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Простір Інтелекту… 
 

Кваліфікація: магістр комп’ютерних наук 
 

Суспільство, наукові установи та ІТ-компанії        
потребують високорівневих інтелектуальних         

рішень!  
 

Магістерська освітньо-наукова прог-
рама “Технології штучного інтелек-
ту» у Київському національному уні-
верситету імені Тараса Шевченка  
призначена для підготовки високо-
кваліфікованих фахівців, здатних до  
досліджень,  розробки та впрова-
дження інтелектуальних технологій у 
багатьох сферах людської діяльності. 
У цій магістерській програмі органі-
чно поєднуються навчальні курси з 
аналізу даних,  обробки  природно-
мовної  інформації, нейромережних 
технологій та ІТ-менеджменту, що 
дозволить випускникам успішно 
працювати  аналітиками  даних, си-
стемними аналітиками, фахівцями з 
розробки інтелектуальних систем. 
Студенти будуть працювати з систе-
мами баз даних (SQL та NoSQL) і про-
грамними системами для роботи з 
даними (R, Python, SAS). Під час нав-
чання та проходження практики во-
ни зможуть консультуватись з пред-
ставниками ІТ-компаній. 
    Викладачами широко використову-
ється матеріал масових онлайн-курсів 
найкращих університетів світу. 

Передові світові результати у нейро-
мережних технологіях, еволюційному 
моделюванні, нечітких системах, ком-
п’ютерній лінгвістиці, бізнес-аналітиці, 
гібридних системах штучного інтелек-
ту стануть базисом для самостійного 
вирішення проблем людства. 
Випускники магістратури зможуть 
формулювати проблеми та задачі, роз-
робляти та використовувати для їх ви-
рішення інтелектуальні технології, 
створювати інтелектуальні системи та 
їх супроводжувати.     
«Технології штучного  інтелекту» є 
міждисциплінарною програмою, акту-
альність якої з часом лише зростає, 
оскільки отримані знання можуть за-
стосовуватись у різних сферах і облас-
тях, а розвиток інтелектуальних техно-
логій в останнє десятиліття свідчить 
про те, що світова економіка потребує 
фахівців, які ними володіють, пропо-
нуючи їм гідну оплату праці.  
Вступаючи на навчання на дану освіт-
ньо-наукову  програму,  можна  бути 
впевненим в її сучасності і у попиті ро-
ботодавців на наших випускників.   

 
 



ПЛАН 
 

Для отримання диплома студенти мають вивчити 19 дисциплін, вико-
нати курсовий проект, пройти асистентську та науково-дослідницьку 
практику, здати комплексний іспит з спеціальності та захистити ква-
ліфікаційну роботу.  
Планом передбачено присвоєння додаткової професійної кваліфікації «Викладач 
вищого навчального закладу» у разі успішного опанування нормативних дисцип-
лін ННД 1.03 – ННД 1.05 та проходження асистентської практики. 
Нормативні навчальні дисциплі-
ни: 
ННД 1.01. Методологія та організа-
ція наукових досліджень з основами 
інтелектуальної власності 
ННД 1.02. Професійна та корпора-
тивна етика 
ННД 1.03. Психологія вищої школи 
ННД 1.04. Педагогіка вищої школи 
та професійна майстерність викла-
дача 
ННД 1.05. Методика викладання 
комп’ютерних наук у вищих нав-
чальних закладах 
ННД 1.06. Наукова іноземна мова 
ННД 1.07. Бізнес-аналітика 
ННД 1.08. Моделювання та візуалі-
зація багатовимірних даних 
 
Дисципліни вибору факультету:  
ДВФ 1.01. Гібридні технології штуч-
ного інтелекту 
ДВФ 1.02. Моделювання інтелектуа-
льних систем 
ДВФ 1.03. Еволюційне моделювання 
та метаевристики 
ДВФ 1.04. Мультиагентні технології 
та сервіси 
ДВФ 1.05. Технології глибокого на-
вчання 

 

Дисципліни вільного вибору сту-
дентів 
Спеціалізація «Інтелектуальні об-
числення» 
ДВС 1.01. Біоінформатика  
ДВС 1.02. Методи обробки природ-
номовної інформації 
ДВС 1.03. Системи обробки зобра-
жень та комп’ютерний зір  
ДВС 1.04. Геоінформатика та прос-
торове моделювання 
 
Спеціалізація «Прикладні інтеле-
ктуальні системи» 
ДВС 2.01. Прикладні технології 
штучного інтелекту 
ДВС 2.02.Адаптивні інтелектуальні 
освітні системи 
ДВС 2.03. Технології штучного інте-
лекту в ігрових програмних систе-
мах 
ДВС 2.04. Інтернет речей 
 
Вибір з переліку (2 дисципліни) 
ДВС 3.01. Основи криптографії та 
криптографічного аналізу 
ДВС 3.02. Технології штучного інте-
лекту в системах захисту інформації 
ДВС 3.03. Управління стартап-
проектами 

 



ПЛАН 
 
 
Курсовий проект з технологій штучного інтелекту 
Студенти виконують курсовий проект самостійно або у складі команд. За-
вдання на курсовий проект має передбачати розв’язання певної приклад-
ної задачі шляхом розробки чи використання технологій штучного інте-
лекту.  Результатом виконання курсового проекту є система чи технологія, 
характеристики якої за деякими критеріями перевищують існуючі зразки-
аналоги. 
 
Асистентська практика 
Необхідною умовою присвоєння кваліфікації «Викладач вищого навчаль-
ного закладу» є проходження асистентської практики. Під час практики 
студенти проводять практичні та лабораторні заняття з нормативних кур-
сів чи дисциплін вибору факультету під керівництвом викладача для сту-
дентів молодших курсів.  
 
Науково-дослідницька практика 
Науково-дослідницьку практику студенти проходять в останньому семес-
трі протягом шести тижнів в ІТ-компанії. Проходження практики здійс-
нюється під керівництвом викладача та відповідального представника ІТ-
компанії. Завдання на практику також узгоджується зацікавленими сторо-
нами.  
 
Комплексний іспит зі спеціальності 
На комплексному іспиті зі спеціальності студент демонструє набуті протя-
гом навчання компетентності. На комплексний іспит виноситься матеріал 
певних нормативних дисциплін та дисциплін за вибором факультету.    
 
Виконання і захист кваліфікаційної роботи магістра 
Кваліфікаційна робота магістра є кульмінацією його навчання, її захист 
показує здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в області комп’ютерних наук або у процесі навчання, що перед-
бачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характе-
ризується комплексністю та невизначеністю умов.   

 

 



ВСТУП НА ПРОГРАМУ 

Термін навчання: 
денна форма — 1 рік 9 місяців, після здобуття кваліфікації бакалавра чи спеціаліста; 
 
Перелік документів: 

 заява; 
 копія паспорта; 
 копія військового квитка (посвідчення про приписку); 
 диплом та додаток (копії або оригінали); 
 4 фотокартки 3×4 см; 
 копії дипломів переможця всеукраїнських та міжнародних олімпіад – за наявно-

сті; 
 сертифікат міжнародного/державного зразка з іноземної мови для професійних 

цілей (підтверджує рівень B2) – за наявності. 
 
Програма вступного іспиту в магістратуру на 2017/2018 навчальний рік за освітньою 
програмою: 
Програма фахового випробовування на ОР “Магістр” за спеціальністю «Технології 
штучного інтелекту» (pdf)  
http://fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/06/Програми-фахового-
випробування_магістратура-ТШІ.pdf 
Презентація програми: 
 http://fit.univ.kiev.ua/entrants/masters_programmes/technologies-of-artificial-
intelligence 
 
Графік проведення вступної кампанії у 2017 році 
Прийом заяв і документів для вступників на основі базової та повної вищої освіти на 
навчання за освітнім рівнем «магістр»: 
Для осіб, що мають складати 
вступні екзамени:   з 17 липня по 24 липня (не пізніше 18-00) 2017 р. 

Вступні випробування:   з 25 липня по 2 серпня 2017 р. 
Оприлюднення рейтингового 
списку вступників:  не пізніше 12:00 3 серпня 2017 р. 

Строки вибору вступниками міс-
ця навчання:  не пізніше 17:00  5 серпня 2017 р. 

Зарахування на бюджетне нав-
чання:  не пізніше 12:00 7 серпня 2017 р. 

Зарахування за контрактом:  не пізніше 10 серпня 2017 р. 
Додаткова інформація також доступна на сайті університету. 
  

Прийом документів до магістратури здійснюється за адресою: 
просп. Академіка Глушкова, 4д, Київ, 02000 

Телефон: 044-481-45-00 
 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ! 


