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HP Confidential 

“Засновано у 1996 році на базі кафедр 

фундаментальної підготовки за ініціативою ректора 

університету академіка Згуровського М.З.” 

Фізико-математичний факультет 

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 420     

 тел: (044) 204-82-51; www.fmf.kpi. ua; e-mail: fmf@ntu-kpi.kiev.ua. 

mailto:fmf@ntu-kpi.kiev.ua
mailto:fmf@ntu-kpi.kiev.ua
mailto:fmf@ntu-kpi.kiev.ua


Фізико-математичний факультет 
проводить підготовку: 

Бакалаврів 
(4 роки навчання) 

Магістрів 
(2 роки навчання) 

Форма навчання – денна.  

Також на факультеті проводиться підготовка 

аспірантів та докторантів 

спеціальність Фізика та 

Математика 



 
 кафедра диференціальних рівнянь 

(завідувач проф. М.Є. Дудкін);  

 кафедра теорії ймовірностей та 
математичного аналізу (завідувач проф. 

О.І. Клесов); 

 кафедра математичної фізики 
(завідувач проф. С.Д. Івасишен);  

 кафедра нарисної геометрії, 
інженерної та комп'ютерної графіки 
(завідувач проф. В.В. Ванін);  

 кафедра загальної та теоретичної 
фізики (завідувач акад. В.М. Локтєв);  

 кафедра загальної та 
експериментальної фізики (завідувач 

чл.-кор. АПНУ Ю.І. Горобець);  

 кафедра загальної фізики та фізики 
твердого тіла  (завідувач проф. 

В.М.іГоршков).  

Базою факультета стали кафедри: 
 



Магістерські дослідження студентів виконуються 

за сучасними напрямками розвитку 

 Теорії ймовірностей; 

 Стохастичних процесів; 

 Математичного 

прогнозування; 

 Теорії диференціальних 

рівнянь; 

 Явищ нелінійної динаміки та 

теорії хаоса; 

 Математичного 

моделювання в економіці. 

 

 Фізики твердого тіла; 

  Нанотехнології; 

 Інформаційних технологій в   

фізиці; 

 Фізики напівпровідників; 

 Оптики; 

 Експериментальної фізики; 

 Астрофізики; 

 Теорії магнетизму тощо. 

 

 

Математики Фізики 



На факультеті відкрито навчання 
за новими спеціалізаціями:  
 

Past 

Future 

Комп 'ютерне моделювання фізичних процесів 
Це сучасна спеціалізація, на базі якої  

проводиться підготовка спеціалістів з  

фундаментальних та прикладних проблем  

у різних галузях сучасної фізики  

(від аеро- та гідродинаміки до фізики  

атомного ядра та елементарних частинок з  

використанням методів математичного  

та комп'ютерного моделювання). 

Фінансова математика 
Це сучасна спеціалізація, на базі якої  

проводиться підготовка спеціалістів з  

аналізу  та прогнозування економічної  

діяльності суб'єктів ринкової економіки,  

побудови та розрахунку математичних  

моделей комерційних і фінансових структур. 

Нові 

Нові 

23% 

62% 

15% SWD 



з науковими установами 

Співробітництво (Україна) 

АНТК ім. 
О.К.іАнтонова 

Інститутами  
НАНУ 

 Інститутом магнетизму НАНУ;  

 Інститутом математики НАНУ;  

 Інститутом теоретичної фізики НАНУ;  

 Інститутом фізики НАНУ;  

 Інститутом металофізики НАНУ;  

 Інститутом проблем матеріалознавства 

НАНУ;  

 Інститутом електрозварювання ім. 

Б.іПатона НАНУ;  

 Інститутом геофізики НАНУ;  

 Інститутом ядерної фізики НАНУ;  

 Інститутом фізики напівпровідників НАНУ;  

 Інститутом фізіології НАНУ;  

 Центральною астрономічною 

обсерваторією НАНУ. 

Мобільні  
оператори, 
банки та ін. 

...та інші 
ведучи 

установи та 
компанії 



з науковими установами 

 

Співробітництво (Міжнародне) 
 

  Лос Аламоська Національна 

лабораторія (США). 

  Центр провідних технологій у 

матеріалознавстві штату Нью-Йорк. 

  Центр технологій квантових  

приладів (Clarkson university, NY). 

  Римський університет. 

  Університет м. Салермо. 

  Університет м. Неаполя. 

  Болонський університет. 

  Університети Франції. 

  Університет м. Торонто.  

  Університет м. Лісабон.  

  Університет м. Барселона. 

  

 



Випускники успішно влаштовуються 

та працюють: 
• В державних та недержавних організаціях, 

установах, підприємствах України та за її 
межами:  

  - Німеччина 

 - Франція 

 - Великобританія 

  - США. 

• В Міжнародних та українських банках. 

• В Міжнародних компаніях мобільного 
зв’язку: 
 - KyivStar 
 - МТС 
 - Life 

  - UTEL та ін. 

• В аналітичних підрозділах СБУ, податкової 
служби України. 

• Викладачами та науковцями на кафедрах 
НТУУ “КПІ” та інших вищих навчальних 
закладів освіти.   

• Викладачами в коледжах, технікумах, 
ліцеях, школах. 

• В Інститутах НАНУ. 



Нам 10 років 

Відпочинок у Карпатах 

Спортивні  

змагання 

Конкурс “Таланти ФМФ” 

Конкурс краси  

“Принцеса ФМФ” 

Дозвілля 

Дружній відпочинок у Карпатах 



Ми з радістю чeкаємо на вас  

та бажаємо успіхів! 


