
Конкурсний відбір 
Конкурсний відбір у 2015 році проводиться 

за результатами ЗНО поточного року та середнім  
балом  атестату. 

Конкурсний бал (КБ)  
розраховується за формулою: 

КБ = коеф1 * бал1 + коеф2 * бал2 + коеф3 * бал3 + 
+ 0,1 * бал_атестату, 

де бал1, бал2, бал3 – бали з конкурсних 
предметів; 
коеф1, коеф2, коеф3 – вага відповідної оцінки 
згідно з наведеною таблицею. 

 

 КН КІ ПІ САУ ІНФ ФІР 

Українська 
мова та 

література 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Іноземна 
мова 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Математика 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 – 
Історія 

України – – – – – 0,5 

 
Наприклад, студент, що має 170 балів за 

атестатом, 140 балів з української мови та 
літератури, 153 бали з математики та 128 балів з 
англійської мови, приймає участь в конкурсі на 
напрям підготовки КН з конкурсним балом 

КБ = 0,2 * 140 + 0,4 * 153 + 0,3 * 128 + 0,1 * 170 = 
144,6 

Кількість місць 

Напрям 
підготовки 

Форма 
навчання 

Всього 
місць 

Бюджет 

1 
курс 

2 
курс 

6.050101 
Комп’ютерні 
науки 

Денна 245 50 5 

Заочна 195 5 – 

6.050102 
Комп’ютерна 
інженерія 

Денна 200 50 5 

Заочна 120 5 – 

6.050103 
Програмна  
інженерія 

Денна 175 50 5 

Заочна 150 5 – 
6.040303 
Системний  
аналіз 

Денна 35 15 – 

6.040302 
Інформатика Денна 75 15 – 

6. 020301  
Філософія 

Денна 25 10 – 
Заочна 25 – – 

 
Прийом на 1 курс здійснюється на базі 

повної загальної середньої освіти (атестат), 
прийом на 2 курс здійснюється на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
(диплом технікуму). 
 

Контактна інформація 
м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. 
приміщення КІІ ДонНТУ, ауд. 3.104. 
e-mail: fknt.donntu@gmail.com 
тел: 066-837-46-00 
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Комп’ютерні науки 

Сфери діяльності: 
Проектування та розробка 
інформаційних і управляючих 
систем, систем штучного 
інтелекту, Web-орієнтованих 
систем та ін. 

Що вивчають студенти: 
 мови та технології 

програмування; 
 апаратні засоби 

комп’ютерних систем; 
 засоби моделювання та 

проектування систем 
різних напрямів та рівнів 
складності; 

 нечіткі методи в системах 
управління; 

 методи та засоби 
штучного інтелекту; 

 технології збору, 
обробки, збереження та 
захисту даних; 

 проектування та 
створення 
мультимедійних систем, 
комп’ютерний дизайн. 

Ким можуть працювати: 
Аналітики, проектувальники, 
розробники та дизайнери ІТ-
систем в різних областях 
індустрії, бізнесу  та науки, 
системні адміністратори, 
програмісти. 

Комп’ютерна 
інженерія 

Сфери діяльності: 
Комплексне проектування, 
розробка та експлуатація 
комп’ютерних компонентів, 
комп’ютерів, комп’ютерних 
систем та мереж, 
комп’ютерних систем 
технічної діагностики, 
банківських систем та ін. 

Що вивчають студенти: 
 архітектура та 

схемотехніка 
комп’ютерних систем та 
мереж; 

 системне програмне 
забезпечення; 

 комп’ютерне 
обладнання; 

 проектування цифрових 
пристроїв на ПЛІС; 

 обробка сигналів та 
зображень; 

 паралельні та 
розподілені обчислення; 

 апаратні засоби 
комп’ютерної графіки. 

Ким можуть працювати: 
Спеціалісти із проектування, 
впровадження, експлуатації та 
супроводження апаратного та 
програмного забезпечення 
комп’ютерних систем різного 
призначення. 

 

Програмна інженерія 

Сфери діяльності: 
Проектування, розробка та 
тестування програмних 
продуктів, програмування 
систем з серверами база даних, 
мобільних систем Інтернет, 
засоби комп’ютерної графіки 
та ін. 

Що вивчають студенти: 
 технології структурного, 

процедурно-модульного, 
об’єктно-орієнтованого, 
компонентного, 
функціонального, 
логічного, паралельного 
та візуального 
програмування; 

 методології, технології та 
середовища 
проектування, 
моделювання, розробки 
та тестування 
програмного 
забезпечення; 

 засоби розподіленої 
обробки даних. 

Ким можуть працювати: 
Фахівці із розробки та 
тестування програмного 
забезпечення, керівники групи 
розробників, аналітики 
комп’ютерних та програмних 
систем. 

Системний аналіз 

Сфери діяльності: 
Проектування та 
впровадження інформаційних 
систем та систем управління, 
аналіз діяльності підприємств 
та постановка бізнес-процесів. 

Що вивчають студенти: 
 методи та засоби 

системного аналізу, 
основи теорії керування; 

 мови та сучасні 
технології 
програмування; 

 побудова, архітектура та 
протоколи сучасних 
локальних та глобальних 
мереж, методи передачі 
даних; 

 моделі, методи та 
алгоритми підтримки 
прийняття рішень в 
умовах визначеності, 
невизначеності, ризику 
та конфліктних ситуацій. 

Ким можуть працювати: 
Системні аналітики та 
менеджери проектів, провідні 
спеціалісти аналітичних та 
планових відділів, ІТ-служб, 
консультанти з питань 
оптимізації та інтелектуалізації 
управління виробничою та 
фінансовою діяльністю 
підприємства. 

Інформатика 
Сфери діяльності: 

Розробка та супровід 
алгоритмічного та 
програмного забезпечення 
інформаційних систем, 
сучасних прикладних пакетів, 
баз даних і знань, 
впровадження інформаційних 
технологій в задачах 
управління та прийняття 
рішень. 

Що вивчають студенти: 
 мови та технології 

програмування; 
 методи, засоби та 

середовища 
математичного та 
комп’ютерного 
моделювання; 

 методи системного 
аналізу та дослідження 
операцій; 

 обробка інформації 
алгоритмічними 
методами з 
використанням 
комп’ютерної техніки. 

Ким можуть працювати: 
Спеціаліст з інформаційних 
технологій в наукових, 
проектних, конструкторських, 
навчальних інститутах, на 
підприємствах, у банках й 
фінансових установах, 
державних закладах.

 
Філософія та 

релігієзнавство 

Сфери діяльності: 
Консультаційна діяльність в 
різних галузях науки, освіти та 
культури. Викладацька 
діяльність. 

Що вивчають студенти: 
 філософські та 

культурологічні 
дисципліни; 

 історичні науки; 
 релiгiєзнавчi дисципліни; 
 мовна підготовка, в тому 

числі латинська,  
давньогрецька і 
давньослов’янська мови; 

 основи антропології; 
 етика; 
 естетика; 
 синергетика. 
Ким можуть працювати: 

Викладачі з філософських та 
релігієзнавчих наук, 
консультанти, експерти та 
аналітики з питань релігії, 
історії та філософії, державні 
службовці в адміністраціях 
будь-якого рівня з питань 
культури, освіти, молоді, 
відносин між державою і 
церквою; у видавничих 
органах, засобах масової 
інформації, у закладах 
культури. 


