
КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
СИСТЕМ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА
КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»123 «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

Ліцензійний обсяг прийому на рівень 
«бакалавр» - 55 місць.

 Предмети ЗНО (для випускників шкіл) 
для вступу на спеціальність «Комп’ютерна
інженерія» та правила розрахунків 
рейтингової суми балів затверджені 
Міністерством освіти і науки:
 1. Обов’язковий - українська мова
(сума балів х 0,3).(сума балів х 0,3).
 2. Обов’язковий - математика
(сума балів х 0,3).
 3. За вибором студента - іноземна мова
або фізика (сума балів х 0,3).
 4. Середній бал атестата х 0,1.

Примітка: рейтингова сума балів отримується
як сума ряк сума результатів вищезгаданих пунктів.

Вартість навчання за контрактом на 2017/2018 
навчальний рік складає 3480 грн. за семестр.

     НАШІ КООРДИНАТИ

   39600, Полтавська обл., м.Кременчук,
вул. Першотравнева 20, 2 корпус, 4 поверх,
аудиторія 2414
Телефон кафедри КІС:                           (05366) 3-01-45
e-mail: cis@kdu.edu.ua, kafkis@ukr.net

   З    З усіма питаннями, пов’язаними з прийомом
до університету, звертатися до Приймальної комісії
КрНУ імені Михайла Остроградського (ауд. 2102)
Телефон Приймальної комісії: (05366) 3-20-02
Факс:    (05366) 3-60-00
Наша веб-сторінка:        http://cis.kdu.edu.us/uk

На скорочений термін навчання приймають
осіб, які закінчили вищі навчальні заклади 
І-ІІ рівнів акредитації (коледжі, технікуми) за
будь-яким напрямом підготовки та здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший
спеціаліст».
Форма вФорма вступного випробування - фаховий
іспит.
На базі КрНУ діють підготовчі курси, за 
результатами атестації яких вступникам
нараховуються додаткові бали.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ:
кафедра КІС - найстаріша ІТ-кафедра
      університету, має 24 роки досвіду
      підготовки ІТ-спеціалістів;

висококваліфікований професорсько-
      викладацький склад;

викладачі кафедри поєднують навчальну
      роб      роботу з науково-практичною роботою в
      провідних ІТ-компаніях;

проходження практики та стажування у
      провідних ІТ-компаніях та на промислових
      підприємствах;

навчання за кошти державного бюджету;

можливість отримання освіти за кордоном
      за програмами подвійного диплом      за програмами подвійного диплому;

диплом європейського зразка;

високий попит на випускників на ринку праці
      як в межах України, так і за її кордоном;

можливість працевлаштування, «не виходячи
      з дому»: віддалена розробка програмного
      забезпечення (аутсорсінг), віддалене
      адміні      адміністрування комп’ютерних систем та
      мереж;

гарантування працевлаштування у провідних
      ІТ-компаніях на високооплачувані посади 
      за умови успішного навчаня.



ГОЛОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

    Програмування
    Комп’ютерна логіка
    Архітектура комп’ютерів
    Комп’ютерна схемотехніка
    Системне програмування
    Організація баз даних
     Системне програмне забезпечення
    Технологія проектування 
       комп’ютерних систем
    Комп’ютерні системи
    Комп’ютерні мережі
    Паралельні та розподілені обчислення
    Захист інформації в комп’ютерних системах
     Інженерія програмного забезпечення
    Прикладне програмування
    Логічне програмування
    Комп’ютерна графіка
    Периферійні пристрої
    Програмування для ОС UNIX
    Технології критичної програмної інженерії
     Керування розробкою програмних систем
    Дослідження та аналіз комп’ютерних 
    систем штучного інтелекту
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Освітні ступені: бакалавр, магістр.
Форма навчання:
 рівень бакалавра
  - денна повна - 3 роки 10 місяців;
  - денна скорочена - 2 роки 10 місяців;
 рівень магістра
    - денна повна - 1 рік 4 місяці;
 рівень PhD за спеціальністю 05.13.06
«Інформаційні технології» - 4 роки.

ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА:
 Технічне та програмне забезпечення 
комп’ютерних систем і мереж універсального та 
спеціального призначення та їх компонентів.

ВИДИ ДІЯЛЬНОВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 Розробка: апаратно-програмних засобів ІТ,
комп’ютерних систем і мереж, їх системного
програмного забезпечення; БД та СУБД, технічних 
засобів захисту інформації; систем прийняття 
рішень; систем діагностики і тестування; 
розподілених і кластерних комп’ютерних систем; 
лолокальних, глобальних і корпоративних 
комп’ютерних мереж.

ПЕРВИННІ ПОСАДИ ВИПУСКНИКА
    

    розробник програмного забезпечення:
Software Engineer (SE) (systems programmer, 
application programmer), Web Developer;
    си    системний адміністратор:
System Administrator Network/ Database/Domain;
    аналітик:
Computer System Analyst, Data Scientist, Malware Analyst;
    тестувальник:
QA engineer, QA Tech Lead;
    керівник проекту:
PProject Manager (PM), Senior PM, Team Lead;
Product Manager, Technical Lead, System Architect,
Director of Engineering;
    інші посади:
Research Engineer, Support, ERP/CRM, Sysadmin,
Game designer, Security Specialist.


