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Факти
Література, яку видають викладачі кафедри



Особливості та відмінності програми з 

УП

5

Факти
Навчання через практику

100% це:

• Лекцій – 20%

• Практичних – 20%

• Лабораторних  робіт – 20%

• Самостійна робота – 40%.

80% 

практики +

Робота у командах



Особливості та відмінності програми 

з УП
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Усі навчальні 

матеріали в 

системі 

електронного 

навчання
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Факти
Інтернет відео лекції по усім дисциплінам

Електронні матеріали та 

завдання
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з УП
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Факти
Сертифікат про акредитацію

Студенти 

та 

викладачі 

разом
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Навчання з можливістю працювати по 

спеціальності:

 Денна форма навчання, 

(з відривом від виробництва)

понеділок, середа, п’ятниця з 15.10 – 19.30

Початок занять – вересень, завершення – травень.             

 Термін навчання – 1рік 9міс.

Для тих, хто працює, або буде працювати

 Заочна форма навчання: 

сесійна: вересень, грудень, лютий, червень -

по одному тижню.

 Термін навчання – 1рік 4міс.
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Факти
Навчальні дисципліни, їх плани, сілабуси 

та презентації – усе на сайті кафедри у 

відкритому доступі :

Натиснути

http://pm.fit.knu.ua/activity/educational-activities/
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Навчання у 2-му році по спеціалізаціях :

 Спеціалізація 1: “Управління проектами 

розвитку ІТ бізнесу”

 Спеціалізація 2: “Управління ІТ 

проектами”

Використовується 

тренінговий 

формат
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Факти
Guest-speakers
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Навчання в СПІЛЬНІЙ лабораторії
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ФактиВласні  START-UP проекти через 

студентський міжнародний              

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР
Можливості

 Працює на кафедрі, проекти від 

факультету

 Підготувати власний проект на 

конкурс

 Отримати фінансування

 Зростання власної професійної 

кар’єри

 Створення власного ІТ бізнесу 
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ФактиВласні  START-UP проекти через 

студентський міжнародний              

БІЗНЕС-ІНКУБАТОР
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Факти

Студенти спеціальності УП займають призові місця на усіх

Всеукраїнських олімпіадах з «Управління проектами» з 2013 р.

Всеукраїнські олімпіади з УП



Особливості та відмінності програми з 

УП
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Факти
Спонсори надають можливість 

відвідування провідних ІТ заходів

Студенти захищають власні розробки
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Факти

АМАЗОН

Співпраця студентів з міжнародними компаніями



19

Факти
Участь студентів у міжнародних наукових 

конференціях з публікаціями

Особливості та відмінності програми 

з УП

Кращі 

випускники –

навчаються 

в 

аспірантурі.

Міжнародне 

стажування 

за кордоном.
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Факти

Навчання з можливістю пройти міжнародну 

професійну сертифікацію в ІРМА:

IPMA – UPMA, PMI

Випускники – сертифіковані 

менеджери проектів.
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з УП
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Факти

Випускники займають посади:
 заступник директора з розвитку,
 керівник проекту,
 керівник програми,
 керівник портфелю проектів,
 помічник керівника проекту,
 адміністратор проекту,
 Планувальник.
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Карта проїзду
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Контактна інформація:

Морозов Віктор Володимирович,

гарант програми, завідувач 
кафедри Технологій управління

тел./ факс: (044) 481-45-25

е-mail: knumvv@gmail.com

Запрошуємо на навчання!

Дякую за увагу!
Не впусти свій шанс!


