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Конкурсні пропозиції 
Сучасне програмування, мобільні 
пристрої та комп’ютерні ігри «Інноваційний кампус»

Прикладна комп'ютерна інженерія
Освітня траєкторія «Web-дизайн та Internet-програмування»

Ролик кафедри

1 Рівень освіти: бакалавр «Технічний фахівець в 
області обчислювальної техніки»

2 Рівень освіти: магістр   з   комп'ютерної   
інженерії   «Професіонал   в   області 
обчислювальних  систем»  або  «Професіонал  в  
області  програмування»

3 Рівень освіти: доктор філософії

https://www.youtube.com/watch?v=GvHnXh_EbHA&t=22s


Освітня програма включає освітні траєкторії:

1 Комп'ютерні системи та системне програмування
Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем, систем
інтелектуальної обробки інформації, забезпечення якості обслуговування
комп’ютерних систем і мереж (DevOps) є дуже актуальним. Системне
програмування є видом сучасного програмування. Спеціалісти з комп’ютерної
інженерії залучаються до проектних та дослідних робіт у галузі робототехніки

3 Інноваційний кампус
Інноваційна освітня траєкторія, яка розроблена командою українських ІТ-фахівців у
співпраці з викладачами кафедри КІП. Концепція програми - перехід від
декларативної схеми навчання, основою якої є здобуття знань, до проектної схеми,
спрямованої на набуття практичних навичок створення продуктів та систем.

2 Інженерія мобільних пристроїв та прикладне програмування
Сучасні мобільні пристрої – це різного складу та рівня комп’ютери. Ви опануєте
знаннями та навичками, що дозволять керувати мобільними пристроями та
наповнювати їх новими властивостями в залежності від галузі застосування.
Сучасні програмісти – фахівці найвищого рівня, які аналізують, розробляють
широкий спектр програмного забезпечення (Front-end, Back-end, Web та ін.).

Створення комп’ютерних ігор – творчий і 
складний процес, що вимагає рівня 
підготовки в програмуванні, алгоритмах, 
апаратному забезпеченні й мережевих 
технологіях, який дозволить розробити 
щось дуже унікальне і популярне.

Конкурсна пропозиція 
Сучасне програмування, мобільні 
пристрої та комп’ютерні ігри 
«Інноваційний кампус»



Системне програмування4

Програмування1

Алгебра програмування 2

Архітектура операційних систем3

Алгоритми та структури даних5

Об’єктно-орієнтоване програмування

Проєктування мобільних 
застосунків9

Організація та проєктування баз даних6

7

Системне програмне забезпечення8

Паралельні та хмарні обчислювальні
системи

10

Комп’ютерна графіка14

Комп’ютерні мережі11

Системне програмування12

Веб-програмування13

Інженерія комп'ютерних ігрових 
технологій

15

Проєктування серверних застосунків

Системи штучного інтелекту19

Технологія автоматизованого 
проєктування
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Тестування програмного забезпечення18

Основи обчислювального інтелекту20
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Конкурсна пропозиція 
Прикладна комп'ютерна 
інженерія

Освітня траєкторія 
«Web-дизайн та 
Internet-програмування»

Web-Design
Вплив  вибору кольору на 
сприйняття цифрового продукту

https://www.youtube.com/watch?v=jOjBGTOwDkU&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=bvsZUz6xMyw&t=18s


Дисципліни 
професійної підготовки

Веб-програмування4

Програмування1

Архітектура комп'ютерних 
систем

2

Алгоритми та структури даних3

Комп'ютерні мережі5

Основи безпеки програм та даних

Теорія інформації та кодування 9

Операційні системи6

7

Методи та системи штучного 
інтелекту

8

Ризик-орієнтований аналіз в IT 
технології

10

Інтелектуальний аналіз даних14

Стандартна платформа Java11

Системне програмування12

Основи обчислювального 
інтелекту

13

Розробка та застосування баз 
даних

15

Формальні мови, граматики і автомати

Обробка сигналів та зображень19

Захист інформації в комп'ютерних
мережах

16

17

Проєктування мобільних застосунків18

Сучасні фреймворки веб-
програмування

20
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Можливості
працевлаштування

Розробники програмного 
забезпечення

(Front-end, Back-end, Web 
та інші) 

QА-інженери

UX-дизайнери

IT-аналітики

Інтегратори 
хмарних сервісів

Datascientist

Project-менеджери

Напрямки 
роботи

Інженери IoT

Tech / Team-Lead 



Спеціалізовані лабораторії

Навчальні класи та лабораторії від компаній EPAM та GlobalLogic



Дипломні роботи студентів

Розробка мобільного ігрового 
застосунку на платформі Unity

Розробка телеграм бота 
«Магазинні знижки» 

Розробка «Розумний будинок» та 
«Розробка інтелектуальної охоронної 

системи»

Розробка додаткового комплекту 
мікроконтролерних пристроїв для систем 
управління автомобілем з інжекторним 

вприскуванням палива

Ці роботи мають різну направленість (програмні та апаратні засоби комп’ютерних та
комп’ютеризованих систем, інтернет-застосунки, математичні моделі та інші), які вирішують складні
практичні завдання, а деякі розробки вже використовуються на підприємствах та фірмах.



Розробки наших студентів

КОМП’ЮТЕРНА ГРА 
«STUDENT HISTORY»

Telegram-канал: 
https://t.me/student_history_OTP

AR-ІГРИ «CARD AR» ТА «MAZE AR»
Telegram-канал:

https://t.me/+-zMbSlfC7iVkZGRi 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 
КОРПУСУ У-1

ВІРТУАЛЬНА 3D-ЕКСКУРСІЯ ПО 
НАВЧАЛЬНИМ ЛАБОРАТОРІЯМ КАФЕДРИ

https://t.me/student_history_OTP
https://t.me/+-zMbSlfC7iVkZGRi
https://www.youtube.com/watch?v=gEPa9J16PBI


Наукові досягнення
кафедри КІП

Наші студенти – найкращі учасники науко-дослідної роботи та 

переможці конкурсів стартапів освітньо-стипендіальних програм.



Контакти

Кафедра «Комп’ютерна інженерія та програмування» 

🌐 Веб-сайт кафедри: https://web.kpi.kharkov.ua/cep/

🏆Discord-server: https://discord.gg/kZEzDV7

☎ Telegram канал: https://t.me/khpi_otp

📺 Youtube: https://cutt.ly/otp_ntukhpi_youtube

👸 Instagram: https://www.instagram.com/_.k.i.p._/

🎶 Tik-Tok: https://vm.tiktok.com/ZMLnv3dYD/

👵 Facebook: https://www.facebook.com/KafedraKIP

Адреса: Україна, 61002, Харків,
вул. Кирпичова, 2, 
Вечірній  корпус, к. 309

Завідувач кафедри
Заковоротний Олександр Юрійович

https://web.kpi.kharkov.ua/cep/
https://discord.gg/kZEzDV7
https://t.me/khpi_otp
https://cutt.ly/otp_ntukhpi_youtube
https://www.instagram.com/_.k.i.p._/
https://vm.tiktok.com/ZMLnv3dYD/
https://www.facebook.com/KafedraKIP

