
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА 1 КУРС 
 

- Заява (подається через електронний 
кабінет, при виникненні проблем або запитань 
можна заповнити у приймальній комісії).  

- Документ державного зразка про повну 
загальну середню освіту (документ про 
здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і 
додаток до нього. 

- Сертифікат (сертифікати) ЗНО 
Українського центру оцінювання якості освіти. 

- 8 фотокарток розміром 3x4см. 
- Копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера фізичної особи 
платника податку. 

- Копія паспорту (свідоцтво про 
народження для осіб, які за віком не мають 
паспорту).  

- Копія військового квитка (посвідчення 
про припис до призовної дільниці). 

- Медична довідка (форма 086-У). 
Для подання заяви на 1 курс 

спеціальностей: 123 “Комп'ютерна інженерія” 
та 125 “Кібербезпека” необхідно надати 
Сертифікати ЗНО з наступних предметів 

на держмісце: 
Українська мова та математика обов’язкові, 

фізика або іноземна мова за вибором 
вступника. 

на контракт: 
Українська мова та математика обов’язкові, 

історія України або іноземна мова за вибором 
вступника. 

Увага! Третій конкурсний предмет в зв’язку 
з можливими змінами в законодавстві 
України та реформами освіти просимо 
уточнювати на сайті кафедри або 
університету:  

http://it-kntu.kr.ua, http://kntu.kr.ua або за 
тел. 050-184-30-64 
тут ви також можете відслідковувати 
актуальну інформацію про умови та більш 
детально ознайомитись з  діяльністю та 
досягненнями нашої кафедри. 
 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8 
Кафедра кібербезпеки та програмного 
забезпечення (ауд. № 502) 
За будь якою інформацією з питань вступу 
звертайтесь до: відповідального з 
інформаційно-профорієнтаційної роботи 
Бісюка Віктора Анатолійовича 
Моб. тел. (050)1843064  
Email: kntubisuk@ukr.net  
Facebook: www.facebook.com/bisviktor 

Сайт кафедри:  
http://it-kntu.kr.ua 
Email: it-kntu@ukr.net 
Телефон:  (0522)39-04-49 
Група в Facebook 
https://www.facebook.com/ 
groups/itkntu/ 
Інстаграм: @it.kntu.kr.ua 

 
При кафедрі кібербезпеки та програмного 
забезпечення (#КбПЗ) створено безкоштовні 
школи програмування: A2-LAB.NewGeneration 
та New Horizons для навчання як школярів так і 
студентів, призначенням яких відповідно є: 
− створення багатофункціональних сайтів та 

додатків для мобільних пристроїв; 
− розробка комп’ютерних ігор. 
 

ХОЧЕТЕ БУТИ УСПІШНИМИ? 
ХОЧЕТЕ БУТИ ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ? 

ХОЧЕТЕ І ВМІЄТЕ НАВЧАТИСЬ НОВОМУ? 
ПРИХОДЬТЕ  

 ДЗВОНІТЬ 
 ПРИЄДНУЙТЕСЬ!!! 

СТАНЬТЕ  
ВИСОКООПЛАЧУВАНИМИ 

ФАХІВЦЯМИ!!! 
 

Випускники кафедри отримують високий 
рівень знань та мають гарантоване 
працевлаштування у ІТ-компаніях 
м. Кропивницького, України та світу (США, 
Канаді, країнах Європи та Азії).  

http://it-kntu.kr.ua/
http://kntu.kr.ua/
mailto:kntubisuk@ukr.net


На кафедрі Кібербезпеки та програмного 
забезпечення проводиться навчання студентів 
рівня бакалавр (на базі середньої освіти або 
молодшого спеціаліста) зі спеціальностей: 

– 123 “Комп'ютерна інженерія”; 
– 125 “Кібербезпека”. 
А також рівня магістр (на базі бакалавра) з 

спеціальностей:  
– 123 “Комп'ютерна інженерія”;  
– 122 “Комп’ютерні науки”. 
Студентам, що навчаються за спеціальністю 

123 “Комп'ютерна інженерія” надаються 
ґрунтовні знання з сучасних технологій 
програмування та проектування і розробки 
програм різного рівня складності та 
функціонального призначення. 

Після закінчення навчання випускники 
отримують знання та навички, які дозволяють 
їм працювати за фахом в наступних сферах ІТ: 

– програмування для WEB; 
– програмування мобільних пристроїв; 
– керування ІТ-проектами (project 

management); 
– програмування економічних додатків; 
– робота з базами даних; 
– адміністрування комп’ютерних мереж; 
Студентам, що навчаються за спеціальністю  

125 “Кібербезпека” крім ґрунтовних навичок з 
програмування та адміністрування 
комп’ютерних мереж додатково 
викладаються: програмні та технічні методи 
захисту інформації, криптографія, правові та 
соціальні аспекти захисту інформації, а також 
менеджмент у сфері інформаційної безпеки. 

Після закінчення навчання випускники 
отримують знання та навички, які дозволяють 
їм виконувати наступні задачі: 

– організація захисту персональних даних; 
– організація захисту інформації з 

обмеженим доступом; 
– програмування та проектування 

комп'ютерних систем та мереж; 
– програмування для WEB та мобільних 

пристроїв. 
– аналітика комп'ютерних комунікацій. 

Магістри зі спеціальності 122 “Комп’ютерні 
науки” готуються для роботи в галузі 
інформаційної аналітики для усіх видів 
економічної, політичної та соціальної сфер 
діяльності, здатних забезпечити генерацію 
нових знань та інформаційну підтримку 
прийняття рішень. Крім ґрунтовних навичок з 
програмування та адміністрування 
комп’ютерних мереж додатково вони 
отримують знання з наступних напрямків: 
технології підтримки прийняття рішень, 
технології інформаційного менеджменту, 
технологія менеджменту знань, інформаційні 
технології організації бізнесу, мови 
програмування для аналітичних досліджень. 

Студентам усіх спеціальностей надаються 
ґрунтовні знання з сучасних платформ, 
технологій та мов програмування. 

 

 
 
Університет має затишні аудиторії з 

сучасним обладнанням з можливістю 
використання швидкісного доступу до мережі 
Інтернет (вільний Wi-Fi від ІСП «Shtorm»). 

 
Для занять спортом є два спортивні зали та 

сучасний спортивний майданчик, обладнаний 
тренажерний зал. Спортивні гуртки та секції 
(футбол, баскетбол, волейбол, боротьба та ін.). 
Бейсбольна команда ЦНТУ багато років поспіль 
займає перші місця на чемпіонатах України та 
Європи. 

 
Студенти отримують можливість за 

бажанням проходити військове навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу на 
кафедрі військової підготовки.  

 
Через відділ міжнародних зв'язків студенти 

мають можливість проходження практики та 
стажування за кордоном. 

 
 

Наші партнери 

 

Школа програмування 
(Кропивницький) 
A2-LAB.NewGeneration 
Контактна особа  
Коваленко Олександр 
(050)-284-04-72 

 

Школа програмування 
(Кропивницький) 
New Horizons 
Контактна особа  
Мелешко Єлизавета 
(063)-24-29-29-8 

 

ПАТ «НВП Радій» 
http://radiy.com/ 

 
Компанія «Novus Cybernetic»  
http://novus-cybernetic.com 

 
ТОВ «Онiкс-Системз” 
https://onix.kr.ua/ 

 

Компанія «EVNE Developers» 
http://evnedev.com/ 

 

Компанія «Kinect.PRO» 
http://kinect.pro/ 

 

Інтернет-сервіс провайдер 
«Shtorm» 
http://shtorm.com/ 

 

Інтернет-сервіс провайдер 
«Імперіал» 
http://www.imperial.net.ua/uk 

 
Компанія «Сайфер» 
http://www.cipher.kiev.ua 

 
Лабораторія інформаційної 
безпеки http://security.ase.md 

 

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН.ЦЕНТР 
https://www.0522.dzo.com.ua 

 


