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Спеціальності

Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології

Прикладна математика

Інженерно-фізичний 
фаультет

Кафедра 
«Динаміка та міцність машин»

Інженер-системний аналітик може займати

такі посади: розроблювач програмного 

забезпечення, web-дизайнер, конструктор

аналітик комп'ютерних систем, 

адміністратор системи в проектних 

інститутах і конструкторських бюро 

різного профілю, науковий співробітник 

у науково-дослідних інститутах, 

викладач у навчальному закладі та ін.

Національний
технічний університет

«Харківський політехнічний
інститут»

Випускники кафедри працюють на 

інженерних та наукових посадах в таких 

організаціях як ПАТ «Турбоатом», 

Корпорація «УПЕК», ІПМаш НАН України, 

 

 

ДП «З-д Електроваж-

маш», комерційних 

фірмах, що займають-

ся розробкою про-

грамного забезпечен-

ня, НВФ «Технологія 

2000», ДНТЦ «Енерго-

сталь», ВАТ «УкрНДІ-

ХімМаш», ВАТ «ХТЗ», 

ДП ІТЦ «Діагностика».



Спеціальність «Комп'ютерні науки 
та інформаційні технології»
Спеціалізація «Інформаційні 
технології проектування»

Кваліфікаційні рівні: 

бакалавр з комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій 
(термін навчання 4 роки),

(термін навчання 1,5 роки)

Спеціальність 
«Прикладна математика»
Спеціалізація 
«Комп’ютерна механіка»

Кваліфікаційні рівні: 

бакалавр з прикладної математики
(термін навчання 4 роки),

магістр  з комп’ютерної механіки 
(термін навчання 2 роки)

Міжнародні зв'язки

Основна область діяльності: 
розробка, експлуатація і супровід систем 
автоматизованого проектування нової техніки 
(турбінобудування, двигунобудування,
 транспортне машинобудування, 
приладобудування та в інших галузях).

Зміст освіти: 
сучасні комп'ютерні технології проектування 
(мови і системи програмування С++, Delphі, 
Java, PHP, бази даних і знань, системи 
штучного інтелекту, комп'ютерні мережі, 
математичне моделювання, системи 
візуального та автоматизованого 
проектування, інтернет технології) з 
посиленою механіко-математичною 
підготовкою по міцності матеріалів та 
конструкцій.

магістр з комп'ютерних наук та 
інформаційних технологій Основна область діяльності: 

проектування нової техніки на основі сучасних 
математичних моделей міцності матеріалів і
конструкцій з використанням  сучасних 
комп'ютерних технологій.

Зміст освіти: 
розробка програмного забепечення та 
математичних моделей для рішення практичних 
задач міцності, надійності, оптимізації конструкцій 
нової техніки з поглибленим вивченням 
комп'ютерних технологій досліджень (програмні 
комплекси 3D моделювання SolіdWorks та 
розрахункові - COSMOS, ANSYS).
Всебічна підготовка по математиці, механіці 
деформованих тіл, чисельним методам, 
теорії оптимального проектування, технічній 
діагностиці та ін. дисциплінам) 

Лабораторні заняття студентів в 
університеті міста Халле.

Кафедра «Динаміки та міцності машин» 
підтримує тісні зв'язки з університетами 
Німеччини. 
Кращі студенти й аспіранти одержують
стипендію імені Ейлера по лінії 
Німецького фонду наукового обміну,
 а також проходять практику та 
стажуються в Німеччині. 
Деякі наші вихованці успішно працюють 
або продовжують навчання в аспірантурі 
університетів таких європейський міст, як 
Стокгольм, Лондон, Дрезден, Магдебург 
та інших.

Студенти на практиці у Німеччині.


