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Развитие идеи: от чувства 
неудовлетворенности  

до радости воплощения
Проблемы: 
- Ограниченность 
ресурсов (время, 
финансирование)

- Отсутствие знаний и 
опыта 

- Различные 
предметные области 
при анализе бизнеса

ИТ –
методологическая и 
информационная 
основа автоматизации 
создания новых 
изделий



• Повышение качества подготовки кадров для ИТ – отрасли 
(бакалавров и магистрантов - по специальности 
«Информационные технологии проектирования»). 

Пути решения - Определение содержания дисциплин с 
учетом потребностей науки и бизнеса, прямое участие 
ведущих преподавателей в учебном процессе, тематика 
дипломных работ

• Повышение научного уровня разработок программного 
обеспечения.

Цель - рост экспортного потенциала украинских ИТ-компаний 
и международного авторитета отрасли 
(200 тысяч программистов). 

Пути решения – применение современных методов 
разработки программного обеспечения (ПО)

• Оперативное внедрение в учебный процесс современных 
информационных технологий, повышение 
интеллектуальности ПО на основе применения методов 
инженерии знаний.

Направления сотрудничества 
Вузов и бизнеса. Общие интересы ? 



Цикли та дисципліни для підготовки
магістрантів

Дисципліна Об’єм
(кредити)

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Іноземна мова 2,67

Цивільний захист 1

Інтелектуальна власність 1

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки

Системний аналіз предметної області 3

Фізичні основи сучасних інформаційних 
технологій

1,67

Методологія наукових досліджень 1,33



Дисципліна Об’єм
(кредити)

Цикл професійної та практичної підготовки

Теорія комп’ютеризованого проектування 
складних об’єктів і систем

2

Розподілені комп’ютерні системи і мережі 2

Основи обчислювального інтелекту 2,67

Методи аналізу даних та їх організація 2,67

Проектування сучасних інформаційних систем 2,67

Науково-дослідницька практика 6

Підготовка магістерської роботи (дисертації) 14



Структура підготовки магістрантів

Дисципліни Об'єм (кредити, %)

Професійні 18 (30 %)

Вибору ВУЗу 10,67 (17%)

Вибору студента 6,67  (11%)

Математичні, природничо-наукові 6 (10%)

Гуманітарні та соціально-
економічні, психолого-педагогічні

4,67  (8%)

Дипломування 14 (24%)



Системний аналіз предметної області

Модуль Зміст

Методи 
системного 
аналізу об'єктів 
і процесів 
комп’ютеризації

Застосування методів системного аналізу
об'єктів і процесів комп’ютеризації у
предметних областях проектування.
Організація інтелектуальних обчислень в
розподілених системах прийняття рішень та
логічних висновків.

Представлення 
знань у 
предметних 
областях

Основні способи представлення знань у 
предметних областях: онтології, семантичні 
мережі, фрейми, ООП.
Розподілені та мультиагентні середовища 
проектування. Імітаційне моделювання, 
ситуаційний аналіз.



Фізичні основи сучасних інформаційних 
технологій

Модуль Зміст

Квантова 
механіка і фізика 
напівпровідників

Квантові ями і тунельний ефект у технічних
пристроях передачі інформації комп’ютерних
мереж.
Фізика напівпровідників. Ефективна маса.
Зони Брілюена. Вироджені і не вироджені
напівпровідники. Електронно-дірковий перехід.

Оптика і фізика 
низькорозмірних 
структур.

Спонтанні та вимушені переходи. Різновиди 
лазерів на базі квантоворозмірних структур та 
їх використання для передачі інформації.
Повне внутрішнє відбиття і світловодна
передача інформації. Оптичне обмеження. 
Фотодетектори на квантових ямах.  Методи 
отримання  квантоворозмірних структур. 
Квантові комп’ютери.



Методологія наукових досліджень

Модуль Зміст

Моделювання 
систем 
предметної 
області 

Аналіз стану питання, виявлення
проблем та планування науково-
дослідницької роботи. Розробка
методики та проведення дослідження.
Виконання моделювання для аналізу
систем та їх ідентифікації й оптимізації в
області предметної діяльності. Аналіз
результатів дослідження, їх оформлення
та опублікування



Теорія комп’ютеризованого проектування 
складних об’єктів і систем 

Модуль Зміст

Теорія систем 
(ТС) як 
методологія 
проектування

Поняття цілей проектування. Цільовий підхід до проектування.
Методи формування структуризації та аналізу цілей.
Параметричний синтез. Морфологічні підходи до проектування.
Моделі об’єктів проектування у предметних областях.
Спеціальні методи моделювання для предметної області.
Проект як безперервно-дискретна динамічна система. Оператори
переходів і вихідних результатів етапів проектування. Стохастичні
просторово-часові моделі проектів.

Методи 
прийняття 
проектних 
рішень

Нечітка логіка і оптимізація проектних рішень. Стратегії і базові 
алгоритми пошуку (планування) рішень; направленні алгоритми 
пошуку; пошук рішень в просторі станів. 
Експертні системи на базі нечіткої логіки. Алгоритми логічного 
висновку на знаннях. Евристичні методи пошуку рішень. 
Аналіз вимог (обмежень) до процесу проектування. Процес 
проектування як процес багатокритеріальної оптимізації в умовах 
обмежень. 
Методи і алгоритми NP- складних задач проектування. Синтез 
субоптимальних за часом алгоритмів управління проектами.



Розподілені комп’ютерні системи і 
мережі

Модуль Зміст

Паралельні і 
розподілені 
обчислення 

Міжпроцесний зв‘язок та взаємодія, моделі
паралельних систем.
Паралельні алгоритми – фундаментальні,
лінійної алгебри, пошуку і сортування.

Розподілені 
інформаційні 
середовища

Архітектури комп’ютерних мереж,  Grid і 
Web технології.
Cloud технології і сервіси, семантичний 
Web. 



Основи обчислювального інтелекту
Модуль Зміст

Інтелектуальний 
аналіз даних 
(ІАД - Data 
Mining).

Базові методи і технології обчислювального інтелекту,
які випливають із поняття інтелектуального аналізу
даних (ІАД - Data Mining). Введення в обчислювальний
інтелект, його використання.
Нейронні мережі. Нечіткі множини та їх використання
для формалізації знань в умовах невизначеності.
Еволюційні алгоритми, еволюція нейронних мереж та
інші гібридні технології.
Алгоритми машинного навчання. Інтелектуальні
методи обчислювання для кластеризації, класифікації,
моделювання та прогнозування.

Розробка 
інтегрованих 
підсистем 
інтелектуальної 
обробки даних

Сучасні СУБД та інтегровані служби аналізу даних, 
можливості інтеграції служб у корпоративні 
інформаційні системи.
Засоби видобутку знань та інтелектуального аналізу 
даних (ІАД), їх функціональні можливості. Доступне 
програмне забезпечення ІАД (Data Mining). Створення 
інтегрованих комп’ютерних підсистем.



Методи аналізу даних та їх організація

Модуль Зміст

Методи 
системного 
опису, аналізу 
та обробки 
даних

Перетворення сигналів, датчики и сенсори
вимірювання інформації.
Семантичний опис даних, системне
інтегрування різних за природою даних,
інтероперабільність (сумісність).
Авторегресійний, автокореляційний,
спектральний аналіз. Аналіз, моделювання
та прогнозування часових рядів.
Статистичні аспекти моделювання. Методи
зниження дисперсії. Плани відсіювання та
інші питання планування експерименту.
Обсяг вибірки і надійність.
Експерименти Монте-Карло з методами
множинного ранжирування.



Проектування сучасних інформаційних 
систем (ІС)

Модуль Зміст

Сучасна 
методологія 
проектування і 
моделювання 
інформаційних 
систем

Загальні принципи побудови архітектур ІС.
Компонентний підхід при проектуванні ІС.
Архітектурні шаблони проектування для
забезпечення якості (гнучкості, масштабування,
відкритості, безпеки і т.п.).
Шаблони інтеграції складових (у тому числі
гетерогенних) корпоративних систем (об'єктно-
реляційне відображення, багаторівнева модель
та інш.)

Реінжинірінг і 
вдосконалення 
складних 
інформаційних 
систем

Загальні принципи реінжинірінгу ІС. 
Шаблони рефакторингу ІС та баз даних для 
забезпечення їхньої модернізації (зміна вимог, 
компонентів та інформаційних технологій). 
Програмне забезпечення для реінжинірингу, 
швидкого прототипування, автоматизованого 
контролю якості, віртуальної інженерії тощо.



Спасибо за внимание


