По закінченню магістратури випускники отримують додаток до диплому європейського зразка
«DIPLOMA SUPPLEMENT»

До послуг студентів:
 комфортабельні гуртожитки
 унікальні бібліотеки
 сучасна комп'ютерна техніка
 навчально-наукові лабораторії
 підтримка працевлаштування або продов-

ження навчання в аспірантурі та докторантурі
 перспектива участі у магістерських програмах Євросоюзу, стажування у США
 спортивний комплекс, ігрові та тренажерні зали, басейни, студентські і спортивні
клуби, спортивно-оздоровчі бази

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. Драгоманова
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ

Кваліфікація:
 Магістр

з комп'ютерних наук;
підрозділів комп'ютерних

 Керівник

послуг;
 Професіонал

в галузі обчислювальних

систем;
 Професіонал в галузі програмування;
 Професіонал в інших галузях обчислень (комп'ютеризації);
 Викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Прагнеш брати участь у
розвитку комп'ютерних
технологій?
Бажаєш працювати
системним адміністратором,
керувати цілим парком
комп'ютерів, працювати у сфері
Інтернет-зв'язку?

www.npu.edu.ua - сайт університету
www.kki.npu.edu.ua - сайт кафедри
комп'ютерної інженерії та освітніх
вимірювань
Контакти
Адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 9, деканат Факультету інформатики (каб.341)
Телефон: (044) 235-95-84
Електронна пошта: fi@npu.edu.ua

Магістратура
за спеціальністю
122 Комп’ютерні науки

Адреса сайту:
http://www.fi.npu.edu.ua/
Приймальна комісія працює
за адресою:
м. Київ, вул. Пирогова, 9
Телефони: ( 044 ) 239-30-17
( 0 44 ) 239-30-24
( 0 44 ) 235-15-43
( 0 50 ) 604-47-74

Будуй своє майбутнє
разом з нами!

Особливості навчального плану

Випускова кафедра
кафедра комп'ютерної інженерії
та освітніх вимірювань
Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,
професор
ВОЙТОВИЧ
Ігор Станіславович
Лекції та семінари для магістрантів
проводять кандидати наук, доценти, доктори наук, професори, лауреати державних
премій ти стипендій заслужені працівники
освіти України, академіки.
Факультет приймав участь у міжнародних проектах TEMPUS, USETI.
Викладачі факультету Інформатики
підвищують свій професійний рівень проходячи стажування у провідних вузах України
та світу, відвідують лекції міжнародних фахівців.

Навчання за магістерською
програмою «Комп’ютерні науки»
триває
1,4 роки (90 ECTS)
Ліцензійний обсяг:
 12 осіб на денну форму;
 12 осіб на заочну форму.
Підготовка здійснюється за державним замовленням та за кошти
фізичних та юридичних осіб.

Ви маєте можливість здійснити
своє наукове дослідження в реальних
проектах, що фінансуються МОН України:
 Інформаційно-аналітична
система
самооцінювання діяльності університетів;
 Хмаро орієнтоване середовище навчання.

