Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
магістр

Кваліфікація: магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
(Master of Automation and Computer Integrated Technology).
Мета освітньої програми
Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з
автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, здатних до
комплексного розв’язання складних задач і проблем, розроблення нових і
вдосконалення, модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та
їх елементів, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій, оновлення та інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої
інформації та суперечливих вимог.
Сфера діяльності майбутнього фахівця
Сфера діяльності майбутнього магістра з автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій – промислове виробництво, науково-дослідні
установи, проектні організації, навчальні заклади і ін. Магістерську підготовку
орієнтовано на автоматизовані системи управління технологічними процесами
виробництв у різних галузях промисловості і високі сучасні технології,
реалізація яких неможлива без інтегрального використання комп’ютерної
техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.
Перспектива працевлаштування
Висококваліфіковані фахівці з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих
технологій працюють в багатьох галузях промисловості та науково-проектних
організаціях і попит на них постійно зростає, що підтверджує державне
замовлення по закінченню навчання в магістратурі. На даний час кафедра тісно
співпрацює з ТОВ «Мікрол», ТОВ «Вотум», фірма «EMERSON», ПрАТ

«Нафтогазвидобування» енергетичного холдингу ДТЕК, фірмою «Valmet»
(Фінляндія) і це сприяє в подальшому працевлаштуванні наших випускників.
Відомі випускники
Бабієв Григорій Миколайович – заступник генерального директора з питань
зовнішньоекономічних зв’язків ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»;
Власюк Ярослав Михайлович – начальник Управління приладового обліку
газу та нафти і метрології НАК «Нафтогаз України»;
Ковалів Євстахій Осипович – головний інженер УМГ «Прикарпаттрансгаз»;
Демчина Богдан Степанович – директор ТОВ «Мікрол», м Івано-Франківськ;
Марикот Дмитро Ярославович – начальник відділу технічної підтримки ТОВ
«Мікрол», м Івано-Франківськ;
Іванишин Володимир Петрович – начальник Долинського ЛВУМГ, УМГ
«Прикарпаттрансгаз»;
Сімановський Олександр Юрійович - головний конструктор ТОВ «Мікрол», м
Івано-Франківськ;
Головатий Володимир Ярославович – головний спеціаліст ТОВ «Вотум»,
м.Івано-Франківськ;
Маліборський Ігор Володимирович – головний метролог – начальник відділу з
автоматизації
виробничих
процесів
та
метрології
ПрАТ
«Нафтогазвидобування» енергетичного холдингу ДТЕК;
Поверляк Володимир Федорович – начальник газокомпресорної станції
Ужгород;
Прима Юрій Іванович – начальник служби газовимірювань та метрології
Боярського ЛВУМГ Філії УМГ «Київтрансгаз»;
Корєнев Сергій Михайлович – головний метролог – начальник відділу з
автоматизації
виробничих
процесів
та
метрології
ГПУ
«Полтавагазвидобування»;
Слободян Андрій Володимирович – старший інженер з керувань
технологічними процесами фірми Jacobs Engineering, Королівство Нідерланди;
Марунчак Володимир Станіславович – головний спеціаліст служби контролю
за експлуатацією КС «Тарутине» ВТУ ПрАТ «Газтранзит»;
Куровець Ярослав Васильович – начальник Івано-Франківського управління
ВРТП
«Укргазенергосервіс»
ПАТ
«Укртрансгаз»;
Кепещук Тарас Васильович – начальник центру калібрування та повірки
засобів вимірювальної техніки ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»;
Тисяк Володимир Михайлович – начальник служби автоматики, КВП, ТМ і
АСУ
Долинського
ЛВУМГ,
УМГ
«Прикарпаттрансгаз»;
Цимбалістий Роман Зіновійович – директор ТзОВ УРСП «Памібро»,
смт.Брошнів-Осада;
Шостацький Євгеній Олегович – старший інженер з технології буріння у
компанії Статойл (Statoil) у місті Берген, Норвегії.
Кафедра АКІТ пишається великою когортою науковців, наших випусників,
зокрема : д.т.н, професори Юрчишин Володимир Миколайович, Середюк Орест
Євгенович, Заміховський Леонід Михайлович, Райтер Петро Миколайович,
Петришин Ігор Степанович.

Контактні дані
akp_kohutyak@ukr.net, Когутяк Мирослав Іванович, доцент кафедри АКІТ.

