
Механіко-математичний факультет

кафедра Інформаційних технологій

Спеціальність «Комп’ютерні науки»



ЗНО: українська мова, математика, фізика або іноземна мова

спеціальність  «Комп’ютерні науки»

Бакалавр

4 роки

2 роки (на основі диплому 

молодшого спеціаліста)

Бакалавр 

комп’ютерних 

наук

кваліфікація:

термін навчання:

ліцензійний обсяг:
50 осіб

Магістр

1,5 роки

Магістр

комп’ютерних 

наук

10 осіб



Переваги:

• Програма орієнтована на підготовку

фахівців-розробників програмного

забезпечення з використанням сучасних мов

та технологій програмування, проектування,

тестування та впровадження програмного

забезпечення.

• Окремо приділяється увага сучасним веб-

технологіям та веб-дизайну, а також

комп’ютерній графіці – 2D, 3D.

спеціальність  «Комп’ютерні науки»



Розробки кафедри

• Замовник: Міжнародний науково-
навчальний центр інформаційних 
технологій та систем НАН та МОН 
України

• Призначення: використання 
інформаційно-технологічних 
ресурсів соціальних мереж для 
виявлення причин та особливостей 
формування Інтернет-залежності у 
користувачів

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У КОРИСТУВАЧІВ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ



Розробки кафедри

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ У КОРИСТУВАЧІВ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ



Розробки кафедри

• Замовник: Міжнародний 
науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та 
систем НАН та МОН України

Призначення: підвищення 
ефективності розв’язання задач 
індуктивного моделювання 
складних систем та застосування 
інтерактивних засобів і 
мережевих технологій

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 
“ASRTID-GIA”



ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ 
СКЛАДНИХ СИСТЕМ “ASRTID-GIA”



Розробки студентів

РОЗРОБКА СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ПІД МОБІЛЬНУ ПЛАТФОРМУ IOS



Розробки студентів

ТРИВИМІРНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОДУКТІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ СУДІВ НАФТОДОБУВАЮЧОЇ 
ГАЛУЗІ



Кращі випускники

Кудрявцев Андрій – розробник ПЗ в компанії GlobalLogic

Сущенко Роман – розробник веб-додатків компанії
TemplateMonster

Броніцька Тая – розробник ПЗ компанії TemplateMonster

Ісмаїлов Ріфат – офіцер відділу кібербезпеки Центру 
кібербезпеки та захисту інформації в інформаційних 
телекомунікаційних системах, м. Одеса

Випускники – 2019-18 року: 80% працевлаштовано



Кращі випускники

Випускник – 2014 року

Савченко Олексій – аналітик програмного 
забезпечення  - США

Випускник – 2014 року

Ткаченко Максим – фахівець з тривимірного 
моделювання - Канада

Випускники – 2014 року



Випускники

Випускник – 2009 року

Дубовенко Максим – кандидат технічних наук, 
начальник відділу по розробці програмного 
забезпечення (Chief Developer - Europe),  
компанія Dreamscape Networks FZ-LLC  -
Австралія

Випускник – 2006 року

Зосімов В'ячеслав – доктор технічних наук, 
завідувач кафедри інформаційних технологій  
МНУ імені В.О. Сухомлинського


