


Згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) 
випускники призначені для наступних професій 

Основні первинні посади випускників в галузі освіти: 
- викладач загальнопрофесійних та професійно-практичних дисциплін в професійних 
навчальних закладах згідно зі спеціалізацією (в тому числі інформатика); 
- викладач профільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах згідно зі 
спеціалізацією (в тому числі й інформатика); 
- майстер виробничого навчання; 
- старший майстер; 
- старший лаборант; 
- завідувач лабораторії; 
- інженер з охорони праці та техніки безпеки; 
- технолог-наставник; 
- офіцер-розвідник, офіцер зв’язку (за бажанням) 

Основні первинні посади в галузі спеціалізації: 

- фахівець з обслуговування обладнання, споруд, будівель в 
закладах освіти та на виробництві в галузі комп’ютерної 
промисловості; 
- фахівець з технології виробництва в галузі комп’ютерної 
промисловості; 
- фахівець з проектування, конструювання та дизайну в галузі 
комп’ютерних технологій. 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 



Сертифікати ЗНО 2016 або ЗНО 2017 або ЗНО 2018 

1. Українська мова та література (не менше 100 балів). 
2. Математика (не менше 100 балів). 
3. Фізика або іноземна мова (не менше 100 балів). 

По завершенню навчання видається диплом інженера-викладача. 
 
Комп’ютерні технології – це практичне застосування комп’ютерів до: 
- дослідницького вивчення навчальних дисциплін: фізичні, хімічні, біологічні 
явища, процеси; гуманітарні, педагогічні, психологічні дослідження суб’єктів 
навчання; 
- забезпечення виробничих процесів: швейна вишивальна машинка, 
гравірування на кам’яних, металевих та інших поверхнях; 
- різноманітна обробка поверхні дерева, металу, пластмас; 
- комп’ютерна діагностика вузлів автомобілів; робототехніка та ін.; 
- комп’ютерна діагностика газів, рідин, твердих тіл та плазми; 
- обробка бухгалтерської, статистичної, ревізійно-контрольної документації; 
- обробка даних кримінальних розслідувань, розвідувальних даних тощо; 
- ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, дослідження електронних та 
інтегральних схем. Контакти: (050)102-66-18;  

                    (098)898-44-37 
olenatrifonova82@gmail.com 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 



Матеріальна   база 

Комп’ютери 

Ноутбуки 

Смартфони 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 



Студенти вивчають різні сфери застосування комп’ютерної техніки 

Комп’ютерна 
техніка та 

фізичний 
експеримент 

Апаратно-обчислювальна платформа Arduino Програмована  швейна машинка 



Сенсорна мультимедійна дошка 

Система автоматичного функціонування дзвінків на  
фізико-математичному факультеті ЦДПУ 



Робототехніка 



Професійна освіта  
“Комп’ютерні технології” 

Педагогічна 
компонента 

Інженерна 
компонента 

Контакти: (050)102-66-18;  
                    (098)898-44-37 

olenatrifonova82@gmail.com 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 



Контакти: (050)102-66-18;  
                    (098)898-44-37 

olenatrifonova82@gmail.com 

Педагогічна компонента 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 



Контакти: (050)102-66-18;  
                    (098)898-44-37 

olenatrifonova82@gmail.com 

Інженерна компонента 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 



До зустрічі на  
фізико-математичному факультеті 

 
Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка ! 

За комп’ютерними  технологіями майбутнє!!! 

Контакти:  
(096)643-18-28 

a.shirbul@ukr.net 


