Факультет інформаційних технологій та управління

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Додатково: Вчитель інформатики

Спеціалізації:
1) Програмування
2) Інтернет речей
Освітній рівень: бакалавр
Форма навчання: денна
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Вартість навчання (за 3 роки 10 місяців): 56 тис. грн.

Ключові дисципліни, що вивчаються:
 Архітектура обчислювальних систем.
 Вища математика
 Алгоритми і структури даних.
 Дискретна математика.
 Основи програмування.
 Операційні системи та системне програмування.
 Бази даних та інформаційні системи.
Інтелектуальні інформаційні системи.
 Мережі і захист інформації
 Комп’ютерна графіка.
 Методика навчання інформатики та ін.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти
 Українська мова та література
(мінімальна кількість 100 балів, коефіцієнт 0.3)

 Математика (мінімальна кількість 120 бали, коефіцієнт 0.4)
 Фізика / Іноземна мова (мінімальна кількість 100 балів,
коефіцієнт 0.2)

Примітка 1: При вступі особам, які в 2017 році успішно закінчили підготовчі курси
Університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти додається
бали за результатами підсумкової атестації - максимальна кількість 200 балів,
коефіцієнт 0.05.
Примітка 2: Особа може вступити до Університету на другий (третій) курс
(з нормативним терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, для
здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження
вступних випробувань з урахуванням середнього балу диплома молодшого
спеціаліста.

Вступні іспити:

! Перелік та графік проведення іспитів дивитися додатково.
Строки прийому заяв та документів, вступних іспитів та
зарахування на навчання на 1 курс – ступінь бакалавра:
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до
документів про повну загальну середню освіту - починається 29 червня,
закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року
Початок прийому заяв та документів - 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити
вступний іспит - 20 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на
основі сертифікатів ЗНО - 26 липня 2017 року
Строки проведення вступних іспитів - 21 липня – 26 липня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до
зарахування на місця державного замовлення - 01 серпня 2017 року
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