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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 
Спеціальність «Системний аналіз і управління» виникла відносно недавно через 

серйозну потреби ринку інформаційних систем у фахівцях, що поєднують в собі знання 
інформаційних технологій та економіки, здатних на математичній основі ставити і вирішувати 
завдання управління підприємством. 

У вузах України дана спеціальність зараз є однією з найпопулярніших. ДонНТУ – 
єдиний ВНЗ Донецької області, що проводить підготовку за спеціальністю «Системний аналіз і 
управління». 

Чому можна навчитися? 
Сфери діяльності: 

 проектування і впровадження інформаційних систем і систем управління; 
 аналіз діяльності підприємств; 
 постановка бізнес-процесів. 

Основні дисципліни:  
 методи і засоби системного аналізу, основи теорії управління; 
 мови і сучасні технології програмування; 
 архітектура та протоколи сучасних локальних і глобальних мереж, способи 

передачі даних; 
 моделі, методи та алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах визначеності, 

невизначеності, ризику та конфліктних ситуацій. 



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 
працювати на наступних посадах:  

 системні аналітики і менеджери проектів; 
 провідні фахівці аналітичних і планових відділів, ІТ-служб; 
 консультанти з питань оптимізації та інтелектуалізації управління виробничою та 

фінансовою діяльністю підприємства.  
 

Підготовку фахівців здійснює кафедра  «Комп’ютерних наук»  
Завідувач кафедри – д.т.н., професор, Башков Євген Олександрович  

 
Адреса:  

м. Красноармійськ, пл. Шибанкова 2, корпус №3,  ауд. 3.104 
 
Телефон деканату факультету комп’ютерних наук і технологій:  

+38 (066) 837-46-00 
 

e-mail деканату:   
fknt.donntu@gmail.com 

 
e-mail кафедри:   
 kn.fknt.donntu@gmail.com 

 


