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ПЛАН

•Що таке ІАВ?

•Чому саме ІАВ?

•Чому ми навчимо?

•Робота після навчання?

•Ключові моменти навчання?

•Команда викладачів ІАВ?

•FAQ



ЩО ТАКЕ ІАВ

Інформаційна аналітика та впливи (ІАВ) – це освітня програма, в рамках
якої студенти навчаються створювати нові знання на основі якісно-

змістовної переробки документальної інформації з метою впливу на
особу що приймає рішення, шляхом об’єднання методів по обробці
даних в умовах великих обсягів і високого рівня паралелізму,

статистичних методів, методів інтелектуального аналізу даних, а також
методів проектування і розробки баз даних.



ЧОМУ САМЕ ІАВ

- швидко розвиваюча галузь у всьому світі;
- висока заробітна плата спеціалістів в
сфері ІАВ;

- обмежена кількість фахівців в Україні;
- висока затребуваність аналітиків даних
та спеціалістів з Data Science.

- для бакалаврів  усіх спеціальностей;
- самостійний  вибір дисциплін;

- зручний  графік навчання.

© www.freepik.com/free-vector/digital-face-with-circuit-network-concept_2393315.htm#term=data%20science&page=1&position=13



ЧОМУ МИ НАВЧИМО ІАВ

Методологія
Data Science

Мови
програмуван
ня R та Python

Хмарні
технології

Візуалізація
даних

Основи
Big Data

Машинне
навчання

та інше



РОБОТА ПІСЛЯ НАВЧАННЯ

Де фахівцям
працювати в Україні

у наукових підрозділах;

в інформаційно-маркетингових

підрозділах;

в інформаційно-

аналітичних службах;

в офісах управління проектами;

Посади одразу після
випуску

керівник аналітичного відділу;

керівник відділу стратегічного планування
та прогнозування;

керівник інформаційної служби;

заступник керівника з інформаційно-
аналітичної роботи;

інформаційний аналітик;

інформаційний менеджер;

спеціаліст з Data Science.



КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ НАВЧАННЯ

можливість навчання на бюджетній формі;

практичне навчання в інформаційному полі;

можливість суміщати роботу з навчанням;

можливість участі в інформаційних проектах, паралельно з
навчанням;

навчання через практику.
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FAQ

• 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, 2-3 
рази на тиждень

За яким графіком я
буду вчитися?

• За правильної самоорганізації можна
поєднувати навчання з роботою!

Чи я зможу
суміщати роботу та

навчання?



FAQ

• 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 факультету інформаційних
технологій мають ДУЖЕ активне
студентське самоврядування!

Чи активне
студентське

самоврядування?


