
 
 
 
 
 
 

Шановний абітурієнте! 

Державний університет телекомунікацій та кафедра Комп’ютерних наук 

запрошують Вас на навчання за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. 

За даною спеціальністю готуються фахівці, що здатні на високому 

професійному рівні виконувати загальні функції розробника-програміста, 

адміністратора баз даних, системного адміністратора, спеціаліста по тестуванню 

програм, IT архітектора. Вони володіють навичками алгоритмічного мислення, 

уявлення інформації, програмування і проектування інформаційних систем. Основні 

розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування JAVA, JavaScript, 

Python, архітектура комп'ютерів, операційні системи і комп'ютерні мережі, бази 

даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, 

комп'ютерна графіка, взаємодія людини і комп'ютера та ін. 

На 1-му та2-му курсах студенти готуються до отримання міжнародного 

сертифікату Oracle по мові програмування JAVAGR8 на рівні професіонала. 

При кафедрі Комп’ютерних наук технологій відкрито навчально-науковий 

центр технології Hewlett Packard в якому студенти мають можливість безкоштовно 

отримати теоретичні знання і практичні навички підтверджені міжнародними 

сертифікатами за наступними напрямками: на 1-му курсі - CONNECTED DEVICES 

(Комп’ютер і його з'єднання з периферійними пристроями); на 2-му - NETWORKS 

(Мережеві технології); на 3-му - SERVERS AND STORAGE (Сервери і системи 

зберігання даних); на 4-му - CLOUD (Хмарні технології); на 5-му - ACHIEVING 

BUSINESS RESULTS THROUGH TECHNOLOGY (IT технології для досягнення 

успіхів у бізнесі). Компанія оплачує сертифікацію десяти кращим студентам за 

напрямками NETWORKS та SERVERS AND STORAGE на рівні професіонала. 

На кафедрі впроваджено систему дуальної освіти, при якій кращі студенти 

отримують практичні навики з технічних на фірмах  EPAM, Ciklum, Hewlett Packard 

та ін. Також студенти мають можливість проходити практику з подальшим 

працевлаштуванням в найбільших IT-компаній України. 

Студенти кафедри на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

спеціальності «інженерія програмного забезпечення» займають призові місця: 

Антонов Віталій і Саміляк Іван зайняли 1-ше місце у 2018 році з роботою 

«Розрахунок координат критичних точок знятих з безпілотного літального апарату», 

Шелег Михайло і Бабій Назарій – 1-ше місце в 2019 році з роботою «Визначення 

частини мови за допомогою алгоритмів Machine Learning». Антонов Віталій отримав 

грошову винагороду 50000грн. на конкурсі проектів та стартапів InnoDnspro з 

роботою «БПЛА для точної побудови МАП».  

Адреса: м. Київ, вул. Солом’янська, 7, тел. для довідок: (044) 249-29-07,  

(044) 248-85-93, деталі: www.dut.edu.ua, зав. кафедри Комп’ютерних наук д.т.н., 

проф. Вишнівський В. В. Моб.: +380 63 474 79 24, E-mail: vish_vv@ukr.net  
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