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Кафедра інформаційних систем та технологій 
реалізує програму підготовки бакалаврів

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології
Освітня програма – Програмні технології інтернет речей
• Спеціалізація – Програмування систем інтернет речей
• Спеціалізація – Проектування систем інтернет речей
• Спеціалізація – Проектування та розробка апаратного забезпечення ІоТ
• Спеціалізація – Проектування та розробка програмного забезпечення

ІоТ
Денна форма навчання тривалістю 4 роки
Кваліфікаційний рівень: Бакалавр з інформаційних систем та технології



Інтернет речей 
(англ. Internet of Things, IoT) –

це майбутнє!



Інтернет речей (IoT)

Інтернет речей — це мережа, що складається із взаємозв’язаних фізичних об’єктів,
речей або пристроїв, які мають вбудовані сенсори, а також програмне забезпечення,
що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і
комп’ютерними системами. Тренд інтернету речей зараз набирає все більшої
популярності. Найчастіше поняття інтернету речей нерозривно пов’язано з чимось
розумним: розумні будинки, розумний транспорт, розумні підприємства.



Компетентності баклавра з інформаційних 
систем та технологій

• проектувати готові рішення, у відповідності до заявлених вимог з
існуючих інженерних пристроїв (датчики, виконавчі пристрої)

• активно використовувати варіанти технічних пристроїв як в готових
модулях, так і використовуючи розробку та програмування унікальних
інженерних пристроїв

• управляти збором інформації з різноманітних інженерних систем, 
можливість управляти цими системами 

• налаштовувати автоматизовану взаємодію 
елементів різноманітних систем 

• аналізувати інформацію про стан об’єктів 
з метою оптимізації життєвого циклу
чи розв’язання індустріальних задач



Професійно-орієнтовані дисципліни (основні)

• архітектура комп’ютерів
• основи побудови інфокомунікаційних мереж
• основи схемотехніки
• сучасні інформаційні системи і технології
• технології та протоколи мультисервісних мереж
• розподілені системи збору інформації
• основи інформаційної безпеки
• Web-технології
• організація баз даних
• інтелектуальний аналіз даних
• технології штучного інтелекту
• кібернетична безпека підприємства
• експлуатація систем інтернет речей
• теорія алгоритмів
• технології програмування та інші



Професійно-орієнтовані дисципліни (вибіркові)

• сучасні інформаційні смарт-технології
• схемотехніка систем інтернет речей
• системи мобільного зв'язку
• надійність і технічна діагностика систем інтернет речей
• адміністрування систем інтернет речей
• моделювання та оптимізація систем інтернет речей
• експлуатація систем інтернет речей
• захист інформації в системах інтернет речей
• технології безпровідних мереж
• хмарні технології
• програмування мікроконтролерів
• побудова систем інтернет речей
• моделювання та оптимізація систем інтернет речей
• захист інформації в системах інтернет речей
• системи зв’язку інтернет речей та інші



Випускники за освітньою програмою 
«Програмні технології інтернет речей» вмітимуть

• створювати інтелектуальні об’єкти
• об’єднувати інтелектуальні об’єкти в єдиний 

інформаційний простір
• реалізовувати взаємодію інтелектуальних об’єктів 

з навколишнім середовищем та людьми
• реалізовувати захист інформації в системах 

інтернет речей
• реалізовувати системи зв'язку з рухомими 

об'єктами
• програмувати мікроконтролери
• розробляти Веб-сервіси для контролю віддалених 

об’єктів та виведення інфографічних звітів 
користувачам систем інтернет речей з 
використанням хмарних технологій



Бути фахівцем у галузі інтернету речей (IoT):

• Престижно
• Сучасно
• Високооплачувано
• Затребувано
• Конкурентно



Посади, які можуть займати випускники:

• розробник IoT пристроїв 
• тестувальник IoT
• інженер-програміст
• інженер-розробник
• фахівець з інформаційних технологій 
• фахівець із розробки та тестування програмного 

забезпечення
• Web/Frontend-розробник проектів IoT
• програміст мікроконтролерів



Тенденція зростання заробітної плати 
спеціаліста в ІТ галузі



В освітній процес впроваджено навчальні 
курси мережевої академії Cisco

Навчальна програма Академії Cisco охоплює широкий перелік тем – від 
основ організації та обслуговування мереж до більш складних понять ІТ, 
таких як мережева безпека, використання складних інструментів пошуку та 
усунення несправностей.
Мережева академія Cisco використовує систему 
керування навчанням, яка поєднує заняття з 
викладачами, використання онлайн-контенту та 
практичні роботи. Навчальні курси академії Cisco не 
тільки надають студентам найактуальніші теоретичні 
знання, а ще й допомагають підготуватися до галузевої 
сертифікації, розпочати та вибудувати кар’єру, 
допомагають здобути вищу освіту в сфері 
інформаційних систем, комп’ютерних наук та 
комп’ютерної інженерії.



В освітньому процесі використовуються
ресурси Oracle Academy

Oracle Academy пропонує студентам ресурси для вивчення інформаційних технологій, 
що дозволяють розширити знання, відпрацювати навички, впроваджувати інновації і 
таким чином отримати конкурентні переваги в технологічних сферах. 

У рамках навчальних курсів Oracle Academy студенти 
отримують доступ до технологій: Oracle iLearning, Oracle 
Application Express (APEX), Oracle SQL Developer Data 
Modeler, а також різноманітних середовищ для Java
розробки. На семінарах, присвячених середовищам Alice 
і Greenfoot і курсах Java Fundamentals та Java 
Programming, використовуються різні безкоштовні 
середовища розробки з підтримкою мови 
програмування для Java (JDE). Студенти мають 
можливість встановлювати середовища JDE та 
використовувати інше програмне забезпечення компанії 
Oracle локально на свої комп’ютери.



Програма подвійного диплому 

Укладено  угоди про спільну підготовку студентів та аспірантів 
(PhD-студентів) за програмою подвійного диплому з 
університетами:
• Vytauto Didžiojo universitetas — Литва, Каунас vdu.lt
• Politécnico da Guarda – Португалія, Гварда ipg.pt/website/
• Université Nice Sophia Antipolis – Франція, Ницца unice.fr/en
• Kärnten University of Applied Sciences – Австрія, Филлах fh-kaernten.at



Колектив кафедри інформаційних систем та технологій

Завідувач кафедри, 
д.т.н., професор

Білощицький Андрій
Олександрович

Д.е.н., професор
Онищенко 

Андрій
Михайлович

Координатор 
проекту Erasmus+

к.т.н., доцент
Бронін Сергій

Вадимович

К.т.н., доцент
Чичкань Іван
Васильович

Директор Академій 
Cisco та Oracle
К.т.н., доцент
Палій Сергій

Володимирович

К.т.н., доцент
Кучанський
Олександр
Юрійович

Д.т.н., професор
Степанов 
Михайло 

Миколайович

Методист 
кафедри

Кучерява Наталія 
Сергіївна

К.т.н., доцент
Колесніков 

Олексій 
Євгенович

К.т.н., доцент
Кравченко 

Ольга 
Віталіївна

К.ф-м.н., асистент
Пономаренко 

Роман 
Миколайович

Асистент 
Гладка 

Мирослава 
Вікторівна



Співпраця кафедри



Реалізовані проекти кафедри інформаційних 
систем та технологій

• розумний будинок
• телематика транспортних засобів
• управління житлово-комунальним господарством
• GPS моніторингу, диспетчеризації 

і контролю транспорту
• моніторинг та контроль клімату
• безпека приміщень
• управління освітленням

Детальніше про проекти на наступних слайдах



Система телематики транспортних засобів для автомобільних
парків міських комунальних служб та комерційних

підприємств «Інспектор»



Система GPS моніторингу, диспетчеризації та контролю 
транспорту «Інспектор»



Система контролю погодних умов для аграрних
підприємств «Інспектор Метео»



Схема роботи моніторингу мікроклімату та автоматичного 
управління поливом у теплиці, що базується на показниках 

датчиків вологості ґрунту



Автоматизація роботи ЖЕКу. Автоматичне управління
обладнанням в комерційних і житлових приміщеннях



Схема роботи модуля «Безпека»



Міжнародна співпраця

• спільна підготовка бакалаврів (за моделлю «4 + 0», «2 + 2» та «3 + Х»), 
магістрів (на стадії запуску програм), а також PhD докторів філософії

• у 2018 році зараховано на навчання 10 китайських аспірантів за програмою
підготовки докторів філософії; ще 10 будуть зараховані у вересні 2020 року

• читання професорами кафедри лекцій за модульною системою (в процесі
запуску)

• наукові проекти (спільні проекти за програмою «Тисяча талантів», які
фінансуються урядом Китаю)

З 2017 року кафедра активно співпрацює з 

китайськими університетами та підприємствами 

за наступними напрямками:



Співпраця з Навчальними закладами

1. Jiangsu University of Science and Technology

(Університет науки і техніки Цзянсу)

2. Ocean University of China

(Океанічний університет Китаю)

3. Yancheng Institute of Industry Technology

(Інститут промислових технологій Янгченг)

4. Zhejiang International Maritime College

(Міжнародний морський коледж Чжецзян)

5. Hainan Tropical Ocean University

(Тропічний океанічний університет Хайнань)

6. Weihai Vocational College

(Вейхай професійно-технічний коледж)



Add your company slogan

LOGOLOGO

Робочі зустрічі



Екскурсія на виробництво



КОНФЕРЕНЦІЇ



Навчальний процес (практична робота)



Студентське життя



Студентське життя



Після успішного закінчення нашого факультету ви станете фахівцем ІОТ і зможете 
працювати не тільки в ІТ компаніях, а і в різних за спрямованістю сферах, де необхідно 

об’єднати інформаційні системи та об’єкти управління між собою, для отримання 
оперативних результатів



Координати
• Кафедра інформаційних систем та технологій

• 04116, Київ, Україна, вул. Богдана Гаврилишина, 24

• E-mail: info.ist@fit.knu.ua

• https://www.ist.knu.ua/

• Тел. +38 044 481 45 56

ist.knu.ua @istknu



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Шановні абітурієнти!
Запрошуємо Вас на навчання до найкращого 

Університету України на
факультет інформаційних технологій

Кафедра 
інформаційних систем та технологій

Спеціальність: 
126 «Інформаційні системи та технології»

Освітня програма:
«Програмні технології інтернет речей»

Будемо раді бачити Вас серед наших студентів!


