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Кафедра 
Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем  

Спеціальність 
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

Спеціалізація 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

Наша мета – чиста земля, чисте повітря, чиста вода 
Наша робота – контроль стану довкілля  

Освітні ступені: 
 «Бакалавр», термін навчання: 3 роки 10 міс., кваліфікація: 3119 – 

фахівець з інформаційно-вимірювальної техніки. 
 «Магістр» термін навчання: 1 рік 4 міс., освітньо-професійна 

програма магістерської підготовки; кваліфікація: 2149.2 – інженер з 
розроблення, налагодження й випробувань. 

 «Магістр» термін навчання: 1 рік 9 міс., освітньо-наукова програма 
магістерської підготовки, кваліфікація: 2419.2 – інженер-дослідник. 

 



 Чому екологічний моніторинг? 
На сьогодні не викликає заперечень, що техногенна цивілізація 
здійснила руйнівний вплив на біосферу планети і стала загрожувати не 
тільки здоров'ю людей, але й самому існуванню людства. Перед 
людством постає примара екологічної катастрофи. 
При цьому головним джерелом достовірної інформації про стан 
довкілля, отже, найбільш ефективним інструментом впливу на 
суспільну свідомість є екологічний моніторинг. 
Екологічний моніторинг (environmental monitoring) – неперервний 
контроль змін параметрів екосистеми, їх співставлення і порівняння із 
значеннями, які вважаються сприятливими для еволюційного 
розвитку людства. 

 Місця працевлаштування наших випускників 
В Україні існує гостра потреба в спеціалістах, які орієнтуються в 
новітніх напрямах інформаційних та інформаційно-вимірювальних 
технологій, розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та 
можливі наслідки. 

 Наші випускники працюють на посадах 
державних службовців в Державних управліннях 
охорони навколишнього природного середовища, 
в Державних екологічних інспекціях в кожній 
області та в м. Києві. 

 
Наші випускники працюють на наукових та 
інженерних посадах в екологічних підрозділах 
енергогенеруючих підприємств, в ДП «Укрметр-
тестстандарт», у відділах метрології і стандарти-
зації підприємств різної форми власності. 

 
Випускники-магістри можуть працювати на викладацьких посадах у 
ВНЗ та отримують направлення в аспірантуру. 
Екологічний моніторинг на базі новітніх інформаційних та 
інформаційно-вимірювальних технологій сьогодні, а також в 
довгостроковій перспективі, є одним із безумовних пріоритетів країн 
ЄС, який, зокрема, визначає структуру європейського ринку праці, що 
впливає на формування ринку праці України. 
 



Концепція підготовки фахівців спрямована на вирішення проблем 
контролю параметрів екосистем: робочої зони, рекреаційної зони, 
житлових зон, і орієнтована на забезпечення реальних перспектив 
застосування отриманих знань в сучасних умовах. 

 
 

Студенти вивчають інформаційно-вимірювальні 
технології екологічного моніторингу, які базу-
ються на сучасних рішеннях комп’ютерних мереж. 
Студенти використовують операційні системи 
Microsft Windows 10, Gentoo GNU/Linux, OpenWRT, 
мови програмування ASM, C/C++, C#, NET, PHP, 
Python, Bash, HTML, CSS, JScript. 
 

На кафедрі обладнані сучасні нав-
чально-наукові лабораторії: фото-
вольтаїки та цифрової електроніки, 
екологічного моніторингу, телевізій-
ної інформаційно-вимірювальної тех-
ніки, схемотехніки та вимірювальних 
перетворювачів, а також лабораторії 
дослідження властивостей матеріа-
лів та кабінет комп’ютерних технологій. 

Працює гурток «Інтернет технології майбутнього», в рамках якого 
студенти розглядають питання функціонування ІоТ (Інтернету речей) 
та проблеми переходу мереж з протоколу IPv4 на IPv6. 
 

Основу фахової компоненти становлять навчальні дисципліни: 
Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних технологій; Еколо-
гічна безпека та екологічний аудит; Інформаційно-вимірювальні системи 
на ПЗЗ (CCD); Наноматеріали та нанотехнології; Геоінформаційні 
технології; Комп’ютерні технології, Аналітичні екологічні прилади. 
В планах впровадження нових дисциплін: «Інформаційні технології 
хмарних обчислень для екологічного моніторингу»; «Територіально 
розосереджені однорангові мережі глобального екологічного 
моніторингу» – порівняно новий кластер комп’ютерних технологій, що 
базуються на парадигмі однорангової мережевої взаємодії.  



Стажування і робота в Європі та в США 

Магістрант А. Шило 
проводить дослідження з 

комплексами екологічного 
моніторингу в Німеччині 

Орлов О. – професор Нью-
Йоркського Університету 
з екологічних досліджень 

Випускники кафедри на науковому 
стажуванні в Університеті FachHochschule 

Trier (Німеччина) 

З питань, пов’язаних з навчанням на кафедрі НАЕПС, звертатися: м. Київ, 
пр. Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», e-mail: kpi_naeps@ukr.net 
tel: +38(044)2048503, web: http://ivstem.kpi.ua 
Завідувач кафедри 
д.т.н., проф. Порєв Володимир Андрійович 
tel:+38(068)3611921, e-mail: kugaran@gmail.com 
Відбіркова комісія: вул. Політехнічна, 14, 
корпус 16, кімната № 156.  

http://ivstem.kpi.ua/
tel:+38(068)3611921
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