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Умови конкурсного відбору 
Конкурсний відбір у 2015 році проводиться за результатами ЗНО поточного року та середнім  
балом атестату.  Коефіцієнти ваги до відповідної оцінки з предметів:  

 
Математика – 0,4; 

Українська мова та література – 0,2; 
Іноземна мова – 0,3. 

 
Формула розрахунку конкурсного балу:  

 
КБ=Б1*к1+Б2*к2+Б3*к3+БА*0,1 

 
де Б1, Б2, Б3 – бали з конкурсних предметів; 
к1,к2,к3 – коефіцієнти ваги предметів ЗНО; 
БА- бал атестату. 

Актуальність 
IT-індустрія потребує фахівців, які володіють новітніми технологіями розробки й 

супроводу програмного забезпечення. Одним з найважливіших ресурсів сучасного 
підприємства є інформація. Потрібні не просто кодувальники, а професійні розробники ПЗ, 
здатні організувати інформаційні потоки, застосувати хмарні обчислення та інтелектуальні 
методи, забезпечити безпеку та захист даних, спроектувати великі інформаційні системи і 
керувати програмними проектами.  

Чому можна навчитися? 
Сфери діяльності: 

 проектування, розробка і тестування програмних продуктів; 
 програмування систем з серверами баз даних; 
 розробка програмного забезпечення для мобільних платформ і систем Інтернет; 
 розробка засобів комп'ютерної графіки та ін. 

Основні дисципліни:  
 мови і технології програмування;  
 методи, засоби і середовища математичного та комп'ютерного моделювання;  
 методи системного аналізу та дослідження операцій;  
 обробка інформації алгоритмічними методами з використанням комп'ютерної 

техніки. 



Що далі? 
Це категорія спеціалістів, що користується підвищеним попитом на підприємствах не 

тільки України, а й за кордоном. Після закінчення навчання в університеті випускники можуть:  
 бути співробітниками ІТ-відділу; 
 працювати у наукових, проектних, контрукторських та навчальних інститутах; 
 займати посаду спеціалістаз інформаційних технологій на промислових 

підприємствах, у банках й фінансових установах, Call та документ-центрах, 
державних закладах; 

 займати посади прикладного або Web-програміста, адміністратора баз даних, 
керівника проекту, інженера з програмного забезпечення, молодшого наукового 
співробітника.  
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