
 

КАФЕДРА  

ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ І 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 

Запрошує на навчання за спеціальністю 

122 «Комп'ютерні науки та інформаційні 

технології» 

за освітньою програмою: 

  «Комп’ютерні науки»  

 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» 

за освітньою програмою: 

  «Системна інженерія»  

 

На кафедрі працює школа розвитку молоді «Hi-Tech School», 

де   можна  удосконалити свої знання з таких питань, як: 

Технології програмування: Java, Java Script, PHP, C#, VBA;  

Системи інформаційної безпеки та електронної комерції;  

Комп’ютерна графіка і Web-дизайн: Adobe Photoshop, 

CorelDraw; 

Презентаційна та видавнича діяльність: DTP InDesign, Page-

Maker, QuarkXPress, Flash-аніматори;  

Електронне діловодство: професійна робота з Word, Excel, 

Завідуючий кафедрою: 

к.т.н., доц. Манакова Наталія Олегівна 

Куратор роботи з абітурієнтами: 

доц. каф. Бочаров Борис Петрович 

тел. 050 - 400 - 19 - 51 

м. Харків,  

ст. м. «Архітектора Бекетова»,  

вул. Маршала Бажанова, 17,  

Центр.  корпус,  

2 поверх, ауд. 231-233,  

тел. (057) 707 - 31 - 45 

Веб-сайт: www.pmit.kname.edu.ua            Е-mail: kaf-pm-it@ukr.net  
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Фотографія 3 

Ми дбаємо  щодо подальшого пра-

цевлаштування наших випускників. 

Саме тому  кафедра підтримує тісні 

зв'язки з роботодавцями – замовника-

ми майбутніх спеціалістів. 

Викладачі кафедри організують зустрі-

чі студентів з видатними вченими, прак-

тиками, проводять культурні, спортивні 

заходи тощо.  

 

 

 

 

Фотографія, що відповідає тематиці Вашої кафедри, 

або слоган  з графічним зображенням 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

PowerPoint, Writer, Calc, 

Impress, Adobe Illustrator;  

Data Mining та технології 

SQL тощо. 
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 Математика 

 Іноземна мова      

 або фізика або   

 Історія України 
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Ми –  провідна кафедра, що готує фахівців в галузі су-

часних інформаційних технологій а також відповідає за  

базову підготовку студентів з питань використання інфо-

рмаційних технологій у різних сферах житлово-

комунального господарства. 

Мета кафедри – підготувати кваліфікованих фахівців з 

комп’ютерних технологій, здатних вирішувати складні 

завдання щодо розробки високотехнологічних систем 

управління ( у т.ч. – об’єктами міського господарства). 

Переважна більшість співробітників  – досвідчені фахівці 

з питань сучасних інформаційних систем. Кафедра є 

ініціатором Міжнародних науково-практичних конфе-

ренцій з нагальних проблем інформатизації систем 

міського господарства за участю провідніихвчених Ав-

стрії, Великобританії, Норвегії, США, Росії та України.  

Напрямки наукової діяльності: математичне моделюван-

ня, інформаційна безпека та електронна комерція, 

геоінформаційні системи, бази даних, штучний інтелект 

тощо. 

Кафедра ПМіІТ здійснює підготовку фахівців за наступ-

ними спеціальностями та спеціалізаціями: 

 

Рівень підготовки: Бакалавр 

122 “Комп'ютерні науки та інформаційні технології ”: 

                          Освітня програма  «Комп’ютерні науки»    

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техно-

логії ”: 

                           Освітня програма  «Системна Інженерія»    

 Інфраструктура про-

сторових даних 

 Об'єктно-орієнтоване 

програмування 

 Операційні системи 

 Організація баз даних 

та знань 

 Інтелектуальний ана-

ліз даних 

 Веб-технології та веб-

дизайн 

 Комп'ютерна графі-

ка 

 Технології захисту 

інформації 

 Технології тестування 

програмних продук-

тів  

 компанії, що займаються розробкою та тес-

туванням програмних продуктів; 

 ІТ-підрозділи промислових, будівельних, тра-

нспортних та підприємств; 

 підприємства житлово-комунального госпо-

дарства; 

 інформаційні підрозділи органів державно-

го управління та місцевого самоврядування; 

 банки, біржі тощо. 

Комп’ютерна підготовка , знання предметної галузі 

роблять наших студентів одними з найбільш затре-

буваних на сучасному ринку праці ближнього й да-

льнього зарубіжжя.  

Системні аналітики, менеджери IТ-проектів, фахівці з 

оптимізації бізнес-процесів, адміністратори мереж і 

баз даних, тестувальники, Web-дизайнери і Web-

програмісти, проектувальники інформаційних систем, 

працівники служб інформаційної безпеки, співробітни-

ки та керівники IТ-відділів на підприємствах середнього 

та малого бізнесу, у великих корпораціях і державних 

установах, спеціалісти з використання мікроконтроле-

рів та розробки робототехнічних систем.  

Студенти мають можливість проходити практику 

 на підприємствах: України,  СНД та Євросоюзу. 

☑ Денна форма навчання        

 

 

 

Фотографія 1 

Кафедру «Прикладної 

математики і інфор-

маційних технологій» 

було засновано 26 жов-

тня 1978 року.  

 

Термін навчання: 4 роки   

Бакалавр    

Вартість контракту: 8600 грн.  
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☑ Денна форма навчання        
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