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Кафедра 

інтелектуальних технологій

готує фахівців

освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю

122 «Комп’ютерні науки»

освітніми програмами

«Комп’ютерні науки» та «Аналітика даних» 

з академічною кваліфікацією

«Бакалавр комп’ютерних наук».

Термін навчання – 4 роки.



Бакалаври з комп’ютерних наук

здатні проектувати, розробляти,

впроваджувати та експлуатувати

інформаційно-управляючі системи,

системи підтримки прийняття рішень та

експертні системи, системи інтелекту-

ального аналізу даних та знань, системи

розпізнавання образів, інтелектуальні

робототехнічні системи та системи

обробки природномовної інформації.

«КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

є освітньою програмою, в якій поєднано методології та

досягнення фундаментальних й прикладних наук.

Наші випускники зможуть здійснювати діяльність у

різноманітних сферах, що вимагають фундаментальних та

прикладних знань з математики, статистики, інформатики,

природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.



Освітня програма 

«Комп’ютерні науки» 
органічно поєднує

блоки дисциплін в сфері сучасних інформаційних технологій, прикладної

математики і штучного інтелекту. Після другого курсу навчання студенти можуть

обирати одну з двох спеціалізацій: «Системне проектування» або «Системи

штучного інтелекту». В програму підготовки за спеціалізаціями входять такі

дисципліни:

«Системне проектування»:
• Технології комп'ютерного проектування

• Штучний інтелект

• Об'єктно-орієнтований аналіз та

проектування

• Прикладні інтелектуальні системи

• Архітектура сучасних інформаційних

систем

• Аналіз вимог та управління якістю

інформаційних систем

• Проектування експертних систем та

систем підтримки прийняття рішень

• Інтелектуальна обробка даних в

розподілених інформаційних середовищах

• Сервіс-орієнтована архітектура

програмних систем

«Системи штучного інтелекту»:
• Менеджмент знань та онтологічний інжинірінг

• Методи прийняття рішень

• Технології обробки природномовної

інформації

• Інтелектуальні робототехнічні системи

• Нейронні мережні

• Моделі і методи розпізнавання образів

• Еволюційні обчислення

• Експертні системи

• Нечіткі множини та логіка



Студенти освітньої програми 

«Комп’ютерні науки» навчаться:

➢ проводити системний аналіз предметних областей;

➢ створювати математичні моделі об'єктів і процесів 

автоматизації;

➢ проектувати і розробляти прикладне програмне 

забезпечення та бази даних;

➢ застосовувати інструментальні засоби

розробки програмних систем, веб-

технологій, технологій розподілених

систем і паралельних обчислень;

➢ створювати інтелектуальні системи 

обробки інформації та управління, 

системи підтримки прийняття рішень, 

системи штучного інтелекту, експертні 

системи. 



«АНАЛІТИКА ДАНИХ»

є освітньою програмою, в якій вивчають особливості

розробки, впровадження і супроводу інтелектуальних систем

аналізу структурованих та неструктурованих даних, технологій

моделювання та прогнозування майбутніх процесів для

одержання нових знань, технологій обробки даних для

підвищення їх інформативності та значущості.

Студенти, що навчаються за освітньою 

програмою «Аналітика даних», 

володітимуть сучасними прогресивними 

методами та інструментарієм обробки 

текстової, аудіо- та відеоінформації, 

зможуть знаходити приховані 

закономірності в даних, будувати 

інформаційно-аналітичні системи для 

використання в медицині, промисловості, 

Інтернеті речей, технологіях блокчейну та 

штучному інтелекті.



Освітня програма 

«Аналітика даних» 

В освітній програмі передбачено два блоки спеціалізованих дисциплін:

Інструментальна аналітика −

вивчення і використання 

інтелектуальних технологій обробки 

даних, які базуються на 

статистичному аналізі та 

реалізуються у високопродуктивних 

розподілених або хмарних 

середовищах.

Прикладна аналітика −

вивчення і використання 

інтелектуальних технологій обробки 

неструктурованих даних для 

розв’язання практичних задач в 

умовах невизначеності з 

використанням евристичного аналізу 

та принципів. 

• Аналіз часових рядів  

• Штучний інтелект 

• Байєсівські мережі 

• Економетрика

• Хмарні обчислення

• Рекомендуючі системи 

• Бізнес-аналітика

• Технології блокчейну

• Прикладний статистичний аналіз

• Методи прийняття рішень

• Розпізнавання образів і кластерний 

аналіз

• Нейронні мережі

• Стратегічний бізнес-аналіз

• Технології обробки природомовної

інформації

• Основи глибинного навчання

• Еволюційні обчислення

• Технології комп'ютерного зору

• Автономні системи



Студенти освітньої програми 

«Аналітика даних» навчаться:

➢ здійснювати попередню обробку даних та структурування, 

визначати та збільшувати їх інформативність;

➢ виконувати візуалізацію вхідних даних, пропонувати технології 

їх обробки та моделювання;

➢ застосовувати методи машинного навчання для пошуку 

прихованих закономірностей в даних;

➢ розробляти інтелектуальні системи підтримки прийняття 

рішень у слабко структурованих предметних областях.



Випускники підготовлені до:

➢ аналітичної, організаційної та керівної діяльності в

органах державного управління, банківських

установах, організаціях і підприємствах усіх форм

власності різних галузей економіки в підрозділах з

розробки та супроводу інформаційних систем;

➢ участі у наукових дослідженнях та

розробці інформаційних систем у

міжнародних, державних та

недержавних наукових установах, на

підприємствах, фірмах, організаціях ІТ-

сектору економіки;

➢ професійної діяльності у міжнародних,

державних та недержавних організаціях і

установах з надання інформаційних,

аналітичних та консалтингових послуг.



Посади, на яких зможуть працювати наші 

випускники:

➢ керівник IT-проектів;

➢ системний аналітик;

➢ провідний програміст;

➢ експерт з аналізу даних;

➢ науковий консультант;

➢ інформаційний аналітик.



Продовження навчання

З 2017 року для випускників

бакалаврату відкрито набір в

магістратуру за спеціальність 122

«Комп'ютерні науки» на освітньо-

наукову програму «Технології

штучного інтелекту».



Викладачі кафедри інтелектуальних 

технологій



Науково-методична робота: монографії
Викладачі кафедри інтелектуальних

технологій є авторами підручників,

навчальних посібників, конспектів лекцій

та іншої методичної літератури.



Наукова робота

Кафедра інтелектуальних технологій є 

організатором міжнародних науково-

практичних конференцій  

«Обчислювальний інтелект: ComInt».



Наукова робота



Студенти кафедри інтелектуальних

технологій мають можливість під час

навчання займатися науковою

діяльністю за напрямками наукових

досліджень кафедри

та займають призові місця у

Всеукраїнських конкурсах студентських

наукових робіт.

Наукова робота студентів



Студентське життя

Студенти кафедри інтелектуальних технологій 

беруть активну участь в культурно-спортивних 

заходах, що проводяться на факультеті 

інформаційних технологій та в університеті. 



Студентське життя

Студентки кафедри інтелектуальних 

технологій вже два роки перемагають 

у конкурсі  Міс ФІТу.

Міс ФІТу 2016 – Руденко Владислава.

Міс ФІТу 2017 – Стрюкова Ксенія.



Наші студенти працюють в таких IT-

компаніях:

CC-Interactive,

Ezlogz Inc.,

TippiLab,

Andersen,

ChargaCard Inc.



Наші партнери
Підготовка фахівців на факультеті інформаційних технологій здійснюється за

принципом органічного поєднання класичної фундаментальної

підготовки із набуттям інноваційних практичних навичок. Студенти

кафедри інтелектуальних технологій набувають практичного досвіду, беручи

участь в реальних проектах з розробки інформаційних систем та під час

проходження практик. Серед наших партнерів такі всесвітньо відомі бренди ІТ-

індустрії як:

Найбільша в світі 

приватна IT-компанія, 

що працює в області 

бізнес-аналітики

Найбільший світовий 

виробник усіх видів 

комп’ютерів і програмного 

забезпечення, один з 

найбільших провайдерів 

глобальних інформаційних 

мереж

Найбільша у світі компанія -

виробник програмного забезпечення

Компанія-виробник програмного

забезпечення в світі

Провідна компанія в країні в 

галузі проектування та 

впровадження 

корпоративних 

інтегрованих інформаційних 

систем, складних мережевих 

і телекомунікаційних рішень

TIW - інноваційна компанія, 

яка створює IT-продукти в 

області комунікацій і безпеки 

Компанія, що займається 

проектуванням, розробкою  

і впровадженням 

програмного забезпечення

https://www.infopulse.com/


Не відмовляй собі в задоволенні від вивчення сучасних 

предметних областей та передових технологій:

➢ Internet of Things

➢ Deep Learning Technologies

➢ Machine Learning Techniques

➢ Fuzzy sets and Logic

➢ Evolutionary Computation

➢ Neural Networks

➢ Computer Linguistics



Наші контакти:

факультет інформаційних технологій Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка,

кафедра інтелектуальних технологій,

вул. Богдана Гаврилишина, 24, к. 406,

04116, Київ, Україна 

(044) 481-44-67

email: kiis.fit.knu@gmail.com

http://kiis.knu.ua/



ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!


