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та комп’ютерних систем
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Відкрито 1952 р. для підготовки спеціалістів

на потребу оборонпрому СРСР



Наукові напрями

Високопродуктивні

обчислення

Фізика поверхні Мікро- та

наноелектроніка

Фізика плазмиНаномагнетизм і

спінтроніка

Лазерна оптика

і цифровий зв’язок



Освітні напрями

Фізика

Електроніка Інформаційні
технології

Прикладна
фізика

Комп’ютерна
інженерія

Телекомунікації та
радіотехніка



Наші люди

Олександр Філіпов

Засновник Elvatech

Олексій Мась

Голова лабораторії 

інновацій Kyivstar

Сергій Денега

Інженер Philips, PhD

Максим Водолазький

Директор з розвитку ROMSAT

Василь Гафич

CERN, AWAKE exp.

Ілля Філіпов

Засновник EdEra



Дуальна освіта

Співпраця у сферах машинного 
навчання, VR/AR та кібербезпеки

Офіційне працевлаштування, 
виконання науково-дослідної 
роботи з публікаціями у 
наукових журналах та 
міжнародними патентами 



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



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



Прикладна фізика

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

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



Еконофізика

• застосування методів
теоретичної фізики
для дослідження
економічних процесів

• аналітичні і числові
розрахунки, системний
аналіз та моделювання

• попит в сфері 
фінансової та 
бізнес-аналітики



Інженерія 
комп’ютерних
систем і мереж

• розробка апаратного
та програмного забезпе-
чення, інтеграція до
складних систем

• програмні та апаратні
платформи

• паралельні розподілені
обчислення

• навчання у співпраці
з академіями Cisco,
Huawei, Microsoft



Інформаційна
безпека телекому-
нікаційних систем
і мереж

• сучасні технології
передачі інформації,
різноманітні види
мереж та їх обладнання

• радіолокація, навігація, 
розподілені системи, 
складні системи
обробки інформації

• апаратні та програмні 
засоби технічного
захисту інформації



На факультеті 
працює

• 7 науково-дослідних
лабораторій та секторів

• 8 навчальних
лабораторій



Конференції

Щорічно проводяться
дві міжнародні 
конференції:
• навесні – Міжнародна
конференція молодих
вчених з прикладної
фізики

• восени – Міжнародна
конференція
«Електроніка та
прикладна фізика»



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



Стипендія

• прикладна фізика:
1720 / 2450 ₴

• комп’ютерна інженерія,
телекомунікації та
радіотехніка:
1300 / 1892 ₴

• президентська
стипендія: 2720 ₴

Прикладна
фізика

Комп’ютерна 
інженерія, 

телекомунікації та 
радіотехніка



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 10 хвилинах ходи
від факультету

• 5 хвилин ходи до метро
«Васильківська»

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



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 
людини, – та сумісний
санвузол

• вартість проживання:
486 ₴/міс.



Студентське життя

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

• екскурсії, квести, КВК,
фотоклуб та
туристичний клуб

• благодійні акції
• факультативи, гуртки

програмування
• традиційні свята:
День факультету та
День протистояння



Самоврядування

• студентський
парламент

• студентське профбюро
• студентська рада
гуртожитку

• наукове товариство
студентів та аспірантів  



RELAB:
Robot&Electronics
Laboratory

• сучасний креативний
студентський простір

• вільний доступ до
інструментів, паяльних
станцій, 3D-принтера

• команда однодумців
• постійно діючі гуртки



Lunoteka

• теплий та затишний
коворкінг

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

презентацій та
перегляду фільмів

• лекції та семінари
представників 
провідних українських
компаній



Співпраця з 
роботодавцями

• постійні зустрічі з
представниками фірм

• ярмарки вакансій
проводяться кілька
разів на рік

• співпраця з багатьма
фірмами: ЛУН, Cisco,
Huawei, Samsung, 
Віаком, EVO, Materialise,
IBM, Developex, Ubisoft,
1+1 media тощо



Фестиваль TetriX

• щорічний ІТ-фестиваль
за участі найкращих
компаній-роботодавців

• лекторій, олімпіада,   
ярмарок вакансій,
конкурс стартапів,
квести, розваги в 
інтерактивних зонах



Працевлаштування

• наукова робота
в Україні та за кордоном

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

• високотехнологічний
бізнес (Melexis, VD MAIS,
Global Logic, Samsung)

• медицина
• економіка
• органи влади та

силові структури
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Дні відкритих дверей

2019 рік:
• 25 січня, п’ятниця 15:30 
• 16 лютого, субота 11:00 
• 16 березня, субота 12:00

REX Show
• 12 квітня, п’ятниця 15:30



Вступ

Спеціальності Сертифікати ЗНО Ваговий коефіцієнт

Прикладна фізика та 
наноматеріали;
Телекомунікації та 
радіотехніка 1,2

математика 0.4

фізика або іноземна мова 0.25

українська мова та література 0.2

Комп’ютерна
інженерія 1

математика 0.45

фізика або іноземна мова 0.25

українська мова та література 0.2

Телекомунікації та 

радіотехніка
(на базі диплому молодшого 
спеціаліста)

вступне випробування з фізики та 
математики – комп'ютерний тест

1 Ваговий коефіцієнт середнього бала атестата про середню освіту – 0.1
² Ваговий коефіцієнт бала за підготовчі курси – 0.05

• За університетську олімпіаду нараховується до 20 додаткових балів до
балів відповідного предмету



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



Контакти

Web: rex.knu.ua

E-mail: rex@knu.ua
chipa@univ.kiev.ua

Facebook:
fb.com/rpd.official

Telegram: @rex_news
@sp_frecs



Запрошуємо на навчання!


