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Прийняття рішень в умовах 
невизначеності, бізнес-
аналітика, інтелектуальний 
аналіз даних, розпізнавання 
аудіо-, відео- і текстової 
інформації, машинне 
навчання, комп'ютерний зір, 
робототехніка, розробка ігор, 
створення інтелектуальних 
систем в різних предметних 
областях, діагностика і 
прогнозування - лише 
частина напрямків штучного 
інтелекту,  які  будуть 
вивчатись.



Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем
готує фахівців:

освітнього ступеня «магістр» за 
спеціальністю

122 «Комп’ютерні науки»,
із спеціалізаціями:

«Інтелектуальні обчислення»
«Прикладні інтелектуальні системи»,

термін навчання – 2 роки.



ВИПУСКНИКИ МАГІСТРАТУРИ ПІДГОТОВЛЕНІ ДЛЯ:

• вирішення неформалізованих та 
слабко структурованих задач. 

• виявлення проблеми та здійснення 
вибору відповідних методів 
штучного інтелекту або, при 
необхідності, їх розробки; 

• керування створенням 
інтелектуальних систем або систем 
підтримки прийняття рішень.



Компетенції Магістра:
До головних компетентностей
випускника відносяться:
•здатність розробляти інтелектуальні інформаційні 
технології, які мають стратегічне значення для 
організації і можуть бути застосовані для вирішення 
існуючих, нових або потенційних проблем підприємств, 
установ і організацій;
•розробляти і впроваджувати сховища даних;
•використовувати методи інтелектуального аналізу 
великих масивів даних для підтримки прийняття рішень 
в організації.



Перелік дисциплін

• бізнес-аналітика, 
• моделювання та візуалізація 

багатовимірних даних, 
• гібридні технології штучного 

інтелекту, 

• моделювання інтелектуальних систем, 
• еволюційне моделювання та 

метаевристики, 
• мультиагентні технології і сервіси, 
• технології глибокого навчання.

• біоінформатика, 
• методи обробки природномовної

інформації,
• системи обробки зображень і 

комп'ютерний зір, 
• геоінформатика і просторове 

моделювання,

• прикладні технології штучного 
інтелекту, 

• адаптивні інтелектуальні освітні 
системи, 

• технології штучного інтелекту в ігрових 
програмних системах,

• інтернет речей.

Магістри вивчають такі дисципліни та модулі: 

Додаткові знання та практичні навички вони можуть отримати з таких дисциплін:



Працевлаштування
Випускник магістратури може займати такі посади:

• керівника IT-проекту, 

• системного аналітика, 
• бізнес-аналітика, 

• програміста, 

• адміністратора баз та сховищ даних,

• адміністратора комп’ютерних мереж та систем,

• наукового співробітника,

• фахівця із технологій штучного інтелекту,
• фахівця із моделювання інтелектуальних систем,

• а також фахівця із Data Sciense або Big Data (нові  
високооплачувані та перспективні професії на ринку праці).



Викладачі кафедри інтелектуальних 
та інформаційних систем



Наукова робота

Кафедра інтелектуальних та інформаційних систем 
є організатором міжнародних науково-практичних 
конференцій «Обчислювальний інтелект: ComInt»



Наукова робота

Студенти кафедри інтелектуальних та 
інформаційних систем мають можливість під 
час навчання займатися науковою діяльністю 
за напрямками наукових досліджень кафедри
та займають призові місця у Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт



Студентське життя
Студенти кафедри інтелектуальних та інформаційних систем беруть активну участь в культурно-
спортивних заходах, що проводяться на факультеті інформаційних технологій та в університеті



Наші партнери
Основний принцип підготовки фахівців на факультеті інформаційних технологій – «навчання через 
практику». 
Студенти кафедри набувають практичного досвіду, беручи участь в реальних проектах з розробки 
інформаційних та інтелектуальних систем та під час проходження практик. 
Серед наших партнерів такі всесвітньо відомі бренди ІТ-індустрії, як:

Найбільша в світі 
приватна IT-
компанія, що 
працює в області 
бізнес-аналітики

Найбільший в світі розробник програмного 
забезпечення для організацій, великий 
постачальник серверного обладнанняНайбільший світовий виробник 

усіх видів комп’ютерів і 
програмного забезпечення, 
один з найбільших провайдерів 
глобальних інформаційних 
мереж

Найбільша у світі компанія - виробник 
програмного забезпечення

Компанія-виробник 
програмного
забезпечення в світі

Провідна компанія в країні в 
галузі проектування та 
впровадження корпоративних 
інтегрованих інформаційних 
систем, складних мережевих і 
телекомунікаційних рішень

TIW - інноваційна компанія, 
яка створює IT-продукти в 
області комунікацій і 
безпеки 

Компанія, що займається 
проектуванням, розробкою  і 
впровадженням програмного 
забезпечення



Наші контакти:
факультет інформаційних технологій

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кафедра інтелектуальних та інформаційних систем,

вул. Богдана Гаврилишина, 24, к. 406, 412, 
04116, Київ, Україна 

(093) 201-72-98
email: kiis.fit.knu@gmail.com

www.kiis.knu.ua
https://www.facebook.com/groups/117439795601231/



Запрошуємо на 
навчання!


