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Сучасне програмування, мобільні 
пристрої та комп’ютерні ігри 
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Ролик кафедри

https://www.youtube.com/watch?v=AbpdRo0gxHk&t=16s


Освітня програма включає освітні траєкторії:

Системне програмування та розробка комп'ютерних ігор
Характеристика: Системне програмування є видом сучасного програмування. Системні
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 мережних технологіях, який
дозволить розробити щось дуже унікальне і популярне.

2

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

1

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

Рівень освіти: доктор філософії
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Комп'ютерні системи та мобільні пристрої
Характеристика: Розробка сучасного програмного забезпечення комп’ютерних систем,
систем інтелектуальної обробки інформації, забезпечення якості обслуговування комп’ютерних
систем і мереж (DevOps) є дуже актуальним.
Сучасні мобільні пристрої – це різного складу та рівня комп’ютери. Ви опануєте знаннями та
навичками, що дозволять керувати мобільними пристроями та наповняти їх новими
властивостями в залежності від галузи застосування.



Дисципліни професійної
підготовки:

Архітектура операційних систем4

Програмування1

Алгебра програмування 2

Основи комп'ютерної інженерії3

Алгоритми та структури даних5

Організація та проектування баз даних

Комп’ютерна графіка9

Основи електротехніки та електроніки6
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Об’єктно-орієнтоване програмування8

Інженерія комп'ютерних ігрових 
технологій
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Системне програмування14

Комп’ютерні мережі11

Архітектура комп'ютерів12

Веб-програмування13

Захист інформації в комп'ютерних 
мережах (DEVSecOPs).

15

Проектування серверних застосунків

Паралельні та розподілені обчислення19

Технологія автоматизованого 
проектування
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Тестування програмного забезпечення18

Системи штучного  інтелекту20
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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
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Дипломні роботи студентів

Розробка мобільного ігрового додатку 
на платформі Unity

Розробка телеграм бота 
«Магазині 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.
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Контакти

Кафедра «Комп’ютерна інженерія і 
програмування» 

Телефони: +38 (057)-707-61-65

Web-сайт: https://web.kpi.kharkov.ua/otp/uk/
Е-mail: kafedra_otp_2016@ukr.net
Telegram-канал: https://t.me/khpi_otp
YouTube: https://cutt.ly/otp_ntukhpi_youtube

Адреса: вул. Кирпичова, 2, Харків, Україна,  
61002, Вечірній корпус, к. 1-7

Завідувач кафедри
Заковоротний Олександр Юріович

https://cutt.ly/otp_ntukhpi_youtube

