
Факультет
радіофізики,
електроніки та
комп’ютерних 
систем

Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка 



Відкрито 1952 р. для

підготовки спеціалістів
на потребу
оборонпрому СРСР

До 2014 р. був відомий
як радіофізичний
факультет (РФФ)



Спеціальності
ОР «Бакалавр»

• Прикладна фізика та
наноматеріали

• Комп’ютерна 
інженерія

• Телекомунікації та
радіотехніка



Навчальні
програми
ОР «Магістр»

• Прикладна фізика та
наноматеріали

• Біомедична фізика,    
інженерія та
інформатика

• Комп’ютерні системи та
мережі

• Інформаційна безпека
телекомунікаційних
систем і мереж



Студентів 
навчають

• 2 академіка
• 5 член-кореспондентів

НАНУ
• 40 професорів та
докторів наук

• провідні фахівці НАНУ
• 16 лауреатів
Державних премій
України та СРСР



Бакалаврат

Спеціальності
Освітні програми

(4 роки)

Прикладна
фізика та
наноматеріали

- Прикладна фізика,     
наноелектроніка та   
комп’ютерні технології

- Електроніка та 
інформаційні 
технології в медицині

- Еконофізика

Комп’ютерна
інженерія

Інженерія
комп’ютерних систем і 
мереж

Телекомунікації

та радіотехніка

Інформаційна безпека
телекомунікаційних
систем і мереж



Магістратура
Освітні програми

(2 роки)
Спеціалізації

Прикладна фізика та
наноматеріали

- Фізична електроніка

- Нанофізика та
наноелектроніка

- Квантова радіофізика

- Прикладна оптика та
магнетизм

Біомедична фізика, 
інженерія та 
інформатика

- Медична радіофізика

- Медичні прилади

Комп’ютерні 
системи та мережі

- Системна інженерія

- Мережева інженерія

Інформаційна 
безпека 
телекомунікацій-них 
систем і мереж

- Засоби та системи
технічного захисту
інформації

- Системи і комплекси
радіолокації та
радіонавігації

- Системи та комплекси
радіомоніторінгу

- Системи та мережі
комунікацій



На факультеті 
працює

• 7 науково-дослідних
лабораторій та секторів

• 8 навчальних
лабораторій



Міжнародні зв’язки

• студентська практика
за кордоном за
програмами обміну

• спільні проекти 
співробітників,
студентів та аспірантів
з іноземними
науковими установами
Німеччини, Франції,
Нідерландів, США,
Японії, Китаю, Кореї
тощо



Прикладна фізика

• дослідження фізичних
явищ, створення нових
приладів та технологій
на їх основі

• розробка фізичних
моделей для економіки

• попит на спеціалістів
у галузях: 
нанотехнології,
телекомунікації, ІТ,
захист інформації,
авіація та космонавтика
біотехнології та
медицина, 
економіка



Комп’ютерна 
інженерія

• створення, дослідження
комп’ютерних систем

• програмні та апаратні
платформи

• навчання у співпраці
з академіями Cisco,
Huawei, Microsoft  



Телекоммунікації 
та радіотехніка

• інформаційна безпека
телекомунікаційних
мереж

• технічний захист
інформації

• методи генерації, 
перетворення та   
обробки сигналів

• проектування та
конструювання
радіоапаратури 



Стипендія

• прикладна фізика:
1400 / 2030 грн

• комп’ютерна інженерія,
телекомунікації та
радіотехніка:
1100 / 1600 грн



Військовий інститут

• студенти факультету
мають право навчатися
за програмою
підготовки офіцерів
запасу за контрактом
у Військовому інституті
КНУ ім. Т. Шевченка



Фізкультура і спорт

• у студмістечку працює
сучасний спортивний
комплекс

• кожен студент може
обрати вид спорту
на свій смак:
плавання, футбол,
волейбол, баскетбол,
легка та важка атлетика,
аеробіка, теніс тощо.



Гуртожиток

• студенти проживають
в гуртожитку №1
(вул. Ломоносова, 35)
в 12 хвилинах ходи
від факультету

• 5 хвилин ходи до метро
«Васильківська»

• поряд магазини АТБ,
Varus, Novus, 
бювет із питною водою



Гуртожиток

• 5 поверхів,
2 кухні на кожен поверх

• обладнаний кімнатами
відпочинку, читальними
кімнатами, спортзалом, 
пральнею, внутрішньою
та зовнішньою 
велосипедними
стоянками



Гуртожиток

• у кожному блоці дві
кімнати, – на 2 та 3-4 
людини, – та сумісний
санвузол

• вартість проживання:
двомісна – 430 грн/міс.,
чотирьохмісна –
330 грн/міс.



RELAB
Robot&Electronic
Laboratory

• сучасний креативний
студентський простір

• вільний доступ до
інструментів, паяльних
станцій, 3Д принтера

• команда однодумців
• постійно діючі гуртки



Студентське життя

• фахові олімпіади та
турніри, конференції,
спортивні турніри,
музичні конкурси, 
художні виставки

• екскурсії, квести, КВК,
фотоклуб та
туристичний клуб

• доброчинні акції
• факультативи, гуртки

програмування
• традиційні свята:

День факультету та
День протистояння



Коворкінг

• тепла та затишна
Лунотека

• зручні м’які крісла
• потужний Wi-Fi
• питна вода та чай
• обладнання для

презентацій та
перегляду фільмів



Співпраця з 
роботодавцями

• постійні зустрічі з
представниками фірм

• ярмарки вакансій
проводяться кілька
разів на рік

• співпраця з багатьма
фірмами: ЛУН.ua, Cisco,
Huawei, Samsung, 
Віаком, EVO, 
Materialise, IBM,
Developex, Ubisoft, 

1+1  media  тощо



Конференції

Щорічно проводяться
дві міжнародні 
конференції:
• влітку – Міжнародна

конференція молодих
вчених з прикладної
фізики

• восени – Міжнародна
конференція
«Електроніка та
прикладна фізика»



Самоврядування

• студентський
парламент

• студентське профбюро
• студентська рада

гуртожитку
• наукове товариство

студентів та аспірантів  



Працевлаштування

• наукова робота
в Україні та за кордоном

• інформаційні технології
(Intel, Microsoft, Cisco,
Huawei, EPAM тощо)

• високотехнологічний
бізнес

• медицина
• органи влади та

силові структури



Вступ
Спеціальності Сертифікати ЗНО Мінімальний бал Ваговий коефіцієнт

Прикладна фізика
та наноматеріали*

фізика (профільний) 120 0.35

математика або іноземна мова 120 0.3

українська мова та література 101 0.2

Комп’ютерна
інженерія
*

математика (профільний) 120 0.45

фізика або іноземна мова 120 0.25

українська мова та література 101 0.2

Телекомунікації та

радіотехніка *
математика (профільний) 120 0.45

фізика або іноземна мова 120 0.2

українська мова та література 101 0.2

Телекомунікації та

радіотехніка
(на базі диплому
молодшого спеціаліста)

вступне випробування з фізики та 
математики – комп'ютерний тест

•Ваговий коефіцієнт середнього бала атестату про середню освіту – 0.1

•За університетську олімпіаду нараховується до 20 додаткових балів



Декан

Ігор Олексійович   
Анісімов

• професор, доктор
фізико-математичних
наук

• заслужений діяч науки
і техніки України

• Президент Українського
фізичного товариства  



Адреса
Просп. Акад. Глушкова, 4г
(м. «Виставковий центр»)

Телефон
521-35-59

Факс
521-35-90

E-mail: 
chipa@univ.net.ua

Web: rex.knu.ua

FB: 
facebook.com/rpd.official



Запрошуємо на навчання!


