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КАФЕДРА 
ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Ступінь освіти Освітня програма

магістр ОНП «Інформаційні системи»

Галузь знань Спеціальність
12 «Інформаційні технології» 122 «Комп’ютерні науки»



КАФЕДРА ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Кафедра прикладних інформаційних систем заснована у червні місяці 2016 року.
На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають значний
педагогічний і практичний комерційний досвід у розробленні та застосуванні
сучасних інформаційних технологій.
Прикладні системи – це програмні засоби, призначені для розв’язання
прикладних задач та орієнтовані на автоматизацію конкретних видів економічної
або іншої діяльності.



КАФЕДРА ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Нині неможливо уявити роботу фахівця галузі інформаційних
технологій без комп’ютера, мережі, інформаційної системи.
Адже практично кожну прикладну задачу виконують за
допомогою певних програмних продуктів: 1С, Галактика,
Парус, Audit Expert, Risky Project, Master MRP та інші. Студенти
впродовж навчання отримують фундаментальні знання у сфері
аналітики, розроблення і впровадження застосунків у сфері
економіки і фінансів, медицини, освіти, науки тощо.

Прикладні інформаційні системи – це перспективний
напрям навчання і діяльності, адже зачіпає питання
впровадження інновацій у різні види діяльності. Це
трансдисциплінарна наука, що об’єднує різноманітні
сектори та напрями діяльності і галузей знань.

Прикладні інформаційні системи є тим двигуном, без якого
практично неможливо розв’язати задачі прикладних сфер,
як-от, ІТ в агросекторі, електроенергетиці,
машинобудуванні, фінансах і банківській діяльності тощо.
Наприклад, економіка зараз трансформується у цифрову,
форма організації праці у мережеву, а підприємства стають
віртуальними.



ВПЕРШЕ! 
Спільна україно-словацька освітньо-наукова 

програма подвійного дипломування

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

МАГІСТРАТУРА
Жилінський університет (Словаччина) Žilinská univerzita
Освітньо-наукова програма партнера закладу вищої освіти:
Informačné systémy (Інформаційні системи)
Обсяг: 120 кредитів ECTS
З навчальним планом можна ознайомитися: 
https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php

НАВЧАННЯ 
БЕЗКОШТОВНЕ!

https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php


Мета: забезпечити підготовку високо-
кваліфікованих фахівців у галузі інформаційних
технологій зі спеціальності 122 «Комп'ютерні
науки», здатних вирішувати складні задачі,
проблеми проектування, розгортання,
інтегрування та тестування, впровадження,
експлуатацію прикладних систем у різних галузях
національної економіки, супроводжувати
дослідження в сфері прикладних систему
технологій цифрового суспільства.

Освітньо-професійна програма
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

М А Г І С Т Р



Спеціалізації

Бізнес-
інформатика

Економетрія; 
Макроекономіка; 
Теорія надійності

Обробка даних

Теорія підприємства;
Геоінформаційні

системи;
Теорія надійності

Графічна
обробка даних

Комп’ютерна графіка; 
Комп’ютерна 3D графіка;
Цифрова обробка даних



.

Обов’язкові навчальні дисципліни

Сучасні системи баз даних; Алгоритми і 
структури даних 2; Оптимізація мережі; Проект 1 
– Сучасні системи баз даних і знань; Професійна

та корпоративна етика; Управління проектами; 
Словацька мова; Методологія та організація

наукових досліджень з основами інтелектуальної
власності; Обробка даних (Data Mining); Проект 2 
– Архітектура прикладних інформаційних систем; 
Архітектура інформаційних систем; Криптографія

та безпека; Проект 3 Інформаційні системи; 
Переддипломна практика; Програмування систем 

реального часу; Іноземна мова за професійним
спрямуванням



.

Вибіркові навчальні дисципліни

Вибірковий блок 1.
Аналіз даних і машинне навчання; Теорія масового

обслуговування
Вибірковий блок 2.

Сховища даних; Теорія виробничих графіків
Вибірковий блок 3.

Аналіз процесів; Теорія ігор
Вибірковий блок 4.

Штучний інтелект; Поведінкова економіка
Вибірковий блок 5.

Паралельне програмування; Основи бізнес-аналітики
Вибірковий блок 6.

Експертні системи; Фізичне виховання



ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ –
НАДАТИ СТУДЕНТАМ ЯКІСНУ ОСВІТУ

Викладачі
КАФЕДРИ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

намагаються у процесі навчання об’єднати 
надання знань з фундаментальних дисциплін

та 
розвиток навичок практичної роботи



НАШІ ВИКЛАДАЧІ НАВЧАТЬ

Фахівці з прикладних інформаційних систем покликані
реалізовувати всі етапи створення програмного
забезпечення для замовника: визначення та аналізу вимог
замовника, проектування архітектури програмної системи,
детального проектування, конструювання, комплексування
програмних засобів, їх тестування, інсталяції,
підтримання, супроводження, а також сприяти своєчасній
заміні/виведенню програмних засобів з експлуатації.

• застосовувати методи та програмні засоби оптимізації для
розв’язання прикладних задач
• розробляти системи підтримки прийняття рішень
• розв’язувати задачі прогнозування і моделювання процесів
різних прикладних сфер і здійснювати їх системний аналіз
• розробляти бази (сховища) даних або знань, обирати їх
системи керування
• розробляти математичні модельні рішення складних
процесів
• розробляти і впроваджувати прикладні інформаційні
системи з використанням новітніх ІКТ на основі проектного
менеджменту тощо.



ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ
Пов’язана з індустрією інформаційних технологій та розробленням, упровадженням і
супроводженням конкурентоздатного прикладного програмного забезпечення у сферах

Економіки та банківництва

У загальному вигляді інформаційні технології в економіці
визначають як сукупність дій над економічною інформацією
для прийняття оптимальних ефективних рішень.

Видавництва

Для підприємств видавничо-поліграфічної галузі є важливим
застосування інформаційних технологій для підвищення
ефективності процесів підготовлення та виготовлення
поліграфічної продукції, організації документообігу,
адміністрування та поширення видань.

Юриспруденції

Розробники займаються розробленням і супроводженням
спеціальних програм для організації якісної і швидкої роботи
юристів, відбулося широке поширення правових довідкових
систем. Їх тепер нараховують більше сотні, приміром Ліга Закон.



Менеджменту

За допомогою прикладних ІС збирають і впорядковують дані
програмних систем, які забезпечують вироблення рішень на
основі автоматизації бізнес-процесів у сфері керування, ІС
менеджменту сприяють більшій оперативності та конкретності
менеджерської діяльності, забезпечують своєчасність усіх
управлінських розрахунків, контроль за виконанням
управлінських рішень і зворотній зв’язок, удосконалення
менеджерської діяльності підприємств та підвищення на цій
основі ефективності їх роботи.

Дизайну

Ця предметна сфера використовує різні графічні програми і
редактори, що є частиною інформаційної культури, полегшуючи
роботу дизайнерів, сприяючи появі інновацій і нових напрямків
стилю у дизайні третього тисячоліття.

Туризму

Ця індустрія пристосована для впровадження сучасних ІТ,
тому зазнала значного впливу науково-технічного прогресу.
Охоплює інформаційні системи менеджменту, глобальні
системи бронювання, мультимедіа, інтегровані комунікаційні
мережі для забезпечення діяльності туризму тощо.



Медицини

Новітні ІТ все більше використовують у галузі охорони
здоров’я, що буває зручним, а часом просто необхідним.
Завдяки цьому медицина, в тому числі і нетрадиційна, набуває
сьогодні абсолютно нових рис. У багатьох медичних
дослідженнях обов’язково використовують комп’ютер і
прикладне ПЗ. Цей процес супроводжують суттєвими змінами
в медичній теорії та практиці, що пов’язані з внесенням
коректив, як на етапі підготовки медичних працівників, так і
для медичної практики.

Освіти

Процес навчання, особливо дистанційного, обов’язково використовує
прикладне ПЗ. Інформатизація відкриває доступ до світових
інформаційних ресурсів; зменшує залежність викладання і навчання від
місцезнаходження учасників процесу та часових рамок; сприяє
вдосконаленню форм і змісту навчального процесу, підвищенню
ефективності засвоєння навчального матеріалу та персоніфікації
навчання, інтеграції навчальної, дослідницької та виробничої діяльності;
значно збільшує обсяги ресурсів, якими студенти можуть користуватися
за межами аудиторії; сприяє підвищенню мотивації до навчання та
розвитку креативного мислення. Інтерактивність і мультимедійна
наочність сприяють кращому поданню і засвоєнню інформації.



ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ:

1. Спеціальність надає фундаментальні знання
у сфері прикладних інформаційних
технологій і систем.

2. Практична частина навчання охоплює, як
розроблення прикладного програмного
забезпечення, так і створення новацій у
сервіс-орієнтованих системах.

3. Випускники отримують ключові компетенції
для розв’язання реальних прикладних задач.

4. Випускник зможе здати спеціалізовані
сертифікаційні іспити CompTIA A+, Linux+,
Microsoft MTA, MCSA тощо.



розроблення хмарних рішень і програмних продуктів  
для електронної комерції

розроблення промислових баз даних  

розроблення мобільних застосунків  

розроблення веб-застосунків

технічна підтримка та адміністрування  

рішення для бізнес-аналітики тощо

Випускники отримують кваліфікацію, що надає
можливість працювати у таких напрямах:



Випускники зможуть працювати на посадах, 
пов’язаних із  інформаційно-комунікаційними
технологіями, зокрема:

Інженер-
програміст

ІТ-спеціаліст  
широкого  
профілю

Бізнес-
аналітик

Архітектор  
програмного  
забезпечення

Тестувальник

Програміст-
прикладник



НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ У ВІДОМИХ  
КОМПАНІЯХ



Поєднання навчання з практикою

Skyglyph
Syngenta



Поєднання навчання з практикою



НАШІ ПАРТНЕРИ



КОНТАКТИ

кімн. 401, 415. вул. Богдана Гаврилишина, 24, Київ, 
Україна

(044) 4814582 (067) 1947186

kafedra.pis@gmail.com
http://ais.knu.ua/

mailto:kafedra.pis@gmail.com
http://ais.knu.ua/
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