імператорський університет святого 
Володимира 

• 8 листопада 1833– указ Миколи І про відкриття в Києві 
Імператорського університету св. Володимира на базі закритих 
після польського повстання 1830-1831 рр. Віленського 
університету та Кременецького ліцею.
•15 липня 1834 – урочисте відкриття Київського університету 
(єдиний факультет – філософський з двома відділеннями: 
історико-філологічним та фізико-математичним). Першим 
ректором був обраний М.О.Максимович. 28 серпня почали 
заняття  перші 62 студенти. 
•1835 – відкрито юридичний факультет. 
•1837 – закладка будинку для університету.
•1839 – закриття університету на один рік внаслідок викриття 
підпільної організації студентів-поляків.
•1841– відкрито медичний факультет. Заснований ботанічний 
сад.









• 1842 – відкрито головний корпус університету (арх. В.Беретті). Пізніше збудовані астрономічна та метеорологічна обсерваторії, анатомічний театр, клініки.• 1859-1870 – при університеті діє аматорський театр (М.Старицький, М.Лисенко, П.Чубинський та інші).• 1860-ті рр. – діяльність української громади в Київському університеті (В.Антонович, М.Драгоманов, Т.Рильський, М.Лисенко та інші).• 1859-1862 – студенти та викладачі університету організують недільні школи.• 1863 – прийняття більш демократичного університетського статуту. • 1869 – організація  при університеті Київського товариства дослідників природи.• 1880 – обрання Д.І.Менделєєва почесним членом Київського університету.• 1883 – заснування клініки при університеті.• 1884 – прийняття реакційного університетського статуту. Антиурядові заворушення та тимчасове закриття університету.



• 1890 – організація при університеті Київського фізико-
математичного товариства.

• 1899 – всеросійський студентський страйк на знак протесту 
проти поліцейських репресій у Петербурзькому університеті.

• 1900 –виступ на знак протесту проти виключення з 
університету учасників студентського мітингу, в результаті 
якого 183 студенти віддані в солдати.

• 1905 – відновлення внутрішнього самоврядування 
відповідно до “Тимчасових правил...”.

• лютий 1911 – всеросійський студентський страйк.
• 1915 – евакуація університету до Саратова (крім медичного 

факультету).
• 1916 – повернення університету до Києва.



Видатні особистості – викладачі та 
випускники університету св. Володимира

• Історики та філологи: М.Максимович, М.Костомаров, В.Антонович, М.Драгоманов, М.Грушевський, С.Єфремов, М.Василенко, В.Перетц, І.Огієнко.• Юристи: К.Неволін, М.Іванішев, О.Кістяківський.• Економісти: М.Зібер, М.Бунге.• Математики: М.Ващенко-Захарченко, В.Єрмаков, Д.Граве, О.Шмідт, Б.Букрєєв.• Фізики та хіміки: М.Авенаріус, М.Шіллер, Й.Косоногов, М.Бунге, С.Реформатський.• Геологи: К.Феофілактов, М.Андрусов, П.Тутківський.• Біологи: Р.Траутфеттер, І.Шмальгаузен, С.Навашин, О.Ковалевський, О.Северцев, О.Богомолець.• Медики: В.Караваєв, В.Бец, М.Скліфосовський, Ф.Яновський, В.Образцов.• Митці: М.Старицький, В.Винниченко, М.Рильський, М.Зеров, М.Булгаков, К.Паустовський, Я.Івашкевич, М.Лисенко, Л.Ревуцький, Р.Глієр, М.Ге, А.Прахов.
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Напередодні Лютневої 
революції 1917 р. в Київському 
університеті навчалося близько 

5300 студентів



Період українських визвольних 
змагань (1917-1920)

• 1917 – створення Українського народного університету в Києві.• січень 1918 – загибель київських студентів у битві під Крутами.• жовтень 1918 – створення Всеукраїнської академії наук (тепер –Національна Академія наук України).• 1919 – більшовиками розстріляна група професорів та студентів університету – учасників українського політичного життя. • 1919-1920 – до університету приєднано Вищі жіночі курси (Жіночий університет святої Ольги), Київський юридичний інститут, Київський географічний інститут та ряд інших навчальних закладів.• 1920 – закриття більшовицькою владою університету св. Володимира та Українського народного університету. На їхній базі створено Київський медичний інститут та Вищий  інститут народної освіти ім. М.П.Драгоманова (після 1930 р. на його базі відкриті  Інститут соціального виховання, Інститут професійної освіти та Фізико-хіміко-математичний інститут).



Радянський період (1933 -1991)
• березень 1933 – рішення Раднаркому УСРР про відновлення Київського державного університету у складі 6 факультетів (фізико-математичного, хімічного, біологічного, геолого-географічного, історичного, літературно-мовного). На кінець року навчалося 1466 студентів.• 1934 – відкритий економічний факультет.• 1935 – університет почав видавати “Наукові записки”. Відкритий юридичний факультет.• 1936 – перша наукова конференція студентів університету.• березень 1939 – Київському державному університету присвоєне ім’я Т.Г.Шевченка.• 1930ті рр. – розстріляні професори університету М.Кравчук, М.Зеров, С.Єфремов та інші.• 1940 – створений фізичний факультет.• липень-вересень 1941 – участь студентів КДУ в обороні Києва.• 1941-1943 – КДУ евакуйований до Кзил-Орди. В окупованому німцями Києві працює Київський університет.• листопад 1943 – напередодні відступу з Києва німецькі окупанти спалюють головний корпус Київського університету.• 1944 – відновлення занять в університеті. Повернення студентів та викладачів з евакуації.





Перед війною на 9 
факультетах Київського 

державного університету 
ім. Т.Г.Шевченка навчалося 

близько 4000 студентів, 
наприкінці війни –

близько 1500.



• 1946 – в університеті функціонує 13 факультетів (філософський, 
історичний, економічний, юридичний, філологічний, західних мов і 
літератур, міжнародних відносин, географічний, геологічний, 
біологічний, хімічний, фізичний, механіко-математичний).

• 1949 – стала до ладу фасадна частина головного корпусу.
• 1952 – організовано радіофізичний факультет. Закінчене 

відновлення головного корпусу.
• 1958 – в університеті на 11 факультетах навчається близько 10 

тис. студентів.
• 1968 – зданий в експлуатацію корпус геологічного та 

географічного факультетів. З часом поруч зведено будівлю 
підготовчого факультету (зараз – економічний факультет) та 
факультету підвищення кваліфікації (зараз – інститут 
післядипломної освіти).

• 1969 – організовано факультет кібернетики.
• 1973 – зданий в експлуатацію новий корпус фізичного 

факультету. З часом поруч зведені корпуси радіофізичного, 
механіко-математичного, біологічного факультетів, факультету 
кібернетики, військової кафедри, спорткомплексу.



• 1985-1991 – участь студентів та 
співробітників університету в національно-
демократичному русі (Демократична 
платформа в КПРС, Народний рух України за 
перебудову та інші).

• вересень-жовтень 1990 – участь студентів 
університету в голодуванні в наметовому 
містечку на площі Жовтневої революції 
(тепер – майдан Незалежності) з вимогою 
розпуску Верховної Ради УРСР та відставки 
уряду В.Масола. Захоплення студентами 
червоного корпусу університету.



Видатні особистості – співробітники та 
випускники Київського державного 

університету ім. Т.Г.Шевченка
• математики – М.Кравчук, М.Крилов, М.Боголюбов, О.Митропольський, М.Лаврентьєв, В.Глушков, В.Михалевич, О.Парасюк, А.Скороход• фізики – В.Лашкарьов, Н.Моргуліс, О.Лейпунський, А.Олександров, О.Давидов, О.Сітенко, М.Пасічник, М.Білий, М.Находкін, А.Наумовець, І.Горбань, Л.Булавін, А.Загородній• хіміки – А.Бабко, А.Кіпріанов, В.Скопенко• біологи – О.Палладін, О.Фомін, М.Холодний, Д.Зеров• гуманітарії – А.Кримський, О.Оглоблін, О.Білецький, Є.Кирилюк, Л.Булаховський, О.Корнійчук, Б.Олійник, Г.Цвєтков, А.Москаленко



Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка в незалежній 

Україні
• 1991 – Київському університету передано будівлю 

колишньої Вищої партійної школи на вул. 
Мельникова, де зараз розміщені інститути 
міжнародних відносин та журналістики.

• 1994 – Київському університету надано статус 
національного.

• 1999 – указ Президента України про особливий 
статус Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка.

• 2004 – участь студентів та викладачів КНУ в 
Помаранчевій революції.



Діячі незалежної України – випускники 
та співробітники Київського університету

• Л.Кравчук – перший Президент України
• Ю.Єхануров – прем’єр-міністр, В.Литвин – голова 

Верховної Ради
• М.Жулинський, В.Кириленко, С.Осика, О.Рибачук, 

В.Табачник, М.Томенко – віце-прем’єри
• О.Бондар, І.Данькевич, С.Довгий, І.Зязюн, 

С.Головатий, Н.Карпачова, В.Кремінь, О.Кучеренко, 
О.Лавринович, В.Медведчук, В.Огризко, М.Онищук, 
Ю.Павленко, П.Порошенко, Г.Удовенко, Б.Тарасюк, 
О.Шевчук – міністри, державні діячі
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Київський університет сьогодні:
• 14 факультетів та 5 інститутів;
• 158 кафедр;
• 1840 викладачів;
• понад 20 тисяч студентів;
• 63 спеціальності та 157 спеціалізацій;
• інформаційно-обчислювальний центр, 

наукова бібліотека, видавничо-поліграфічний 
центр, ботанічний сад, Канівський природний 
заповідник, 4 музеї, студентське містечко, 2 
бази відпочинку.
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Радіофізичний факультет
• 1952 – на базі кафедри електрофізики (пізніше – електроніки, 

завідувач – Н.Д.Моргуліс) організований радіофізичний факультет 
(перший декан – І.А.Дерюгін) у складі трьох кафедр -
електроніки, радіофізики та електрофізики.

• 1953 – перший випуск студентів-радіофізиків.
• 1954 – до складу факультету увійшла кафедра фізики 

напівпровідників (завідувач – В.Є.Лашкарьов).
• 1956 – організація вечірнього відділення (існувало до 1995 року).
• 1961 – організація кафедри вищої математики та математичної 

фізики (завідувач – П.С.Бондаренко).
• 1962 – організація кафедри радіоелектроніки (завідувач –

Є.Й.Фіалко).
• 1964 – організація кафедри молекулярної та радіоспектроскопії 

(завідувач – І.І.Конділенко).
• 1972 – організація кафедри кріогенної та мікроелектроніки 

(завідувач – М.Г.Находкін). Перетворення кафедри молекулярної 
та радіоспектроскопії на кафедру нелінійної оптики (існувала до 
1993 року).





• 1976 – переїзд до нового корпусу.• 1977 – новий корпус повністю зданий в експлуатацію.• 1983 – організація кафедри теоретичної радіофізики (завідувач – В.Г.Бар’яхтар). Відкритий спеціальний факультет з перепідготовки кадрів за новими перспективними напрямками науки й техніки (існував до 1995 року).• 1986 – об’єднання кафедр вищої математики та математичної фізики і теоретичної радіофізики в єдину кафедру математики та теоретичної радіофізики.• 1991 – відкриття спеціалізації “автоматизація наукових досліджень” на базі кафедри радіоелектроніки.• 1995 – організація кафедри медичної радіофізики (завідувач – М.К.Новоселець).• 1996 – об’єднання кафедр фізики напівпровідників та радіоелектроніки в єдину кафедру напівпровідникової електроніки.• 1997 – перехід на триступеневу систему підготовки фахівців.
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Радіофізичний факультет 
сьогодні

• Кафедра математики та теоретичної радіофізики (завідувач 
– проф. В.І.Висоцький)

• Кафедра електрофізики (завідувач – проф. В.Ф.Коваленко)
• Кафедра фізичної електроніки (в.о. завідувача –

проф. В.В.Ільченко)
• Кафедра кріогенної та мікроелектроніки (завідувач –

доц. І.П.Коваль)
• Кафедра медичної радіофізики (завідувач –

доц. М.В.Кононов)
• Кафедра квантової радіофізики (завідувач –

проф. В.І.Григорук)
• Кафедра напівпровідникової електроніки (в.о. завідувача –

доц. Ю.І.Бойко).



Наукові школи
• фізичної електроніки (засновник – Н.Д.Моргуліс, теперішній керівник – М.Г.Находкін);
• фізики напівпровідників (засновник –В.Є.Лашкарьов, теперішній керівник – О.В.Третяк);
• квантової радіофізики та функціональної електроніки (засновник – І.А.Дерюгін, теперішні керівники – В.В.Данилов та Г.А.Мелков);
• нелінійної оптики (засновник – І.І.Конділенко).





Ким і де працюють випускники 
факультету?

• інженерами, менеджерами науково-дослідних і конструкторських установ різних форм власності, науковими співробітниками (30% випускників захищає кандидатські дисертації, 7% - докторські);
• провідними спеціалістами всесвітньовідомих компаній (Bosch, Hewlett Packard, Intel, Xerox,Motorola etc.) в Україні та відомих вітчизняних фірм (Квазар-Мікро, UkrTelecom, LuckyNet, VDMais та ін.);
• депутатами та державними службовцями різних рівнів;
• директорами наукових, рекламних, аудиторських, видавничих установ різних форм власності. 



Андрій Чередарчук – головний інженер ІОЦ університету



Роман Смирнов – PhD (Японія), працює в США



Анатолій Мисник – к.ф.м.н, н.с. кафедри медичної 
радіофізики, викладач академії Cisco



Прокопенко Олександр – к.ф.-м.н., викладач 
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