Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
Кафедра прикладної математики і інформаційних
технологій (ПМіІТ)

ЗАПРОШУЄ!
НОВА МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА
«Комп’ютерні науки»
спеціальність 122 Комп’ютерні науки
Рівень підготовки – магістр
на базі ступеню вищої освіти бакалавра
Термін навчання 1 рік 5 місяців, денна форма навчання

НЕ ПРОПУСТІТЬ
СВІЙ ШАНС
Телефонуйте нам:
(057) 707-31-45, (057) 707-31-31,
(097) 111-20-10, (097) 517-22-79, (099) 680-23-11
Приходьте до нас:
м. Харків, вул. М. Бажанова, 17, ауд. 229, 231, кафедра ПМіІТ,
центральний корпус університету, 2 поверх
Ми познайомимо вас із кафедрою ПМіІТ, що веде підготовку.
Ми допоможемо вам розробити стратегію вступу.
Ми проконсультуємо вас з питань профорієнтації.
http://pmit.kname.edu.ua

Магістерська програма «Комп’ютерні науки» надає основні
професійні компетентності у галузях:

Вітчизняні та міжнародні комп’ютерні компанії чекають на наших
випускників!

Інформація
Цього року вступники на рівень підготовки магістр можуть подати до семи заяв
на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та
відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
Здобувачі подають заяви тільки в паперовій формі.
Прийом заяв і документів, формування особових справ, підготовка до вступних
фахових випробувань здійснюється відбірковою комісією кафедри ПМ і ІТ за адресою:
вул. маршала Бажанова, 17, 2-й поверх, ауд.233, 227.
На кафедрі ви можете отримати консультації щодо вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання вступників на основі базової та
повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
-копію документа, що посвідчує особу;
-копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію
додатка до нього;
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4
Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто
оригінали:
-документа, що посвідчує особу;
-військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних
(крім випадків, передбачених законодавством);
-документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь;
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього.

