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Запрошуємо на навчання 

за спеціальністю 
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Згідно з Національним класифікатором про-

фесій наші випускники можуть працювати і 

отримувати гідну зарплату на посадах  

 Фахівець з розробки та тестування програ-

много забезпечення 

 Фахівець з інформаційних технологій 
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 Програміст (бази даних)  

 Інженер з програмного забезпечення 
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 Адміністратор баз даних  

 Адміністратор системи  
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Ви будете навчатися у викладачів, які знають програмуван-

ня не лише з теорії, а й широко використовують його у 

практичній діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми будемо поряд з вами як в аудиторіях, так і на постійно-

му зв’язку в мережі Інтернет. 

Набуті за роки навчання знання та навички дадуть Вам 

можливість подальшого працевлаштування в ІТ-компаніях, 

підприємствах малого і середнього бізнесу, банках, виро-

бничих об’єднаннях, вищих навчальних закладах, науково-

дослідних установах, а також ― можливість дистанційної 

форми зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

 

Але ми не чарівники, і зможемо навчити Вас за умови 

Вашого бажання і наполегливості у здобутті знань, адже 

лише у тісній співпраці можна досягти успіху. 

Будемо раді зустріти та навчати Вас у наших аудиторіях. 

 

За роки навчання студенти спеціальності "Комп'ютерні науки" 

зможуть освоїти: 

 основи програмування (С++, C, Java, Python)  

 реалізацію алгоритмів різними алгоритмічними мовами 

(теорія, їх аналіз та оцінка ефективності);  

 моделі подання даних; 

 моделі, методи і технології отримання, зберігання, обробки, 

передачі й використання інформації; 

 методи розробки WEB-застосувань; 

 методи та алгоритми оперативного багатовимірного та 

інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; 

 високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні 

обчислення та обробку даних великих обсягів; 

 основи економічної теорій та предметні області з галузі 

економіки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефективному освоєнню цих напрямків сприятимуть інновацій-

ні методи навчання та сучасне технічне забезпечення: 

 мультимедійні аудиторії з сучасним програмним та техніч-

ним забезпеченням;  

 дистанційні курси з дисциплін. 

 

 

 

Спеціальність "Комп’ютерні науки" забезпечує підготовку 

фахівців з інформаційних технологій. Значну кількість 

вакансій таким фахівцям пропонують як IT-компанії (для 

розробки програмного забезпечення), так і інші галузі 

народного господарства України (для налагодження, 

підтримки, модифікації існуючого програмного забез-

печення). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовка спеціалістів із використання комп'ютерної 

техніки в галузі економіки у ЛТЕУ має давні традиції. Ще 

у 1977 році було відкрито спеціальність "Організація ме-

ханізованої обробки економічної інформації". ЇЇ сучас-

ним розвитком є  спеціальність "Комп’ютерні науки" . 

 


