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          Володіння сучасними комп’ютерними технологіями, електронікою та вимірювальними техно-
логіями дозволяє їм успішно працювати і в традиційних ІТ-сферах розробки та супроводження 
прикладного та системного програмного забезпечення, електронного та вимірювального  облад-
нання, менеджменту та маркетингу в галузі ІТ та електроніки, галузях контролю якості, стандарти-
зації та сертифікації. Це забезпечує конкурентноспроможність наших випускників на ринку праці в 
галузі сучасних інформаційних технологій.

           Кафедра А ЕД  активно співпрацює з міжнародною організацією обміну студентами  IA E STE . 
Багато студентів кафедри проходять стажування за кордоном. Наші студенти стажуються в Німеч-
чині, А встрії, Швейцарії, Великобританії, Франції, Швеції, Іспанії, Португалії, США , Фінляндії, 
Польщі, Угорщині, Японії. На кафедрі А ЕД   кожного року стажуються студенти з багатьох універси-
тетів Європи.

Л аб ораторія комп’ютерних систем 

Л аб ораторія інформаційно-в имірюв альних систем

Комп’ютерна система д ослід ження
електричних полів  

Комп’ютерна система в ід тв орення
еталонної напруги змінного струму

            Д ля розроб ки таких систем необ хід но ств орити апаратні та програмні засоб и од ержання сенсорних д аних. 
П отріб но перетв орити сигнали з зов нішнього св іту в  цифров ий в игляд  д ля їх об роб ки комп’ютерними засоб ами. 
Тому наші студ енти в ив чають грунтовні курси мікропроцесорів, електроніки, вимірювальних засобів. Сучасні 
засоб и од ержання експериментальних д аних - це  склад ні мікропроцесорні системи із св оїми операційними си-
стемами реального часу (RTO S), спеціалізов аними мережами, інтерфейсами, в б уд ов аним програмним заб езпе-
ченням. Н аші студ енти нав чаються розроб ляти програмне та апаратне заб езпечення таких в б уд ов аних  систем 
Em b edded System ) з в икористанням технологій Assem b ler/С/С++/Em b edded Ja va , в ив чають засоб и їх комп’ю-

терного проектув ання (x C A D , M ultisim , P roteus).
          Д ругий напрям під готов ки – програмування та інформаційні технології комп’ютерної обробки експери-
ментальних даних. Д ля комп’ютерної об роб ки, зб ереження, в ід об раження, перед ачі експериментальних д аних 
в икористов уються в сі основ ні сучасні  технології програмув ання. Н аші студ енти в ив чають системне та приклад не 
програмув ання (Assem b ler, С/C ++/C #, Ja va ), програмув ання б аз д аних (O ra cle, AD O .N ET), клієнт-серв ерні техно-
логії (ASP .N ET, Ja va EE), мережев е, Інтернет-програмув ання, W eb-технології (H TM L/C SS/JS), розроб ку в б уд ов ано-
го/моб ільного програмного заб езпечення (Android, RTO S), цифров у об роб ку сигналів  (D SP ), метод и об роб ки 
д аних, системні та в имірюв альні технології (M a tla b , La b VIEW ). 
          Третій б лок д исциплін – дисципліни системного та вимірювального спрямування. В них в ив чається, як за-
б езпечити необ хід ні характеристики комп’ютерних інформаційних в имірюв альних систем (точність, шв ид кість, 
зав ад остійкість, в ірогід ність контролю, метрологічна над ійність) шляхом в ід пов ід них апаратних, алгоритмічних 
та програмних рішень. 
          Більшість наших випускників працюють в ІТ-галузі. Н аші студ енти отримують грунтов ну під готов ку як в  
галузі розроб ки програмного заб езпечення та об роб ки експериментальних д аних, так і в  галузі електроніки та 
апаратного заб езпечення комп’ютерних систем. Тому ми маємо істотні перев аги перед  трад иційними 
ІТ-спеціальностями в  тих галузях, д е програмне заб езпечення б езпосеред ньо в заємод іє з апаратною частиною 
комп’ютерної системи – пристроями в в од у-в ив од у д аних, периферійними пристроями, мережев ими та телеко-
мунікаційними системами, інтерактив ними користув ацькими пристроями, пристроями мультимед іа, пристроя-
ми об роб ки зв уку, зоб раження, інших сигналів , пристроями розпізнав ання мов и, сенсорними системами, ме-
д ичними пристроями, моб ільними пристроями, системами Інтернету речей (Internet of T hings) тощо. Тому так 
б агато наших в ипускників  працюють в  галузях розроб ки в б уд ов аного програмного заб езпечення, системного 
програмного заб езпечення, д райв ерів , моб ільних пристроїв , об роб ки сигналів , зв уку та зоб ражень,  телеко-
мунікаційних пристроїв , ав томоб ільних систем, ав томатизації в ироб ництв а, екологічного моніторингу
         Наші випускники – це розроб ники приклад ного серв ерного та клієнтського програмного заб езпечення, 
фахів ці з мануального та ав томатизов аного тестув ання і якості програмного заб езпечення (Q A ), системні про-
грамісти, програмісти б аз д аних, системні ад міністратори, розроб ники програмного та апаратного заб езпечен-
ня комп’ютерних систем зб ору та аналізу д аних, спеціалісти з розроб ки та під тримки комп’ютерних, мережев их 
та телекомунікаційних комплексів , спеціалісти з розроб ки та супров од ження склад них програмних систем, 
спеціалісти з б ізнес-аналізу, аналізу д аних та штучного інтелекту. Ц е розроб ники систем ав томатизації в ироб ни
цтв а та технологічних процесів , фахів ці з об роб ки зоб ражень та в ід ео, зв уку, сенсорних д аних і різноманітних 
інших сигналів , розроб ники апаратно-програмного заб езпечення мед ичного об лад нання, в имірюв альних 
систем, роб ототехнічних систем, транспортних засоб ів , розроб ники програмного та апаратного заб езпечення 
моб ільних пристроїв , в б уд ов аних систем, розумних б уд инків , систем Інтернету речей, спеціалісти з маркетингу 
та менед жменту в  галузі електроніки та ІТ.

Завідувач кафедри  А ЕД
Лауреат Д ержавної премії України

проф., д.т.н. Туз Ю.М.

          Н аша галузь – це комп’ютерні системи д ля од ержання кількісної інформації б езпо-
серед ньо в ід  об ’єкта, що в ив чається та її об роб ки. В таких системах засоб и в имірюв аль-
ної техніки об ’єд нані з комп’ютерними комплексами. О б ’єктом-д жерелом інформації 
можуть б ути промислов і об ’єкти, технологічні процеси, транспортні засоб и, енергосисте-
ми, газопров од и, космічні апарати, ав іаційні системи, б іологічні об ’єкти, мед ичне об лад -
нання, д жерела зв уку та зоб раження та інше. Тоб то, це комп’ютерні системи ав томатиза-
ції в ипроб ув ань, контролю, д іагностув ання, в имірюв ань, спостереження, прогнозу та
перед ження, експерименту в  різних галузях промислов ості, науки та техніки.

ІНФОРМ А ЦІЙ НІ ВИ М ІРЮВА Л ЬНІ ТЕ ХНОЛ ОГІЇ  ТА  СИ СТЕ М И
За спеціалізацією “ІНФОРМ А ЦІЙ НІ ВИ М ІРЮВА Л ЬНІ ТЕ ХНОЛ ОГІЇ ТА  СИ СТЕ М И ”

http://a ed.kpi.ua
(спеціальність “152 М етрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”) 

кафедра автоматизації експериментальних досліджень (А Е Д ) факультету авіаційних та космічних систем
готує спеціалістів  в  галузі інформаційних технологій – ІТ-спеціалістів


