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▪ Àëãîðèòì³çàö³ÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ
▪ Àíàë³ç âèìîã äî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà
òåñòóâàííÿ
▪ Àðõ³òåêòóðà òà ïðîåêòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ
▪ Áàçè äàíèõ
▪ Âåá-òåõíîëîã³¿ òà âåá-äèçàéí
▪ Ãðóïîâà äèíàì³êà ³ êîìóí³êàö³¿
▪ ²íòåëåêòóàëüíèé àíàë³ç äàíèõ
▪ Êîìï'þòåðíà ãðàô³êà (ÇD ìîäåëþâàííÿ)
▪ Êîìï'þòåðíà ñõåìîòåõí³êà òà àðõ³òåêòóðà 
êîìï'þòåð³â
▪ Êîìï'þòåðí³ ìåðåæ³
▪ Êîíñòðóþâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
▪ Êðîñ-ïëàòôîðìíå ïðîãðàìóâàííÿ
▪ Êðîñ-ïëàòôîðìí³ òåõíîëîã³¿
▪ Ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ îïåðàö³é
▪ Ìåòîäè îáðàáîòêè çîáðàæåíü òà 
êîìï'þòåðíèé ç³ð
▪ Ìåòîäè òà ñèñòåìè øòó÷íîãî ³íòåëåêòó
▪ Ì³êðîïðîöåñîðè â ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ
▪ Ìîäåëþâàííÿ ñèñòåì
▪ Ìîäåëþâàííÿ òà àíàë³ç ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ
▪ Ìóëüòèìåä³éí³ òåõíîëîã³¿
▪ Îá'ºêòíî-îð³ºíòîâàíå ïðîãðàìóâàííÿ
▪ Îïåðàö³éí³ ñèñòåìè

▪ Îðãàí³çàö³ÿ ïðîåêòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ 
ñèñòåì
▪ Îñíîâè êîíñòðóþâàííÿ ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ
▪ Îñíîâí³ âèìîãè äî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
òà òåñòóâàííÿ
▪ Ïðåäñòàâëåííÿ çíàíü â ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåìàõ
▪ Ïðîãðàìóâàííÿ íà ìîâ³ VBA
▪ Ïðîåêòóâàííÿ ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì
▪ Ñèñòåìè øòó÷íîãî ³íòåëåêòó
▪ Ñèñòåìíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ
▪ Ñèñòåìíèé àíàë³ç
▪ Ñòðóêòóðà òà ïðîåêòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ
▪ Ñó÷àñíà òåîð³ÿ óïðàâë³ííÿ äèíàì³÷íèìè 
ñèñòåìàìè
▪ Òåîð³ÿ àëãîðèòì³â
▪ Òåîð³ÿ îïòèìàëüíîãî óïðàâë³ííÿ äèíàì³÷íèìè 
ïðîöåñàìè
▪ Òåîð³ÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü
▪ Òåõíîëîã³¿ çàõèñòó ³íôîðìàö³¿
▪ Òåõíîëîã³¿ êîìï'þòåðíîãî ïðîåêòóâàííÿ
▪ Òåõíîëîã³¿ ðîçïîä³ëåíèõ ñèñòåì òà ïàðàëåëüíèõ 
îá÷èñëåíü
▪ Òåõíîëîã³ÿ ñòâîðåííÿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â
▪ Õìàðíå ïðîãðàìóâàííÿ
▪ Õìàðí³ òåõíîëîã³¿

Ступінь Магістр 
за освітньо-професійною програмою

термін навчання 1 рік 4 місяці

Ступінь Бакалавр
за освітньо-професійною програмою

термін навчання 3 роки 10 місяців

Кваліфікація по закінченню навчання:
ФАХІВЕЦЬ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кваліфікація по закінченню навчання:
ІНЖЕНЕР КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

▪ ²íæåíåð ç êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì
▪ Ïðîãðàì³ñò (áàçè äàíèõ)
▪ Ïðèêëàäíèé ïðîãðàì³ñò
▪ ²íæåíåð ³ç çàñòîñóâàííÿ êîìï’þòåð³â
▪ Ôàõ³âåöü ç ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
▪ Ôàõ³âåöü ç ðîçðîáêè òà òåñòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ
▪ Ôàõ³âåöü ç ðîçðîáëåííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì

▪ Àäì³í³ñòðàòîð ñèñòåìè 
▪ ²íæåíåð ç ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ êîìï’þòåð³â
▪ ²íæåíåð-ïðîãðàì³ñò

▪ Àäì³í³ñòðàòîð áàçè äàíèõ
▪ Àäì³í³ñòðàòîð äîñòóïó


