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Галузь знань: 12 Інформаційні технології

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Освітня кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та

технологій

Професійна кваліфікація: Фахівець з інформаційних

технологій

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» забезпечує
підготовку фахівців, орієнтованих на розробку і застосування
математичних моделей процесів і об'єктів, математичних методів,
програмних та інструментальних засобів побудови інформаційних систем
для вирішення задач науки, техніки, економіки та управління.

Особливістю спеціальності є вивчення та розробка систем Інтернет
речей, робототехніки.



Випускник спеціальності 126 - Інформаційні системи та 

технології може займати посади:

Посади
Рівень заробітної 

плати

Фахівець з проектування та підтримки

інформаційних систем та технологій/

Specialist in the design and support of

information systems and technologies

15-18 тис.грн.

Фахівець з пошуку та обробки

інформації в Internet/ Specialist in the

search and processing of information in the

Internet

10-15 тис.грн.

Технік-програміст/ Technician Programmer 20+ тис.грн.

Аналітик даних “Інтернет речей” (IoT)/

Data Analyst "Internet of Things" (IoT) 17-20 тис.грн. 
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Викладацький склад кафедри 

Сторчак Каміла 

Павлівна
(завідувач кафедри, 

доктор технічних наук, 

професор)

Срібна Ірина 

Миколаївна
(доктор технічних 

наук, доцент)

Полоневич Ольга 

Володимирівна
(кандидат технічних 

наук, доцент)

Ткаленко Оксана 

Миколаївна
(кандидат технічних 

наук, доцент)

Токарчук Дмитро 

Олегович
(асистент)

Данильченко 

Валентина 

Миколаївна
(старший викладач)

Миколайчук Віра 

Романівна
(старший викладач)

Алексіна Лариса 

Титівна
(старший викладач)

Хоменчук

Владислав Олегович
(старший викладач)

Васюк Поліна 

Олександрівна
(асистент)

Маркіна Олена 

Анатоліївна
(завідувач лабораторії 225)

Махиня Антоніна 

Петрівна
(завідувач лабораторії 211)

Шабельник 

Анастасія Василівна
(інженер 1 категорії)

Козлов Дмитро 

Євгенович
(асистент)

Свердлюк

Богдан Ігорович
(асистент)

Каграманова Юлія 

Костянтинівна
(асистент)

Тушич Аліна 

Миколаївна
(доцент)

Анісімов Руслан 

Євгенович
(провідний інженер)

Заячковський Андрій 

Володимирович
(інженер 1 категорії)



РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ НА КАФЕДРУ
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перший курс
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РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТ
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Компанії-партнери кафедри Інженерії програмного забезпечення приймають 

активну участь у навчальному процесі, а саме:

• Приймають студентів для 

проходження практик та 

стажувань;

• Проводять студентські 

хакатони;

• Спільно із кафедрою 

викладають дисципліни;

• Проводять курси.

• Беруть участь у ярмарках 

вакансій;

• Беруть участь у 

конференціях, виставках;

• У якості спонсорської 

допомоги надають 

програмно-апаратні 

комплекси для 

проведення занять.

• Працевлаштовують 

студентів і випускників.
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СИСТЕМА РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та наукової діяльності 

за рахунок покращення їх організації, контролю, використання принципу
індивідуального підходу.

Головний куратор
Завідувач кафедри

Керує роботою кураторів своєї кафедри, спрямованою на створення належних умов для 
організації освітньої діяльності, самореалізації та розвитку студентів.

Куратор навчальної групи
Науково-педагогічний працівник кафедри

Здійснює навчально-виховну діяльність з колективом студентів, окремими студентами,
спрямовану на створення належних умов для навчально-виховного процесу та наукової діяльності, 

самореалізації та розвитку студентів, їх творчої діяльності, соціального захисту, проведення 
позанавчальної та культурно-масової роботи.

Староста групи
Є представником академічної групи для організаційного забезпечення навчального процесу в 
академічній групі та для управління студентським колективом групи при залученні до всіх 

організаційних заходів

Студент
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РОБОТА СИСТЕМИ КУРАТОРІВ
Створено організаційні засади:

▪ Положення про головного куратора;
▪ Положення про куратора навчальної групи;
▪ Положення про старосту навчальної групи.

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю

(спеціалізацією) підготовки

Завідувач кафедри за спеціальністю

Головний куратор

• Щоденна робота по 
управлінню 
студентськими 
колективами

• Щотижневе
підведення підсумків

• Щоденна робота по 
управлінню 
студентськими 
колективами та
робота зі старостами
груп

• Щотижневе 
підведення підсумків

• Щомісячне
підведення підсумків

Результати роботи системи кураторів:
▪ Студент став головним суб’єктом освітньої діяльності;
▪ Показник відвідування навчальних занять – не менше 75%.
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Головний куратор

Завідувач кафедри

Куратор навчальної групи

Науково-педагогічний працівник кафедри

Навчальної група

Староста групи



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ВЧЕНІ РАДИ

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  
І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

АСПІРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА
НАУКОВІ 

СТУДЕНТСЬКІ  
ГУРТКИ

НАУКОВІ ФАХОВІ
ВИДАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА
СЕМІНАРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА
БАЗА

УНІВЕРСИТЕТУ



За допомогою високошвидкісної мережі встановлено IP-камери і вдосконалено систему

контролю за навчанням. Камери встановлені в лабораторіях та аудиторіях університету.

Загальна кількість камер складає 54 шт. - в 54 лекційних та навчальних аудиторіях.

УДОСКОНАЛЕНО СИСТЕМУ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА

НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ
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На кафедрі функціонує три лабораторії, які оснащені сучасними апаратно-

програмними комплексами:

Лабораторія Інтернет 
речей компанії Vodafone

Академія інформаційно-
комунікаційних 
технологій Huawei

Лабораторія 
Робототехніки
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Навчальна лабораторія Інтернету речей компанії Vodafone



Обладнання навчальної лабораторії

Інтернету речей компанії Vodafone

Cisco 

Packet 

Tracer

IT project 

management

Маtlab

1. MS Visio

2. Rational 

Rose

ArduinoUNO

МathCad

3D-принтери

Пристрої дистанцій-

ного керування 

безпекою

Arduino



Студентські проекти:

1. Розумний будинок;

2. Світлодіодний куб;

3. Годинник з пластинок 

оргскла;

4. Радіокерований робот;

5. Світломузика на стрічці;

6. Лампа на газорозрядних 

індикаторах;

7. Смарт-окуляри;

8. Погодна станція;

9. Матрична світлодіодна 

колонка;

10. Система автополиву.

Студентські проекти створені під час роботи 

гуртка Інтернету речей
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Навчальна лабораторія

Академія інформаційно-комунікаційних технологій Huawei
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Обладнання навчальної лабораторії

Академії інформаційно-комунікаційних технологій Huawei

«Huawei eNSP» – програма для 

моделювання мереж на обладнанні Huawei
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Обладнання навчальної лабораторії

Робототехніки

Програмовані

роботи-конструктори



Перше – підготовка по спеціальності починається з 

1 курсу

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.
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Для всіх 1 курсів всіх спеціальностей викладачами кафедри

Інформаційних систем та технологій в межах дисципліни «Застосування

інформаційно-комунікаційних технологій».

Основи знань з Інтернет речей допоможе Вам дізнатися про

взаємодію об’єктів на основі сенсорних мереж, побудови пристроїв

дистанційного керування .

Системи керування версіями створювати документацію проєкту з

поетапним записом змін в залежності від версії, робота в команді.

Друге – на першому курсі для всіх спеціальностей 

викладається дисципліна «Застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій»

Застосування 

інформаційно-

телекомунікаційних 

засобів

Інтернет речей та 

Системи керування 

версіями



• 1й курс - «Групова 

динаміка і 

комунікації»;

• 2й курс - «Ділові 

комунікації»;

• 4й курс - «Засади 

відкриття власного 

бізнесу»,

«Хмарні технології»,

«Штучний інтелект».

Третє – Про дисципліни для всіх спеціальностей «Ділові 

комунікації», «Групова динаміка і комунікації», «Засади 

відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології»,

«Штучний інтелект»

працювати у групі та

Формують у студента уміння ефективно

команді, що саме

потребують сучасні роботодавці, не просто

виконувати індивідуальний проект, а вміти

реалізовувати його шляхом домовленостей

та спільних розробок.

Дозволять орієнтуватися в технологіях 

сьогодення, розуміти структуру та 

функціонування штучних нейронних мереж 

та застосовувати їх у власних дослідженнях.

Дозволяють відкрити власний бізнес,

(наприклад, по розробці сенсорних мереж,

спеціальності кафедри) для

фахівця вкрай необхідним є

стосовно 

сучасного  

знання особливостей підприємницької

діяльності в реальному бізнес-середовищі.
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Четверте – Посилене вивчення англійської мови

В обов`язковому порядку передбачено поглиблене вивчення

англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять на

тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам 20 % занять проводяться

англійською мовою.

Робототехніка

Доц. Ткаленко О.М.

Ст. викладач.

Миколайчук В.Р.Технологія VoIP

Можливість вільного володіння технічною англійською мовою та 

засвоєння її на рівні міжнародного стандарту B2 надає додаткові 

переваги для працевлаштування наших студентів не тільки у 

вітчизняних, але і в міжнародних компаніях.
26



П`яте – Не меньше половини занять проводиться

практично

Теоретична 

частина 26%

Практична 

частина 74%
27



Шосте – По темам кожної дисципліни проводяться лекція

– як теоретична підготовка і практичні заняття та, при 

можливості, лабораторні заняття – як практична складова 

навчання
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Дисципліни, що викладає

кафедра

Лекційні

заняття

Практичні

заняття

Лабораторні

заняття

Системи розподілу інформації + + +
Інформаційні мережі + + +
Теорія інформаційних процесів та систем + + +
Архітектура інформаційних систем + + +
Основи інформаційних технологій + + +
Моделювання IoT advance + + +

Моделювання даних + + +

Управління IT-проектами + +
Технологія VoIP* + + +
Робототехніка* + + +
Моделювання інформаційних систем + + +
Технології Інтернет речей + + +
Моделювання IoT + + +



Сьоме – По кожній темі занять лектор в кінці лекції 

повинен надати перелік питань для опрацювання 

студентами при самостійній підготовці до практичних

занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції

Завдання на 

самостійну роботу
29



Восьме – Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі 

Інформаційних систем та технологій створена сучасна навчально-лабораторна 

база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і 

сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення

Системи розподілу інформації

Інформаційні мережі

Теорія інформаційних процесів та

систем

Архітектура інформаційних систем

Основи інформаційних технологій

Моделювання ІоТ advance

Моделювання даних

Управління IT-проектами

Технологія VoIP*

Робототехніка*

Моделювання систем

Технології Інтернет речей

Моделювання IoT
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Восьме – Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі 

Інформаційних систем та технологій створена сучасна навчально-лабораторна 

база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і 

сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення

Системи розподілу інформації

Інформаційні мережі

Теорія інформаційних процесів та 

систем

Архітектура інформаційних систем

Основи інформаційних технологій

Управління IT-проектами

Технологія VoIP*

Робототехніка*

Моделювання інформаційних систем*

Технології Інтернет речей

Моделювання IoT

Cisco Packet

Tracer

IT project 

management

Маtlab;

Rational Rose

Notepad++

Xcode

МathCad

1. MS Visio

2. Rational Rose
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Дев`яте – при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану

здійснюється з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на

дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.
Десяте – на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією – 25% на дисципліни 

загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за 

спеціальністю і 37,5% за спеціалізацією

Цикл загальної підготовки

60 кредитів = 1800 годин = 25%

Цикл професійної підготовки 

180 кредитів = 5400 годин = 75%

32



Одинадцяте – Вивчення дисциплін загальної підготовки 

здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного 

забезпечення оволодіння студентами професійними

знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра
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Дванадцяте – Проведення практик студентів

організовувати та проводити в компаніях-партнерах кафедр

34

Курси Компанії

2, 3, 4, 6 Huawei, Vodafone, Ес Енд Бі Систем, 

Ай Ті Джи, Thundersoft, Фонет, ДЕПС 

СОЛЮШЕНЗ, Стем-центр Сократ, 

Антимонопольний комітет України, 

Інститут радіолокаційних технологій, 

Pipl, Бінотел, Квант-радіолокація.



Сертифікація
1. «Introduction to IoT» в 

рамках дисципліни

«Технології Інтернет речей».

2. «IoT Fundamentals: 

Connecting Things» в рамках 

дисципліни «Моделювання

ІоТ».

3. «CPA - Programming

Essentials in C++».

4. NDG Linux Unhatched».
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Запрошуємо на 

навчання за

спеціальністю 

126 Інформаційні

системи та технології!
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