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ЧОМУ САМЕ ІнАВ?
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РОБОТА ПІСЛЯ НАВЧАННЯ?

ЩО ТАКЕ ІнАВ?

ЩО ЗНАТИМУ/ВМІТИМУ?

КЛЮЧОВЕ У НАВЧАННІ?

ХТО ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ІнАВ?



Що таке 
“інформаційна аналітика та 

впливи (ІнАВ)”?

це обробка системно інтегрованих різнотипних
інформаційних ресурсів, які в сукупності складають

адекватну інформаційну модель проблемної області. 
Включаючи аналіз великих масивів інформації та 

здійснення таких впливів на споживачів інформації, який
призведе до формуваання їх поведінки у відповідності з

цілями діяльності організації.



Можливість 
проживання 
у гуртожитку

Зручний 
графік 

навчання

Чому 
саме 
ІнАВ?

Високий 
рівень 

зарплат 
випускників-
спеціалістів

Обмежена 
чисельність 
фахівців в 

Україні

Для бакалаврів 
усіх 

спеціальностей

Самостійний 
вибір 

дисциплін



- у наукових
підрозділах установ;

- в інформаційно-
маркетингових
підрозділах
підприємств;

- в інформаційно-
аналітичних службах 
центральних органів
влади та місцевого
самоврядування, 
фінансово-економічних
установах тощо;

- у засобах масової
інформації;

- у спецслужбах.

- заступник директора 
з управління
інформаційними
ресурсами;
- керівник
(співробітник) 
інформаційної служби, 
аналітичного відділу, 
відділу стратегічного
планування і 
прогнозування, відділу
реінжинірингу, відділу
організаційного
проектування;
- керівник
(співробітник) 
консалтингової фірми; 
- аналітик-консультант

- аналітик (analyst);

- архітектор знань
(knowledge architect);

- журналіст проектів
(projects journalist);

- інформаційний
менеджер (information 
manager);

- редактор змісту
(content editor);

- керівник знаннями
(knowledge leader).

Де фахівцям 

працювати

в Україні

Де працювати 
одразу після 

випуску

Посади, на яких 

фахівці працюють

в Європі

Робота після навчання



можливість навчання на бюджетній формі;

практичне навчання в інформаційному полі;

можливість суміщати роботу з навчанням;

можливість участі в інформаційних проектах, 
паралельно з навчанням;

отримання когнітивних умінь та навичок з предметної
області;

навчання через практику.

Ключове у навчанні



Що знатиму Що вмітиму
• методологію системного аналізу;

• формалізацію предметної області і
моделювання;

• розробку проектів управлінських
рішень;

• технологію і засоби автоматизації
інформаційно-аналітичної діяльності;

• технологію пошуку, аналізу та синтезу 
інформації;

• методи організації інформаційно-
аналітичної діяльності в організації.

• проектувати, реалізовувати, 
тестувати, впроваджувати, 
супроводжувати й експлуатувати
програмні засоби роботи зі
знаннями;

• використовувати методи та засоби
інженерії знань;

• надавати пропозицій та 
інформаційно-аналітичні документи
щодо прийняття управлінських
рішень; 

• формувати інтелектуальний
капітал організаційної системи

• виконувати консалтингових
проектів і проектів з реінжинірингу.

Знатиму: Вмітиму:

після навчання



ХТО ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ІнАВ

ТОП-ВУЗ Факультет з інноваційним 
навчанням

Команда 
професіоналі

в у сфері 
ІнАВ

Юрій Миколайович Тесля,
д. т. н., професор, декан 

факультету інформаційних
технологій.

Кубявка Любов
Богданівна, 

к.т.н., 
заступник 

декана ФІТ

Білощицький
Андрій

Олександрови
ч д.т.н., 

професор, 
заст. декана 

ФІТ

Мезенцева Ольга 
Олексіївна, к.е.н.

Хлевна Юлія
Леонідівна, 

к.т.н.

Кубявка
Микола

Богданович, 
ад’юнкт ВІ 

КНУ



• Диплом, одного із найпристижніших ВУЗів України!

Який я отримаю диплом?

• Так, 20%  дисциплін магістрант обирає самостійно!

Чи я можу обирати дисципліни, за якими
навчатимусь?

• Навчання у другій половині дня, декілька разів на 

тиждень!

За яким графіком я буду вчитися?

• За правельної самоорганізації можна поєднувати 

навчання із роботою!

Чи я зможу суміщати роботу та навчання?



• Орієнтовна вартість  27 000-30 000 грн. на рік!

Скільки коштує навчання за контрактом?

• Так, стажування можливе у багатьох країнах Світу!

Чи я зможу стажуватися за кордоном?

• Після навчання, студентам надається можливість 

вступу  до аспірантури!

Які я матиму перспективи наукової
кар’єри?

• Студенти факулльтету інформаційних технологій 

мають ДУЖЕ активнке студентське самоврядування!

Чи активне студентське самоврядування?


