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ПРО ФАКУЛЬТЕТ

Ф

акультет прикладних наук УКУ
– готує лідерів галузі, що своїми
знаннями, навичками та настановами
змінюватимуть сьогоднішнє та майбутнє України і світу.
Наші бакалаврські програми
‘’Комп’ютерні науки’’, ‘’ІТ та бізнесаналітика’’, а також дворічна магістерська програма з комп’ютерних наук
за спеціалізацією ‘’Науки про дані’’
розширяють фронтири освіти у сфері
комп’ютерних наук та інформаційних
технологій, а наші випускники – не
просто успішні працівники всесвітньо відомих ІТ компаній, вони є лідерами, що готові творити нові продук-

ти і послуги, нові ідеї та нові сенси як
в сфері інформаційних технологій,
так і в інших середовищах людського
життя.
Програми факультету розраховані на вмотивованих студентів, націлених на творчу самостійну працю над
своїм професійним вдосконаленням
і готових нести відповідальність за
використання унікальних нагод для
навчання, які перед ними відкриває
факультет.
Тісна співпраця з роботодавцями забезпечена через створення
мережі партнерств та безпосередньо участь професіоналів з індустрії

у викладанні та менторстві студентів.
Практична орієнтованість навчання
реалізована як через різноманітні
літні практики та стажування у компаніях партнерів, так і через проектно-орієнтовані курси, безпосередньо пов’язані з роботою ІТ індустрії.
ДО ВИКЛАДАННЯ
ЗАЛУЧАЮТЬСЯ МІЖНАРОДНІ
ПАРТНЕРИ УКУ ТА ВІДОМІ
ПРОФЕСІОНАЛИ З ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ ЛЬВОВА,
УКРАЇНИ І СВІТУ.
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НОВИЙ СТАНДАРТ

IT ОСВІТИ

Наукові публікації
у топ журналах світу

Перемога студентів
магістерської програми
у конкурсі Queens Internationa
Innovation Challenge 2018

УКУ - лідер у рейтингу
вишів DOU за якістю
ІТ освіти в Україні

Lviv Data Science Summer
School 2019 зібрала
учасників з 20 країн світу
Магістерська програма
визнана однією з кращих
програм з наук
про дані у Європі
за версією KDnuggets

Перемога
студентів та випускників
на міжнародному
конкурсі Microsoft AI
Idea Challenge Contest

Програма №1
з ІТ та бізнес-аналітики
за середнім балом ЗНО
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ФАКУЛЬТЕТ
РОСТЕ
І КІЛЬКІСНО,
І ЯКІСНО

М

и почали з мрії про п’ятдесят студентів-бакалаврів,
але, досягнувши цілі, дуже
швидко зрозуміли, що треба
прагнути більшого. Так відкрили магістерську програму
з наук про дані та другу бакалаврську програму “Інформаційні технології та бізнес-аналітика”.

НАБІР
СТАНОВИТЬ –
77 БАКАЛАВРІВ ТА
40 МАГІСТРІВ.

Ми бачимо як студенти зростають,
набуваючи якісні знання та навички, і це постійно змушує думати
нас про те, як зробити навчання ще
продуктивнішим та ефективнішим,
щоб студенти могли максимально розвинути свій потенціал як
в університеті, так і в професійному житті, творячи корисні справи
для України та світу.

На факультеті є три складові
підготовки студентів: професійне
навчання – фундаментальні дисципліни, зокрема, математика; розвиток
м’яких навичок, які дозволяють добре
комунікувати, вчитися, працювати
в команді, представляти результати,
знаходити нових партнерів; світоглядна частина, де студентам розвивають розуміння світу, аби на основі
цього знання ті могли визначати
вектор особистого розвитку і ставати
лідерами змін.
Раніше ми зосереджувались лише
на навчальному процесі, а сьогодні
розуміємо, що цього недостатньо, і не
менш важливою частиною навчання
є наукова робота та впровадження її
результатів через творення нових
бізнесів. Іншими словами, ми повинні
зробити все для того, щоб студенти
могли розвиватися як науковці та/або
створювати власний бізнес. Загалом,
факультет намагається йти в ногу з
часом, а інколи навіть випереджати

запити суспільства. Ми постійно відслідковуємо розвиток індустрії, щоб
знати, яких фахівців потребуватиме
ринок, і на основі цього розробляємо
нові курси та розвиваємо існуючі. Така
система орієнтації дозволяє нам та
нашим студентам досягати успіхів, адже
ті проекти, які вони роблять, – надзвичайно інноваційні, не лише в контексті
Львова, України, а й всього світу.
МИ ХОЧЕМО СТАТИ
ГЛОБАЛЬНИМ ФАКУЛЬТЕТОМ,
ЩОБ ЧЕРЕЗ НАШИХ СТУДЕНТІВ,
ЯКІ Є КОНКУРЕНТНО
ЗДАТНІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ
І В МАЙБУТНЬОМУ МОЖУТЬ
СТВОРЮВАТИ УСПІШНІ
КОМПАНІЇ, СВІТ ДІЗНАВСЯ
ПРО УКРАЇНУ ТА УКУ.

Уже зараз лабораторія машинного навчання, яку бачимо частиною
мережі світових наукових лабораторій, дає змогу нашим викладачам,

науковцям, студентам співпрацювати
з колегами з інших країн, наукових
центрів, і цим самим розвивати напрямок штучного інтелекту та машинного
навчання в світі. Таким чином ми стаємо глобальними гравцями. Але попри
це, у нас також є і локальна мета.
Наш факультет знаходиться
у дуже сприятливому середовищі
для розвитку ІТ, і, звичайно, ми багато співпрацюємо і з львівською
ІТ індустрією, і з бізнесами поза ІТ,
і з державними інституціями, які
потребують наших рішень. Ми
хочемо бачити українську освіту,
науку та бізнес успішними глобально, тому стараємось власними
діями
показувати
молоді, що можливо, лише
треба заповзятись і діяти.
ЯРОСЛАВ
ПРИТУЛА
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ
ПРИКЛАДНИХ НАУК
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ВИКЛАДАЧІ
ПРОГРАМИ МАЮТЬ
МІЖНАРОДНИЙ
ДОСВІД

Б

акалаврська програма з комп’ютерних наук УКУ створена на основі рекомендацій організацій ACM
та IEEE. Викладачі програми мають
міжнародний досвід і розробляли
свої курси на основі найкращих українських та світових досвідів.
Студенти програми «Комп’ютерні науки» мають на меті стати не тільки технічно підкованими спеціалістами, але ще й хорошими керівниками
та чудовими командними гравцями.
Ми, розробляючи цю програму, орієнтувались на формування твердих
та м’яких навичок та їхнє гармонійне
поєднання. Студенти уже з першого
року навчання формують в собі такі
навички, як особистий тайм менедж-

мент, комунікація в межах малих
та великих команд, відмінна само
презентація та критичне мислення.
Окрім цього, студенти опановують
з викладачами різноманітні мови
програмування, вивчають сучасні
тренди в технічному світі ІТ та ознайомлюються з низько-рівневими
аспектами. Кожного року ми отримуємо від студентів запити на можливі
курси, а також відгуки про поточні.
Таким чином, з року в рік програма
змінюється та трансформується під
сучасні виклики як галузі ІТ, так і запити студентів.
Випускники програми «Комп’ютерні науки» працюють в різноманітних галузях. Ми пишаємось тим,

що наші випускники є хорошими
професіоналами у не технічних та
технічних спеціальностях, починаючи
від Project Management та закінчуючи
Data Science. Даючи студентам протягом їхнього навчання величезний вибір щодо вивчення різних можливих
напрямків ІТ, ми готуємо спеціалістів,
які мають за своєю спиною
широкий набір галузей із знаннями у їхніх межах.
ОЛЕСЬ
ДОБОСЕВИЧ
КЕРІВНИК БАКАЛАВРСЬКОЇ
ПРОГРАМИ “КОМП’ЮТЕРНІ
НАУКИ”, ЗАСТУПНИК ДЕКАНА ПРИКЛАДНИХ НАУК
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ПРО ФАКУЛЬТЕТ

У ФАХІВЦІВ
ФОРМУЄТЬСЯ
НОВИЙ СПОСІБ
МИСЛЕННЯ

О

світня програма УКУ “ІТ та бізнес-аналітика” сформована на
основі ідеї розширення бізнесових
та комунікаційних навичок майбутніх
фахівців, щоб ті отримали грунтовний технічний бекграунд для роботи
в сфері інформаційних технологій.
Набір компетенцій бізнес-аналітика охоплює масштаб потреб компанії, які актуальні у горизонті 5-10
років: внутрішні процеси компанії та
зовнішнє бізнес-середовище. Його
основою є глобальний контекст, який
потребує професіоналів майбутнього, готових до високо конкурентних
умов взаємопов’язаного ринку.
Особливість фаху бізнес-аналітика — у спроможності в креативний
спосіб комбінувати технічні рішення

для інноваційної діяльності чи трансформації бізнесів.
БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ ГОТОВІ РОЗРОБЛЯТИ БІЗНЕС—РІШЕННЯ ТА
ПРЕЗЕНТУВАТИ ЇХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ. У ТАКИХ
ФАХІВЦІВ ФОРМУЄТЬСЯ НОВИЙ
СПОСІБ МИСЛЕННЯ, НАЦІЛЕНИЙ НА
ПОСТІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА ЗРОСТАННЯ.

Цей підхід є відповіддю на нові
умови ведення бізнесу: швидкі зміни,
висока конкуренція із зростаючим
запитом до кооперації та співпраці.
Випускники програми “ІТ та бізнес-аналітика” мають широкий вибір
працевлаштування. Зокрема, це роз-

робка сервісних рішень для клієнтів
ІТ-компаній або повноцінна розробка
нових рішень на боці клієнта. Такі
компетенції як підготовка даних, їх
аналіз та моделювання у поєднанні
із знанням бізнес-процесів та потреб
у певній доменній області дозволить створювати креативні рішення.
Випускники зможуть працювати
на позиціях в ІТ-компаніях,
консалтингових організаціях, сервісних компаніях та
стартапах.
ЮЛІЯ
КЛЕБАН
КЕРІВНИК ПРОГРАМИ
«ІТ ТА БІЗНЕСАНАЛІТИКА»
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ПРО ФАКУЛЬТЕТ

НАШ ФАКУЛЬТЕТ
ВІДПОВІДАЄ
НА ЗАПИТ
ІННОВАЦІЙНОСТІ
У СУСПІЛЬСТВІ

С

ьогодні у суспільстві
триває
дискусія про те, яким має бути
університет ХХІ століття і, відповідно, факультети та навчальні програми
у ньому. У нашого факультету теж
є своє розуміння університету ХХІ
століття, яке ми втілюємо у декілька
способів.
По-перше, ми переходимо від
старої парадигми читання курсів
як окремих дисциплін до цілісного
бачення програм, де переплітаються
різні курси, а, відтак, студенти мають
нагоду багато взаємодіяти між собою
і створювати проекти. Особливо
такий підхід актуалізований на магістерській програмі, де у нас майже
немає іспитів, а студентів оціннють за
виконані проекти. Програмні проекти
є також і на бакалаврських програмах
з Комп’ютерних наук та Інформаційні
технології та Бізнес-аналітики. Таким чином ми намагаємося якомога
раніше інтегрувати студентів в індустрію, зокрема, курс Життєві цикли
програмного забезпечення ( Software

Development lifecycle ), під наставництвом менторів, вони проходять
у компаніях.
По-друге, наш факультет відповідає на запит інноваційності у суспільстві. Це здійснюється, передовсім,
через читання таких курсів як дизайн
мислення – які закінчуються продуктом чи сервісом. В рамках останнього ми розглядаємо реальні задачі
в індустрії чи суспільстві, і студенти
розв’язують їх, використовуючи цю
методологію. Також сьогодні інформаційні технології розвинулись до такого рівня, що ми можемо накопичувати
великі дані в будь-якій галузі нашої діяльності і аналізувати їх. Відтак, дуже
багато успішних кейсів, які показують,
що бізнес, чи поведінка організації, чи
рішення, які приймаються, є справді
якісними і більш конкурентними, якщо
вони засновані на результатах аналізу
даних чи аналітики.
По-третє, сьогодні викладач уже
не має монополії на знання, оскільки
існує безліч відкритих ресурсів, де

Є ВЕЛИКИЙ ПОПИТ НА
ВІДПОВІДНИХ ФАХІВЦІВ, І НАША
МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З
НАУКИ ПРО ДАНІ ПРОПОНУЄ
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ ДОСИТЬ
ОБ’ЄМНЕ, АКТУАЛЬНЕ
ТА ПОТРІБНЕ НАВЧАННЯ.

можна знайти будь-яку інформацію.
Відтак, для нас очевидно, що такий
формат як читання лекцій відходить у минуле, тому з року в рік ми
працюємо не лише над оновленням
програм, але й над запровадженням нових методик навчання
і, зокрема, викладання.

ОЛЕКСІЙ
МОЛЧАНОВСЬКИЙ
КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПРОГРАМИ «DATA SCIENCE»
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МИ НАМАГАЄМОСЯ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
РІЗНІ ФОРМИ
АКТИВНОГО
НАВЧАННЯ

я

кийсь час в Україні побутувала думка, що не обов’язково концентрувати зусилля на
розвитку власних технологій, бо
легше закупити їх за кордоном та
навчити ними користуватися. Але
це призвело до суттєвого браку
кваліфікованих інженерів та
конструкторів, що тепер гальмує
розвиток власного виробництва.

СХОЖА СИТУАЦІЯ ДОНЕДАВНА
ДОМІНУВАЛА В IT-ІНДУСТРІЇ:
ВВАЖАЛИ, ЩО ДОСИТЬ
НАВЧИТИСЯ ПИСАТИ РОБОЧІ
КОДИ, ОПАНУВАТИ КІЛЬКА
НАЙНОВІШИХ ТЕХНОЛОГІЙ,
І ВЖЕ МОЖНА УСПІШНО КОНКУРУВАТИ НА РИНКУ.

Насправді, аби забезпечити
сталий розвиток, компанії мають
пропонувати власний продукт,
а для цього потрібні люди, що мислять масштабно і можуть глибоко
аналізувати довколишні процеси.
Точні науки і, зокрема, математика,
власне дозволяють розвинути навички структурного, абстрактного
мислення та допомагають знаходити
розв’язки, що легко масштабуються.
Саме тому на факультеті прикладних
наук ми намагаємося прищепити
студентам розуміння важливої ролі
математики поряд із навичками
критичного мислення, умінням чітко
висловлювати свої думки та комунікувати з колегами.
Також на факультеті ми викладаємо лінійну алгебру, математичну
статистику та теорію ймовірності, чиї

методи є основою багатьох алгоритмів комп’ютерного бачення, обробки
зображень, аналізу природних мов
тощо. Ми намагаємося відійти від
традиційної моделі передачі знань
від викладача до студента і використовувати різні форми активного
навчання.
НАШОЮ МЕТОЮ Є ПОКАЗАТИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЦИХ ДИСЦИПЛІН
У ДІЇ І НАВЧИТИ ЗАСТОСОВУВАТИ
ЇХ У РЕАЛЬНИХ ЗАДАЧАХ, ТОМУ
ПОРЯД ІЗ СТАНДАРТНИМИ
ЗАВДАННЯМИ МИ ЗАЗВИЧАЙ
ПРОПОНУЄМО СТУДЕНТАМ ПРАЦЮВАТИ НЕВЕЛИКИМИ ГРУПАМИ
НАД ПРИКЛАДНИМИ ПРОЕКТАМИ.

Це значно складніше, ніж просто
прочитати лекцію, розв’язати кілька

прикладів і дати ще десять завдань
для самостійного виконання, бо вимагає більше зусиль і від викладачів,
і від студентів. Але у підсумку такий
підхід не лише формує глибше розуміння предмету та вміння застосовувати його методи на практиці, але
й розвиває у студентів навички співпраці у колективі та критичного
мислення. За відгуками самих студентів, саме робота над проектами
та інші форми активного навчання є для них найцікавішими
та найефективнішими.
РОСТИСЛАВ
ГРИНІВ
ПРОФЕСОР ПРИКЛАДНОЇ
МАТЕМАТИКИ ТА
СТАТИСТИКИ
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Я ОТРИМАЛА
БЕЗЦІННУ
МОЖЛИВІСТЬ
БУТИ ЧАСТИНОЮ
СЕРЕДОВИЩА
ВМОТИВОВАНИХ
СТУДЕНТІВ ТА
ПРОФЕСІЙНИХ
ВИКЛАДАЧІВ.

ПРО
МАГІСТЕРСЬКУ
ПРОГРАМУ З
НАУК ПРО ДАНІ

н

авчючись на факультеті прикладних наук УКУ, я отримала багато потрібних навичок
і відчуття ґрунтовного розуміння
Data Science. Це дозволило легко
проходити співбесіди, бо на базі
отриманих знань я могла генерувати
нові ідеї для вирішення нестандартних задач, а також вільно відповідати на теоретичні питання з різних
напрямків: розробки, алгоритмів
машинного і глибокого навчання,
паралельних обчислень, розподілених баз даних та інших.

Найбільш корисними курсами,
знання від яких я постійно використовую в роботі, є Mining Massive
Datasets, Computer Vision і комунікації. Також не можу не згадати процес
написання диплому, адже тоді я навчилася багатьох речей:від практики
ведення і оформлення справжнього
наукового дослідження з обробки
природньої мови, до роботи з популярною бібліотекою для глибокого
навчання PyTorch.
І все ж, найважливіше те, що під
час навчання я отримала безцінну

можливість бути частиною середовища вмотивованих студентів та
професійних викладачів. Це надихало сумлінно працювати та рухатись
вперед.

АННА
ПИЛЄВА
ВИПУСКНИЦЯ
МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПРОГРАМИ З НАУК
ПРО ДАНІ
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Щ

е з другого курсу бакалаврату я загалом цікавився
штучним інтелектом, а зокрема
— Computer Vision, обробкою
зображень та іншими схожими
темами. Уже в рамках магістерської програми УКУ ми вирішили працювати над власним
науковим проектом.

ЦЕ БУЛА ПЕРША СТАТТЯ,
ПРЕДСТАВЛЕНА УКРАЇНСЬКИМ
УНІВЕРСИТЕТОМ НА
НАЙБІЛЬШІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
CVPR. ОПІСЛЯ ТОГО МЕНІ
ЗАПРОПОНУВАЛИ РОЗВИВАТИ
ЦЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНО З
TEXASA UNIVERSITY.

З останніх наукових проектів —
ми перемогли в конкурсі з пошуку
та розпізнавання тигрів за допомогою камер-пасток, встановлених
у лісах. Даний проект фінансується
Wild World Fund, Intel та Microsoft
Research Asia. Метод, який ми запропонували, допоможе автоматично
розпізнавати тигрів у дикій природі,
а отже — слідкувати за їх переміщеннями та популяцією. Ми розробили
нейронну мережу, яка може з великою точністю та швидкістю працювати на розумних камерах, знаходячи
тигрів у різних умовах. Цей наш
проект є взірцевим прикладом того,
як технології та штучний інтелект
можуть допомогти в збереженні
дикої природи. Також нещодавно
ми з колегами з Мінська опублікували про це нову наукову статтю на
престижну конференцію з Computer
Vision — ICCV 2019. Окрім цього, ми
випустили ще дві наукові статті на
цю ж конференцію. Одна з них, написана спільно з Texas A&M University,
присвячена відновленню розфокусо-

ваних зображень (Deblurring). Другу
— з оптимізації процесу навчання
нейронних мереж, ми підготували
разом із колегами з Мінська в рамках
проекту менторства магістрів УКУ.
Зараз плануємо нову інтеграцію проектів на цей та наступний рік.
Це перші статті, опубліковані на
такому рівні саме від українського
університету. Ми активно розвиваємо проекти спільного менторства
студентів УКУ з різними компаніями
та інституціями, заохочуючи, у такий
спосіб, якомога більше студентів
брати участь у цікавих дослідженнях
та публікуватися на міжнародних
конференціях. Сподіваємось, що
в рамках схожих партнерств таких
випадків дедалі більшатиме.
УКУ
створює
надзвичайно
плідне поле для того, щоби підтримувати та допомагати ініціативним студентам. Перш за все,
матеріальна база дає можливість
здійснювати грунтовні дослідження в напрямі машинного навчання,
зокрема — комп’ютерного бачення

у Machine Learning Lab при Факультеті прикладних наук. Але ще одним,
і вкрай важливим для мене, чинником
є середовище, яке створює та підтримує УКУ: воно допомагає повірити
у свої сили та можливості, знайти
експертів чи менторів для валідації
та оцінки своєї ідеї, аби, зрештою,
втілити її в реальність.
Надзвичайно цінним є й те, що
університет готовий підтримати всі
твої ініціативи та допомогти всім
необхідним.
Зокрема, у великому колі приятелів та друзів університету нескладно знайти провідних фахівців
із різних напрямків, які з радістю
допоможуть підтримати та розвинути твоє дослідження.

ОРЕСТ
КУПИН
COMPUTER VISION
RESEARCH ENGINEER,
PINATA-FARMS
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УКУ ПРИНЦИПОВО
ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
ВІД ІНШИХ ВУЗІВ
В ПОЗИТИВНОМУ СЕНСІ

Б

удь-яка компанія хоче мати розумних співробітників. Але із
цієї мети виникають декілька рівнів
занепокоєння: ти не знаєш, ані хто
їх вчить, ані як вчить, ані чого вчить.
Основна перевага УКУ та, зокрема,
вашого факультету полягає в тому, що
ви не йдете на компроміси з собою,
ви чесні та порядні. А цього бракує
звичайним вузам, адже оплата праці
викладачів там мінімальна. У свою
чергу, це призводить до шалених
викривлень освітнього процесу.
І сьогодні ми не знаємо, як їх виправити. УКУ принципово відрізняється
від інших вузів в позитивному сенсі.
За рахунок чесності та наполегливої
праці, ви змогли швидко здобути

великий авторитет. І сьогодні немає
жодних сумнівів: вас не можна списати з рахунків, вашу якість та сумління
неможливо підважити. Це, власне, те,
за що я найбільше вдячний засновнику університету, а сьогодні його президенту – владиці Борису Ґудзяку.
Від факультету прикладних наук
в найближчі роки я прагну розвитку: і в якості, й у кількості. Розвиток
дозволить збудувати наукові школи,
а значить, і перетворитися на дослідницький університет. Я хотів би,
щоб ваш факультет не боявся піднімати вже високу планку. Адже ваші
величезні здобутки сьогодні можна
і треба примножувати у майбутньому.
Я щиро вірю, що без інвестицій

в освіту та молоде покоління жодна
країна не матиме майбутнього. Отже,
я вважаю необхідною складовою
місії кожного з нас – робити свій
посильний внесок у дітей. Коли ми
розвиваємо їх, вони розвивають країну. Наше майбутнє буде за нашими
дітьми, але для цього вони мають
бути мудрими, освіченими
та вільними.
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