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Мистецтво — це «я»; наука — це «ми». Клод Бернар



Наукове товариство студентів та аспірантів
факультету кібернетики

Це самоврядна організація студентів та аспірантів 
факультету кібернетики, основними завданнями, якої є:

створення умов для розкриття наукового та творчого 
потенціалу студентів та аспірантів;
залучення студентів та аспірантів до науково-
дослідницької роботи;
організація та проведення різноманітних наукових 
заходів;
інформування студентів та аспірантів факультету 
кібернетики про наукові конференції, лекції, семінари, 
виставки, конкурси на здобуття стипендій та грантів, 
програми обміну та стажування;
висунення кандидатур кращих студентів та аспірантів на 
здобуття премій, грантів та стипендій.



Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики
Міжнародна наукова конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених

Це щорічна міжнародна наукова конференція 
студентів, аспірантів та молодих вчених, що 
проходить на базі факультету кібернетики. 
Наступна конференція відбудеться 12-16 
листопада 2012 року.



«Шевченківська весна: Кібернетика»
Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція 
студентів, аспірантів та молодих вчених

Проводиться щорічно в Київському 
національному університеті імені Тараса 
Шевченка Науковим товариством студентів
та аспірантів, починаючи з 2003 року. Дана 
конференція об'єднує різні напрямки науки, 
які представлені відповідними секціями та 
підсекціями. НТСА ФК організовує та 
проводить секцію Кібернетика.



Студентська симпатія
Анонімне соціологічне опитування студентів 
факультету кібернетики

Анонімне соціологічне опитування 
студентів факультету кібернетики, для 
оцінки відношення студентських мас до 
процесу викладання навчальних курсів. 
Метою опитування є виявлення та усунення 
недоліків навчального процесу.



Дебатний клуб факультету кібернетики

Дебатний клуб є добровільним об’єднанням 
прихильників гри "Дебати", 
інтелектуальним середовищем, 
сприятливим для проведення обговорення 
певних проблемних чи цікавих питань й 
засобом, що ставить за мету розвиток 
толерантності, ораторського мистецтва і 
критичного мислення студентів.



Інтелектуальний клуб «Що?Де?Коли?»

Регулярно організовує та проводить на 
факультеті інтелектуальні ігри, в яких 
команди змагаються у вмінні знаходити 
правильну відповідь на поставлене перед 
ними питання за обмежений час.



Блог НТСА ФК – електронний ресурс, призначений для
публікації заміток про життя факультету кібернетики;

«http://scsp.org.ua» – Web-сайт НТСА ФК, що висвітлює
діяльність товариства і є корисним ресурсом для студентів;

LaTeX Сyber – сукупність заходів, спрямованих для надання
можливостей опанування студентами факультету середовища
LaTex;

«Завтра.ua» – започаткована Фондом Віктора Пінчука 
Стипендіальна програма з підтримки талановитої молоді.

Інформування про лекції, семінари, круглі столи, програми
обміну, гранти, стажування.

НАШІ ПЕРСПЕКТИВИ



НАША КОМАНДА



Упевнені, що можемо стати тобі у нагоді
і твоя цікавість перетвориться на співпрацю.

Дякуємо за увагу!

Ми на зв'язку:
www.scsp.org.ua

cyber@scsp.org.ua


