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ЯКУ СФЕРУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИ РОЗГЛЯДАЄТЕ ДЛЯ СЕБЕ ПІСЛЯ
ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ

Веб-дизайн,веб разработка, анализ данных, тестирование,Як прстійне місце роботи

Ещё не определился It ,Фріланс,Веб програмування,Робота аналітиком на підприємстві
або установі,Senior C++ dev, IT

які напрямки потребують покращення, на ваш особистий погляд







НАПИШІТЬ, БУДЬ ЛАСКА, ЯКІ ЗНАННЯ АБО КОМПЕТЕНЦІЇ З ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ, ВИ ОЦІНЮЄТЕ ЯК ПРАКТИЧНО КОРИСНІ (ЦЕ ДУЖЕ
ВАЖЛИВЕ ДЛЯ НАС ПИТАННЯ)

Изучение таких базовых языков программирования вроде С++, остальное плохо
понимаю как применимо на данный момент( и востребовано) в работе

"навички роботи з с++,html,css;

Основи системного аналізу;

Англійська мова за професійним спрямуванням."

Основы сис. анализа, База Данных, Мат.логика, теор. принятия решения в сложных
системах ,  Английский язык.

Робота  з програмами аналізу данних, будування баз данних, розробка сайтів

C++. Алгоритмы. Статистика. Базы данных. Мат логика.

Створення веб сайтів. Створення баз даних досвід в виконанні роботи з великими
масивами на мові R.Математичний аналіз і обробка за допомогою програмування

КМТП, Дискретна математика, Основи оптимізації.

БД, С++

Аналіз даних, дискретна математика

базові знання роботи з БД,основи програмування на С++,html.css



ЯКІ ПРЕДМЕТИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ, ВИ НЕ ВВАЖАЄТЕ ПОТРІБНИМИ

Додаткова іноземна мова

Все предметы необходимы.

Історія України, Фізкультура

Философия, психология, история, политико-правовая система государства и все
гуманитарные предметы помимо английского

Історія України, Мат. Мет СА, Мат. Осн. СА

Філософія,психологія

Вважаю,що всі потрібні

ММСА, МОСА

Німецька мова

З ОГЛЯДУ НА СВІЙ ДОСВІД, ВИВЧЕННЯ ЯКИХ IT-ТЕХНОЛОГІЙ ВИ
РЕКОМЕНДУВАЛИ Б ДОДАТИ ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ (ЩЕ
ОДНЕ ВАЖЛИВЕ ПИТАННЯ)

Программа должна расширяться и пересматриваться каждый год

Вивчення python,java

Предмет "Бизнес-Аналитик" который определяет и исследует проблемы заказчика,
подбирает решения и оформляет их в форме требований для разработчиков.
Бизнес-аналитик — связующее звено между заказчиком и разработкой. Необходимо
мыслить критически и проверять любую входящую информацию, привычка
спрашивать “зачем” должна стать частью будничной речи. Выстраивание
причинно-следственных связей и умелое оперирование фактами и гипотезами
позволяют создать нормальную рабочую стабильную систему.

Будування баз данних 1С

Изучение современных тенденций и принципов разработки приложений(SOLID,
MVC). Углубленное изучение баз данных(построение древовидной структуры БД,
NoSql базы данных, анализ и оптимизация SQL запросов в сложных системах с
большим количеством данных)

Java Script, Python

Практичного вивчення веб програмування, програм і додатків в цій сфері.

Більше прaктики з WEB програмування.

VBA, pascal, assembler, scratch

Вивчання Python,Java


