
Картка освітньої програми: Штучний інтелект 

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Освітня програма Штучний інтелект  

Освітній ступінь другий (магістерський)  

Професійна кваліфікація Молодший науковий співробітник 

(програмування); Розробник 

комп’ютерних програм 

Кількість навчальних семестрів  4 

Мова навчання  англійська  

Початок навчання 01.09.2018 

Закінчення навчання 31.05.2020 

Ліцензійний обсяг  15 

 Вартість навчання 42100 UAH 

Предмети, що вивчаються 

(обов’язкові) 

Професійна та корпоративна етика 

Кроссплатформенні та мульті 

платформенні технології 

Основи криптографії та захисту 

інформації 

Інформаційна безпека 

Штучний інтелект: принципи та методи 

Машинне навчання 

Формальні методи розробки 

програмних систем 

Методологія та організація наукових 

досліджень з основами інтелектуальної 

власності 

Композиційні логіки 

Робототехніка 

Розпізнавання образів 

Наявність виробничої практики  Виробнича практика "Інтелектуальний 

аналіз інформації" 

Сторінка інституту csc.knu.ua 

Опис програми Дана магістерська програма надає 

студентам передові навички у розробці 

нових моделей у галузі штучного 

інтелекту та алгоритмічні інструменти 

(машинне навчання, нейронні мережі, 

комп'ютерна графіка, обчислювальна 

лінгвістика, розпізнавання образів, 

робототехніка, математична логіка) для 
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створення інтелектуальних технологій 

нового покоління і середовища 

віртуальної реальності. Також надає 

можливості для участі у реальних 

дослідницьких проектах. Дослідження 

включають широкий огляд сучасних 

методів та підходів до моделювання та 

розробки ефективних алгоритмів 

вирішення складних інженерних та 

наукових проблем для створення 

високотехнологічного суспільства. 

Після успішного завершення програми 

студенти одержують ступінь магістра 

комп'ютерних наук. Спеціаліст зі 

штучного інтелекту здатний вирішувати 

складні формалізовані проблеми, 

виявляти проблему та використовувати 

методи штучного інтелекту для 

ефективного вирішення проблеми, 

створювати інтелектуальні системи або 

системи підтримки прийняття рішень. 

Випускник магістратури може займати 

посаду менеджера проектів, керівника 

проекту, системного аналітика, 

наукового співробітника.   

 

 

 

Information Card of Education Program «Biochemistry» 

 

Specialization  Computer Science  

 Educational program Artificial Intelligence 

Educational level  Second (master’s)  

Professional qualification Junior research scientist (programming); 

Software developer 

Number of academic semesters  4 

 Language of tuition  English  

Commencement of studies  01.09.2018 

Completion of studies 31.05.2020 

Vacant places for enrolment 15 

Tuition fees 42100 UAH 

Disciplines taught (compulsory) Professional and Corporate Ethics 



Cross-platform and Multi-platform 

Technologies 

Cryptography and Information Security 

Fundamentals 

Information Security 

The Principles and Methods of Artificial 

Intelligence 

Machine Learning 

Formal Methods in Software Development 

Methodology and Organization of 

Scientific Research with Intellectual 

Property 

Compositional Logics 

Robotics 

Pattern Recognition 

Availability of professional practice  Internship "Intelligent Data Analysis" 

Web site of the faculty/institute csc.knu.ua 

Outline of the program The Master’s programme provides 

students with advanced skills in 

developing new models in artificial 

intelligence and gives them advanced 

algorithmic tools (machine learning, neural 

networks, computer graphics, 

computational linguistics, pattern 

recognition, robotics, mathematical logic) 

to create intelligent technologies of the 

new generation and environments of 

virtual reality. Also Master's programme 

provides opportunities to participate in real 

research projects. Studies include a wide 

overview of modern methods and 

approach for modeling and development of 

efficient algorithms to solve complex 

engineering and scientific problems for 

creation high-tech society. Upon 

successful completion of the programme 

students will be awarded by the degree of 

Master of Computer Science. A specialist 
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in artificial intelligence is able to solve 

difficult formalized problems, to identify a 

problem and to use artificial intelligence 

methods to find an effective solution to it, 

to create intelligent systems or decision 

support systems. A graduate of magistracy 

may take the position of projects manager, 

project leader, system analyst, research 

assistant. 

 

 


