
 



Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Кар’єрний путівник  

КПІ ім. Ігоря Сікорського 
Позиції для працевлаштування. Необхідні hard та soft навички. 

Партнери та пропозиції щодо співпраці 

 

Путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(Відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри) 

Використання зображення сторінок дозволяється, 
але з обов’язковим збереженням напису про розробників внизу сторінки 



 

Шановні здобувачі вищої освіти та роботодавці! 
Ласкаво просимо у світ професій КПІ ім. Ігоря Сікорського! 

24 факультети, 42 спеціальності і тисячі різноманітних вакансій, за якими можливо працювати 
після завершення навчання. Для того, щоб не загубитися у величезній кількості інформації, 
Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (Відділ сприяння 
працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар'єри) було створено 
цей «Кар’єрний путівник КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

У цьому Каталозі можна ознайомитися з деякими прикладами вакансій. Інформація щодо 
деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і 
співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи. 

Окрім того, можна дізнатися, якими професійними (hard) та соціальними (soft) навичками 
необхідно володіти для тієї чи іншої позиції працевлаштування. 

Hard skills – це професійні навички, отримані у процесі навчання. Вони необхідні під час 
професійної діяльності та для виконання реальних робочих завдань. Саме для того, щоб була 
найбільш актуальна інформація, інформація щодо hard skills і була співвіднесена з реальними 
пропозиціями реальних стейкголдерів (в даному випадку – роботодавців). 

Soft skills – це соціальні навички (інколи також можна почути «м’які» навички), які дозволяють 
ефективно взаємодіяти з іншими учасниками команди та/або робочого процесу, уникати 
конфліктних ситуацій, швидко реагувати на постійні зміни, створювати бажаний емоційний 
фон тощо. 

Відкривайте для себе можливості працевлаштування! 

Цікавтеся! Ознайомлюйтеся! Працевлаштовуйтеся! 

 

 

Департамент навчально-виховної роботи 
КПІ ім. Ігоря Сікорського 
dnvr.kpi.ua 

 

Центр розвитку кар'єри 
(Відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку 
Департамента навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського)  

 robota.kpi.ua 

 Telegram-канал 

 Офіційна Facebook-сторінка 

 Акаунт у LinkedIn 

  

  

https://robota.kpi.ua/
https://robota.kpi.ua/
https://dnvr.kpi.ua/
https://robota.kpi.ua/
https://t.me/kpicareer
https://www.facebook.com/careerkpi
https://www.linkedin.com/company/42696116


Навігатор по Кар’єрному путівнику 
Шановні здобувачі вищої освіти, стейкголдери та всі, хто зацікавився КПІ ім. Ігоря Сікорського! 

Структура сторінки Путівника. На сторінці кожної спеціальності вказано перелік 
факультетів/інститутів і освітніх програм, за якими здійснюється підготовка. 

Клікабельні логотипи. Для того, щоб переглянути інформацію щодо договорів про 
працевлаштування, необхідно натиснути на логотип підприємства/організації. До логотипів 
додано лінк на окремі сторінки, на яких можна ознайомитися з такою інформацією: 
– вид діяльності; 
– контакти; 
– координатор щодо сприяння працевлаштуванню на факультеті/в інституті; 
– договір про співпрацю.  

Зміст. Нижче розміщені не просто зображення, а лінки для переходу на сторінки 
з інформацією щодо працевлаштування на конкретних спеціальностях. Ви можете клікнути 
на ту спеціальність, яка зацікавила і одразу перейдете на потрібну сторінку. 
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Договори про співпрацю на рівні університету 
На цій сторінці представлені стейкголдери, з якими підписано договір про співпрацю на рівні 
університету. Зазначені компанії, організації, підприємства тощо потребують випускників 
у різних галузях (ІТ, інженерній, природничій, гуманітарній тощо). Саме тому всі 
факультети/інститути КПІ ім. Ігоря Сікорського долучені до співпраці з ними. 

Якщо логотипи цих стейкголдерів також розміщені на сторінках певних спеціальностей, 
то це означає, що конкретні факультети/інститути вже з ними співпрацюють.  

 

                              

                                         

                                 

                            

                     

                                    

                                         

                                     

 

                                      

  

https://telegra.ph/DK-Ukroboronprom-02-26
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-molod%D1%96-ta-sportu-02-11
https://telegra.ph/DP-Antonov-03-25
https://telegra.ph/Derzhavna-podatkova-sluzhba-Ukraini-03-25
https://telegra.ph/Golovne-upravl%D1%96nnya-Nac%D1%96onalna-pol%D1%96c%D1%96ya-u-m-Kiyev%D1%96-02-11
https://telegra.ph/TOV-Samsung-Elektron%D1%96ks-Ukraina-Kompan%D1%96-03-16
https://telegra.ph/TOV-Henkel-Ukraina-03-25
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/PP-SHtajner-Ukraina-02-09
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-PTO-02-11
https://telegra.ph/TOV-Pz%D0%86%D0%86-Gabasit-Ukraina-02-17
https://telegra.ph/TOV-GR%D0%86NEKS-EKO-03-25
https://telegra.ph/TOV-Spec%D1%96aln%D1%96-%D0%86nnovac%D1%96jn%D1%96-tehnolog%D1%96i-02-10
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/TOV-Sol%D1%96d-Softvea-02-26
https://telegra.ph/TOV-SOFT%D0%86NDEKS-02-11
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-B%D0%86BUS-01-21
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-f%D1%96rma-Novofarm-B%D1%96osintez-03-11
https://telegra.ph/TOV-AGROKONTINENT-UKRAINA-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-Dekatlon-Ukraina-02-11
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/Sp%D1%96lka-p%D1%96dpriyemstv-malih-seredn%D1%96h-%D1%96-privatizovanih-p%D1%96dpriyemst-Ukraini-03-25
https://telegra.ph/GS-VVCO-Bojove-Braterstvo-Ukraini-03-30
https://telegra.ph/Kiivska-organ%D1%96zac%D1%96ya-Nac%D1%96onalnoi-sp%D1%96lki-zhurnal%D1%96st%D1%96v-Ukraini-04-21
https://telegra.ph/Kiivskij-m%D1%96skij-centr-soc%D1%96alnih-sluzhb-04-21
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/PAT-Nac%D1%96onalna-energetichna-kompan%D1%96ya-Kiivenergo-05-06
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/TOV-Nestle-Ukraina-05-06
https://telegra.ph/AT-Rajffajzen-Bank-Aval-05-17
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/Luckij-nac%D1%96onalnij-tehn%D1%96chnij-un%D1%96versitet-05-31
https://telegra.ph/TOV-Handreks-Mob%D1%96l%D1%96t%D1%96-05-31
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ВПІ Видавничо-поліграфічний інститут Образотворче мистецтво 

 
Дизайнер / провідний дизайнер / web-дизайнер / 
графічний дизайнер / художник 

 
Вища освіта / наявність портфоліо / володіння програмним забезпеченням: 
Photoshop, Illustrator, InDesign, MS Office, Adobe XD, Sketch, Figma, 
3D MAX, ZBRUSH, Blender / розуміння принципів «верстки» для web і мобільних 
пристроїв / розуміння принципів адаптивного дизайну / розуміння принципів 
HTML і CSS / уміння робити інтерактивні прототипи / 
навички роботи з растровою і векторною графікою (створення, адаптація, 
експорт SVG-графіки) / досвід роботи в галузі дизайну UX/UI / 
знання типографіки, композиції, модульних сіток і роботи з кольором / 
англійська – середній рівень тощо 

 
Вміння працювати в команді / вміння малювати руками / досвід візуалізації 
брендбуку / досвід підготовки презентацій / креативність / відповідальність / 
ініціативність / уміння дотримуватися дедлайнів / розуміння трендів в дизайні / 
бажання розвиватися / навички фотографування і обробки фото / 
хороші комунікативні навички / добре розуміння роботи в команді / 
здатний адаптуватися до різних стилів мистецтва 

   

          
      

 

https://telegra.ph/DP-Presa-Ukraina-02-17
https://telegra.ph/DP-Kiivska-ofsetna-fabrika-04-01
https://telegra.ph/TOV-TIPOGRAF%D0%86YA-PARUS-04-21


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФЛ Факультет лінгвістики 

035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська 

035.043 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – німецька 

035.055 Романські мови та літератури 
(переклад включно), перша – французька 

 
Перекладач французької мови / перекладач англійської мови / 
перекладач німецької мови / перекладач-локалізатор / копірайтер-перекладач / 
вчитель/викладач англійської мови / вчитель/викладач французької мови / 
вчитель/викладач німецької мови / репетитор / асистент директора зі знанням 
французької мови / секретар-референт зі знанням мов / 
менеджер по роботі з клієнтами / менеджер по роботі з блогерами 
(французька мова) / менеджер по роботі з партнерами (знання мов) / 
помічник менеджера (зовнішньоекономічна діяльність) / 
перекладач-редактор патентних текстів / French Content Localization Manager / 
райтер-перекладач / Research Writer / Customer support agent (English + French) / 
редактор-перекладач англомовних текстів 

 
Вища освіта / володіння англійською мовою (граматика, лексика, стилістика) / 
володіння французької мовою (граматика, лексика, стилістика) / 
володіння німецької мовою (граматика, лексика, стилістика) 

 
Креативність / ентузіазм / пунктуальність / здатність дотримуватись необхідного 
терміну / здатність дотримуватися конкретних вимог та забезпечувати високу 
якість роботи / відповідальність / активність, самостійність / безконфліктність 

   

 

      

    

 

     

         

 

https://dnvr.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA.pdf
https://dnvr.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A2%D0%9E%D0%92-%D0%A2%D0%A6-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BB-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0.pdf
https://dnvr.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2-TERRA-LINGUA.pdf
https://dnvr.kpi.ua/wp-content/uploads/2020/10/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-Bonjour-Francais.pdf
https://telegra.ph/TOV-ED-KYU-03-12


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФММ Факультет менеджменту та маркетингу 

Економіка бізнес-підприємства 

Міжнародна економіка 

Економічна кібернетика 

 
Економіст / аналітик / фінансовий аналітик / бізнес-аналітик / 
виконуючий директор / директор підприємства / директор філії / 
директор з продажів / економіст з праці / керівник відділу забезпечення / 
консультант-аналітик / менеджер з закупівель / менеджер з продажу / 
спеціаліст з оптимізації бізнес-процесів / спеціаліст з економічної безпеки / 
спеціаліст з кредитування / спеціаліст з роботи з корпоративними клієнтами / 
спеціаліст з управління ризиками / фандрайзер / фінансовий менеджер / 
бізнес-тренер / асистент керівника 

 
Вища освіта / знання стандартів бухгалтерського обліку / 
вільне володіння державною мовою / досвід проведення 
фінансово-економічного аналізу клієнтів малого та середнього бізнеса / 
базові знання фінансового, цивільного, податкового та господарського 
законодавства / знання у законодавчій базі та нормативних актах, що 
регламентують банківську діяльність / знання методів економічного 
і фінансового аналізу / знання методології розрахунку фінансових 
і нефінансових показників / знання основ корпоративної або економічної безпеки 

 
Вміння вести перемовини / організаторські навички / 
комунікативні навички / діалогове спілкування (письмове і усне) / 
вміння працювати в команді і на результат / аналітичне мислення / старанність / 
відповідальність / ініціативність / уважність / наполегливість / вимогливість / 
уміння і бажання працювати на результат / вміння працювати в режимі 
багатозадачності / вміння працювати з великими об'ємами інформації 

   

              

    

        

 

     

     

    

   

 

https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-FOZZ%D0%86-FUD-03-12
https://telegra.ph/TOV-Torgovo-virobnicha-kompan%D1%96ya-Marlya-Klub-Kalita-03-12
https://telegra.ph/PrAT-Ventilyac%D1%96jn%D1%96-sistemi-02-22
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/OOO-EPAM-Sistemz-02-19


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФСП Факультет соціології і права Врегулювання конфліктів та медіація 

 
Соціолог-аналітик / експерт з організації і проведення соціологічних досліджень / 
фахівець з урегулювання конфліктів та медіації /фасилітатор 

 
Вища освіта / володіння програмами для обробки статистичних даних 
(наприклад, ОСА, SPSS) / знання методів аналізу і роботи з даними 

 
Комунікабельність / організаторські навички / спостережливість / 
стресостійкість / готовність вчитися / орієнтація на результат роботи команди / 
здатність координувати кілька проектів одночасно 

   

       

       

          

    

        

     

    

 

            

 

https://telegra.ph/TOV-Tejlor-Nelson-Sofrez-Ukraina-03-15
https://telegra.ph/Naukovo-dosl%D1%96dnij-centr-prikladnoi-soc%D1%96olog%D1%96i-Soc%D1%96oplyus-03-15
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-%D0%86NNOVEJSHNZ-DEVELOPMENT-LAB-UKRAINA-03-15
https://telegra.ph/GO-Asoc%D1%96ac%D1%96ya-zhurnal%D1%96st%D1%96v-vidavc%D1%96v-%D1%96-movc%D1%96v-Novomed%D1%96a-03-15
https://telegra.ph/VGO-Poruch-03-15
https://telegra.ph/TOV-Ukrainska-marketingova-grupa-03-15
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-Dekatlon-Ukraina-02-11


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ВПІ Видавничо-поліграфічний інститут 
Видавнича справа та редагування 

Реклама і зв'язки з громадськістю 

 
Журналіст / головний редактор / копірайтер / редактор ефіру / 
випусковий редактор медіа (друковані, електронні, мультимедійні, радіо, 
телебачення) / технічний коректор / фахівець з реклами та PR / 
керівник відділу виробництва зовнішньої реклами / директор з комунікацій / 
PR-менеджер / PR-директор / SMM-менеджер / прессекретар 

 
Вища освіта / високий рівень грамотності / добре розуміння та орієнтація 
в політичних процесах країни, а також знання економічної, соціальної 
та культурної тематик / знання англійської мови / вміння працювати в CRM / 
досвідчений користувач ПК (MS Office, Excel, Google Docs, 1С) / 
знання пакету програм Adobe Photoshop, CorelDraw або Illustrator / 
створення контент-планів для соціальних мереж / розуміння механіки роботи 
основних соціальних мереж і SMM-технологій / навички просування 
у соціальних медіа / навички роботи з інформацією (пошук, аналіз, 
структурування, узагальнення) / робота із соціальними мережами та форумами / 
знання, створення та участь у випуску інформаційних матеріалів про діяльність 
компанії (статті, спеціалізовані програми і видання) / 
досвід написання пресрелізів тощо 

 
Активність / вміння працювати з великим обсягом інформації / 
здатність швидко перемикатися між завданнями / уважність / відповідальність / 
старанність / готовність працювати на результат / оперативність / 
вміння працювати в команді / стресостійкість / комунікабельність / 
високий рівень працездатності / високий рівень самомотивації і самоорганізації / 
педантичність і увага до деталей 

   

         

      

 

   

            

        

 

 

 

https://telegra.ph/TOV-KALAMAR-02-11
https://telegra.ph/TOV-CHas-majstr%D1%96v-02-11
https://telegra.ph/TOV-Vidavnich%D1%96j-D%D1%96m-SoftPres-02-11
https://telegra.ph/Kiivska-organ%D1%96zac%D1%96ya-Nac%D1%96onalnoi-sp%D1%96lki-zhurnal%D1%96st%D1%96v-Ukraini-04-21
https://telegra.ph/TOV-TIPOGRAF%D0%86YA-PARUS-04-21


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

 

ФММ 
Факультет менеджменту та маркетингу 

Менеджмент і бізнес-адміністрування 

Медіаменеджмент та адміністрування 
у видавничо-поліграфічній галузі 

Менеджмент інвестицій та інновацій 

Менеджмент міжнародного бізнесу 

Логістика 

Управління у сфері 
оборонно-промислового комплексу 

 
Менеджер з продажу / фінансовий менеджер / ризик-менеджер / 
клієнт-менеджер / менеджер з персоналу / крюінг-менеджер / 
контент-менеджер / продакт-менеджер / керівник проєктів і програм / 
супервайзер / директор підприємства / керівник відділу забезпечення / 
регіональний менеджер / директор філії / національний менеджер з продажів / 
директор з продажу / директор з логістики / логіст / менеджер з логістики / 
спеціаліст по роботі з корпоративними клієнтами / фандрайзер 

 
Вища освіта / знання систем  B2B, FMCG / знання методів економічного аналізу 
та аналізу даних / знання інструментів аналізу ринку: PESTLE, SWOT, п’яти сил за 
Портером тощо / статистичний аналіз / знання сучасних методів управління 
проектами / знання міжнародних стандартів та практик у діяльності організації 

 
Здатність будувати міцні відносини з колегами і партнерами / 
міжособистісні навички спілкування / вміння самостійно ефективно 
організовувати процеси / здатність аналізувати і знаходити ефективні рішення / 
вміння виконувати роботу в терміни / грамотність / уважність до деталей / 
лідерські та управлінські навички / вміння розставляти пріоритети / 
ініціативність / комунікабельність / висока працездатність / пунктуальність / 
здатність роботи в умовах багатозадачності / націленість на результат / 
вміння систематизувати інформацію / організованість / відповідальність / 
здатність швидко навчатися / стресостійкість 

   

              

    

           

     

     

    

   

https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-FOZZ%D0%86-FUD-03-12
https://telegra.ph/TOV-Torgovo-virobnicha-kompan%D1%96ya-Marlya-Klub-Kalita-03-12
https://telegra.ph/PrAT-Ventilyac%D1%96jn%D1%96-sistemi-02-22
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/OOO-EPAM-Sistemz-02-19


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФММ Факультет менеджменту та маркетингу Промисловий маркетинг 

 
Маркетолог / маркетолог-аналітик / начальник відділу продажів / 
фахівець-аналітик з дослідження ринку / начальник відділу реклами / 
супервайзер / менеджер по роботі з клієнтами / директор з реклами / 
директор з маркетингу / помічник директора/керівника / трейд-маркетолог / 
спеціаліст з роботи з корпоративними клієнтами / інтернет-маркетолог / 
менеджер з маркетингових комунікацій / рекламний агент / бренд-менеджер 

 
Вища освіта / знання інструментів інтернет-просування і аналітики / 
розуміння роботи основних рекламних каналів (PPС, GDN, YouTube, SEO, SMM) / 
знання процесів продажу / знання ринку та конкурентного середовища регіону / 
навички активних продажів / навички проведення презентацій / 
вміння аналізувати документи / досвід реалізації маркетингових проєктів / 
знання основних видів POSM, які використовуються в різних каналах збуту / 
оцінка ефективності рекламних кампаній / розрахунок ROI 

 
Системне мислення / ініціативність / самоорганізованість / 
стресостійкість / вміння працювати в команді / відповідальність / 
активна життєва позиція / вміння працювати в режимі багатозадачності / 
розвинені організаторські та аналітичні здібності / лідерські якості / 
навички управління переговорами / здатність ефективно взаємодіяти з колегами 
та клієнтами / увага до деталей / вміння вирішувати проблеми / 
аналітичні здібності / навички роботи з великим об'ємом даних 

   

              

    

        

 

     

     

    

   

 

https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-FOZZ%D0%86-FUD-03-12
https://telegra.ph/TOV-Torgovo-virobnicha-kompan%D1%96ya-Marlya-Klub-Kalita-03-12
https://telegra.ph/PrAT-Ventilyac%D1%96jn%D1%96-sistemi-02-22
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/OOO-EPAM-Sistemz-02-19


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФСП Факультет соціології і права 

Господарське та адміністративне право і процес 

Інформаційне право 
та право інтелектуальної власності 

 
Юрист / спеціаліст-юрисконсульт / експерт з питань інтелектуальної власності / 
патентний повірений / помічник-консультант народного депутата України / 
адвокат / державний реєстратор / головний консультант-інспектор / 
юрисконсульт відділу супроводу операційної діяльності / 
юрисконсульт з претензійно-позовної роботи / юрист з договірної роботи / 
спеціаліст тендерного відділу / менеджер з правового забезпечення / 
помічник адвоката / консультант із юридичних питань в апараті органів 
державної влади та місцевого самоврядування / спеціаліст з супроводу судового 
та виконавчого провадження / професіонал у галузі правознавства 
та прокурорського нагляду /  

 
Вища освіта / знання чинного законодавства / вміння складати різної складності 
договори та інші документи / інтерес до права / досвід у складанні процесуальних 
документів 

 
Відповідальність / бажання навчатися / енергійність / вміння знаходити 
нестандартні рішення для вирішення поставлених завдань /  
вміння працювати, як самостійно, так і в команді / порядність / чесність / 
грамотність / старанність / уважність / цілеспрямованість  

   

            

     

       

    

         

   

        

       

           

 

  

 

https://telegra.ph/Advokadske-byuro-Ganni-SHerstyuk-03-15
https://telegra.ph/Antimonopolnij-kom%D1%96tet-Ukraini-03-15
https://telegra.ph/GO-Asoc%D1%96ac%D1%96ya-zhurnal%D1%96st%D1%96v-vidavc%D1%96v-%D1%96-movc%D1%96v-Novomed%D1%96a-03-15
https://telegra.ph/TOV-Ukrainska-marketingova-grupa-03-15
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/Naukovo-dosl%D1%96dnij-centr-prikladnoi-soc%D1%96olog%D1%96i-Soc%D1%96oplyus-03-15
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-Dekatlon-Ukraina-02-11


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІХФ Інженерно-хімічний факультет Екологічна безпека 

 
Фахівець з охорони праці, екології та промислової безпеки / інженер-еколог / 
інженер з питань охорони праці, екології та безпеки на будівництві / 
керівник відділу охорони праці та навколишнього середовища / 
еколог-розробник проектів встановлення санітарно-захисної зони 

 
Вища освіта / досвід складання документів з охорони праці / 
знання стандартів і нормативних актів з охорони праці / знання програмних 
комплексів Autоcad / знання правил та засобів контролю відповідності 
технічного стану устаткування / знання стандарту екології 14001 / 
знання системи стандартів безпеки праці / знання методів оцінки виробничих 
ризиків і умов праці на робочих місцях / навички розслідування і аналізу причин 
виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій / 
досвід розробки систем та заходів захисту матеріальних цінностей, майна 
підприємства від пожежі (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, 
диспетчеризація протипожежних систем, газове/порошкове пожежогасіння) / 
знання законів та інших нормативно-правових актів України, що регламентують 
охорону праці та пожежну безпеку / знання нормативної документації (ДБН, ДСТУ) 
з пожежної безпеки / знання методичних рекомендацій із здійснення Стратегічної 
екологічної оцінки (СЕО) 

 
Відповідальність / системність / аналітичне та критичне мислення / 
вміння працювати з великою кількістю інформації 

   

           

         

 

 

 

https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/PP-SHtajner-Ukraina-02-09
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-AGROKONTINENT-UKRAINA-02-10
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФМФ Фізико-математичний факультет Комп'ютерне моделювання фізичних процесів 

 
Професіонал в галузі фізики та астрономії / фахівець в ІТ сфері / 
системний адміністратор / інженер-фізик / інженер-фізик (оптика) / 
викладач університетів та вищих навчальних закладів / вчитель фізики / 
репетитор фізики / науковий співробітник 

 
Вища освіта / знання фундаментальних основ фізики / 
фахові знання з фізики / навички проведення фізичних дослідів / 
володіння комп’ютерними програмами моделювання 

 
Відповідальність за результат / дотримання термінів / 
вміння працювати в команді / комунікативні навички / 
бажання розвиватись та навчатись новому / 
вміння орієнтуватись в сучасних технологіях та ресурсах 

   

                  

      

 

 

https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Centr-osv%D1%96ti-Opt%D1%96ma-04-16


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФТІ Фізико-технічний інститут Прикладна фізика 

 
Науковий працівник або інженер-дослідник з прикладної фізики / 
фахівець з моделювання складних систем, процесів та технологій /  
інженер з електронних компонентів / викладач фізики / 
фахівець з розроблення та впровадження методів захисту інформації 

 
Вища освіта / знання фундаментальних основ прикладної фізики / 
знання фундаментальних основ нанофізики / вміння проведення 
експериментальних досліджень / вміння розробляти наукомісткі технології / 
вміння проведення прикладних досліджень властивостей і закономірностей 
фізичних об’єктів, процесів і систем / вміння розробляти наноматеріали 

 
Комунікабельність / витривалість / бажання працювати в команді / 
аналітичні навички / спрямованість на результат / 
вміння розв’язувати нестандартні ситуації / висока внутрішня мотивація 
на професійний та особистісний розвиток 

   

        

          

      

         

     

 

   

 

https://telegra.ph/TOV-Samsung-Elektron%D1%96ks-Ukraina-Kompan%D1%96-03-16
https://telegra.ph/TOV-Benn%D1%96ng-Pauer-Elektron%D1%96ks-03-16
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nfosejf-03-16
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Kompan%D1%96ya-YUTAS-03-16
https://telegra.ph/TOV-NETKREKER-03-16
https://telegra.ph/VAT-Bank-Ukrainskij-kap%D1%96tal-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-k%D1%96bernetiki-%D1%96m-VM-Glushkova-NAN-Ukraini-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-kosm%D1%96chnih-dosl%D1%96dzhen-NANU-DKAU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-teoretichnoi-f%D1%96ziki-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96z%D1%96olog%D1%96i-%D1%96m-OO-Bogomolcya-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-g%D1%96dromehan%D1%96ki-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96ziki-NAN-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-metaf%D1%96ziki-%D1%96m-GV-Kurdyumova-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-yadernih-dosl%D1%96dzhen-NANU-02-24
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФМФ Фізико-математичний факультет Страхова та фінансова математика 

 
Агент зі страхування / актуарій / аналітик / банкір / бізнес-аналітик / 
директор з логістики / економіст з планування / експерт-оцінювач / 
інвестиційний аналітик / керівник фінансового відділу / верифікатор / 
кредитний аналітик / кредитний експерт / логіст / менеджер з інвестицій / 
трейд-маркетинг фахівець / фінансовий аналітик / фінансовий консультант / 
фінансовий моніторинг / фінансовий фахівець / фахівець зі страхування / 
провідний фахівець з оцінки ризиків / менеджер зі страхування / 
вчитель / викладач / репетитор 

 
Вища освіта / навички обробки великих масивів даних / 
знання принципів побудови основних форм фінансової звітності /  
знання методів фінансового та інвестиційного аналізу та моделювання /  
розуміння розрахунку та використання інвестиційних показників / 
розуміння концепцій статистики, теорії ймовірності та аналізу даних 

 
Активна життєва позиція / цілеспрямованість / енергійність / 
вміння працювати у високому робочому темпі / ініціативність / 
комунікабельність / відповідальність / старанність / 
навички проведення переговорів / організаторські здібності / 
аналітичний склад мислення / орієнтованість на результат 

   

        

 

          

     

         

 

https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Centr-osv%D1%96ti-Opt%D1%96ma-04-16


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФПМ Факультет прикладної математики Наука про дані та математичне моделювання 

ФТІ Фізико-технічний інститут 

Математичні методи моделювання, 
розпізнавання образів та комп'ютерного зору 

Математичні методи 
криптографічного захисту інформації 

 
Менеджер у відділ технічного та криптографічного захисту інформації / 
експерт з питань криптографічного захисту (ІТ-безпека) / програміст / 
Front-End Develop / розробник баз даних (MS SQL) / аналітик даних /  
Middle Embedded Firmware Developer / програміст мікроконтролерів / 
PHP-розробник / інженер з машинного навчання 

 
Вища освіта / Qt / QtCreator / IBExpert / FastReport / Report Builder / Delphi / 
Objective C, С++, C# / MS SQL / MY SQL / T-SQL/ СУБД Firebird / PHP / HTML/CSS / 
SASS / LESS / React / Java / JavaScript / Ajax / SOAP / REST / UML / BPMN / 
знання периферії: GPIO, ADC, DAC, TIM, RTC, DMA, SPI, I2C, UART / 
знання інструментів управління вимогами (JIRA & Confluence) /  
проєктування структури бази даних (Oracle, PostgreSQL) / 
глибокі знання в області трендів кіберзагроз, актуальних індикаторів 
компрометації інформаційних систем, актуальних способів реалізації кіберзагроз / 
знання принципів роботи сучасних прикладних додатків та веб-систем / 
знання існуючих засобів захисту інформаційних систе / знання принципів 
криптографічних механізмів захисту (шифрування, електронного підпису та ін.) 

 
Сумлінність / пунктуальність / відповідальність / уважність / 
прагнення до розвитку / здатністьвирішувати складні проблеми / 
орієнтованість на результат / вміння бажання працювати у надзвичайно 
динамічному та складному середовищі / багатозадачність / 
аналітичне  мислення / самоорганізованість / увага до деталей / 
навички управління часом 

   

         

       

       

          

 

https://telegra.ph/TOV-Samsung-Elektron%D1%96ks-Ukraina-Kompan%D1%96-03-16
https://telegra.ph/TOV-Benn%D1%96ng-Pauer-Elektron%D1%96ks-03-16
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nfosejf-03-16
https://telegra.ph/TOV-3SHEJP-UKRAINA-03-12
https://telegra.ph/Newzmate-Spzoo-03-12
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-ELEKTRUM-PEJMENT-S%D0%86STEM-03-12
https://telegra.ph/TOV-MMD-Smart-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

      

  

            

    

        

   

         

        

     

 

 

 

https://telegra.ph/TOV-Kompan%D1%96ya-YUTAS-03-16
https://telegra.ph/TOV-NETKREKER-03-16
https://telegra.ph/TOV-K%D1%96berB%D1%96on%D1%96k-Sistemat%D1%96ks-03-12
https://telegra.ph/TOV-OP%D0%86NOV8-UKRAINA-03-12
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/VAT-Bank-Ukrainskij-kap%D1%96tal-03-16
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-k%D1%96bernetiki-%D1%96m-VM-Glushkova-NAN-Ukraini-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-kosm%D1%96chnih-dosl%D1%96dzhen-NANU-DKAU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-teoretichnoi-f%D1%96ziki-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96z%D1%96olog%D1%96i-%D1%96m-OO-Bogomolcya-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-g%D1%96dromehan%D1%96ki-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96ziki-NAN-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-metaf%D1%96ziki-%D1%96m-GV-Kurdyumova-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-yadernih-dosl%D1%96dzhen-NANU-02-24
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФІОТ Факультет інформатики 
та обчислювальної техніки 

Інженерія програмного забезпечення 
інформаційних систем 

Інженерія програмного забезпечення 
комп'ютерних систем 

ФПМ Факультет прикладної математики Інженерія програмного забезпечення 
мультимедійних та інформаційно-пошукових систем 

ТЕФ Теплоенергетичний факультет 
Інженерія програмного забезпечення 
інтелектуальних кібер-фізичних систем 
і веб-технологій 

 
ІТ-спеціаліст / PHP Developer / Java Developer / Python Developer / SQL Developer / 
iOS розробник / інженер баз даних / інженер АСУ / інженер-програміст / 
спеціаліст з інтернет-комунікацій / керівник з інформаційних технологій / 
програміст / системний програміст / розробник сайтів / розробник баз даних / 
спеціаліст з інформаційних технологій / C++ програміст / Javascript-програміст / 
Java programmer / програміст MS SQL / начальник IT відділу / 
Full Stack Developer / Front End Developer 

 
Вища освіта / знання мови програмування C/C++, Qt / досвід роботи з tcp / ip 
Sockets, Agile / Scrum / GIT / JavaScript / SQL / C# (.NET Framework або .NET Core) / 
Java 8 / Spring Framework (Boot, Security, Data, AOP, REST Docs) / Hibernate / GWT / 
Elasticsearch / Activiti (BPM) / Vue / Vuex / Multithreading / Sockets / Raspberry / 
знання Linux / досвід роботи та створення документації з розробки програмного 
забезпечення / знання реляційних систем баз даних та об'єктно-орієнтованого 
програмування / мануальне тестування / тестування API / вміння роботи у базах 
даних Oracle, PostgreSQL / знання ООП, алгоритмів і структур даних / досвід оцінки 
проектів / жосвід написання стабільного чистого коду тощо 

 
Знання та досвід багатопотокової роботи / комунікативні навички / завзятість та 
бажання вивчати нові технології / готовність та вміння працювати у 
міжнародному середовищі 

   

               

         

         

         

           

     

 

https://telegra.ph/TOV-%D0%86BM-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nfopuls-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/%D0%86P-%D0%86ntet%D1%96ks-03-12
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/GO-Kiiv-%D0%86T-Klaster-03-12
https://telegra.ph/TOV-3SHEJP-UKRAINA-03-12
https://telegra.ph/Newzmate-Spzoo-03-12
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

           

     

              

         

    

        

          

 

  

https://telegra.ph/TOV-ELEKTRUM-PEJMENT-S%D0%86STEM-03-12
https://telegra.ph/TOV-MMD-Smart-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/TOV-OP%D0%86NOV8-UKRAINA-03-12
https://telegra.ph/TOV-K%D1%96berB%D1%96on%D1%96k-Sistemat%D1%96ks-03-12
https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-S%D0%86-P%D0%86-Aj-03-12
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08
https://telegra.ph/TOV-Kval%D1%96tek-04-22
https://telegra.ph/TOV-OPTIMUM-%D0%86NZHIN%D0%86RING-04-22


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІПСА Інститут прикладного 
системного аналізу 

Інтелектуальні сервіс-орієнтовані 
розподілені обчислювання 

Системи і методи штучного інтелекту 

ТЕФ Теплоенергетичний факультет Комп'ютерний моніторинг 
та геометричне моделювання процесів і систем 

ФБМІ Факультет біомедичної інженерії Комп'ютерні технології в біології та медицині 

 
Data Engineer / Data Scientist / системний аналітик / адміністратор баз даних / 
архітектор баз даних / аналітик баз даних / Database developer / аналітик SQL / 
Database engineer / Database programmer / Front-end програміст / 
Backend програміст / Java-розробник / Javascript developer / Python developer / 
C++ програміст / C# розробник / системний адміністратор / Front-end розробник / 
Back-end розробник / вебмайстер / вебпрограміст / вебадміністратор / 
Full Stack Web Developer / адміністратор з інформаційної безпеки / 
Full stack розробник / .Net-програміст / PHP розробник / Android-розробник / 
iOS developer / Embedded developer / Game developer / QA engineer / 
системний аналітик / Project manager / керівник IT-відділу / team lead /  
інженер NOC / тестувальник програмного забезпечення / адміністратор Linux / 
системний адміністратор Windows / інженер-програміст / SQL Developer / 
аналітик комп'ютерних систем / адміністратор бази даних 

 
Вища освіта / знання побудови комп’ютерних мереж L1, роботи протоколів L2 / 
знання стандартів IEC-61158, IEEE 802x / знання технічних принципів побудови 
інфраструктурних рішень на базі продуктів Microsoft, IBM, Cisco, Linux / знання 
роботи мереж IP, PPP, Ethernet, VLAN, MSTP, OSPF, ISIS, BGP, MPLS-TE, VPN тощо / 
- Знання Agile, Confluence, Jira (Scrum, Kanban, Asana, etc) / розуміння REST-
архітектури, основ СУБД / Angular. TypeScript; RXJS (о) NGXS, NGRX, REDUX (будь-
яка з цих бібліотек) / HTML5, CSS3 (SASS) Devexpress (JS), .NET (C#) та MSSQL, 
інструменти VisualStudio 2017+ / Rider MS SQL management studio; T-SQL; 
PostgreSQL, SQLServer, Web API, .NET / C # (5+); HTML 4,5, CSS 2,3, PHP, MySQL, 
React/Redux, Frontend Javascript Java, Ruby, Python, Swift, Perl, Go; D3JS, Twitter 
Bootstrap, AngularJS 1.x, Typescript, Git flow, Oracle, RMAN, Data Pump / знання 
нотації JSON, XML / досвід установки і настройки серверів ОС Windows, Linux / 
знання архітектури серверних систем (hardware, software) / досвід роботи 
з платформою даних Azure (Azure SQL, Фабрика даних Azure, Зберігання Azure, 
Функції Azure) тощо 

 
Комунікативні навички / наявність практичного досвіду збору, аналізу 
та формалізації вимог замовника або бізнес-користувачів / 
здатність і прагнення до навчання / досвід командної розробки / 
розвинуте логічне мислення та аналітичні здібності / організованість / 
вміння працювати в команді для досягнення загальних цілей і результату / 
відповідальність / робота на результат / відповідальність  



Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

      

          

     

     

          

          

     

            

             

     

      

              

 

 

https://telegra.ph/OOO-EPAM-Sistemz-02-19
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-HEMA-02-26
https://telegra.ph/Priv-zaklad-vishchoi-osv%D1%96ti-Kiivskij-m%D1%96zhnarodnij-un%D1%96versitet-02-26
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08
https://telegra.ph/TOV-Kval%D1%96tek-04-22
https://telegra.ph/TOV-OPTIMUM-%D0%86NZHIN%D0%86RING-04-22
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
http://cardio.org.ua/ru


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФІОТ Факультет інформатики 
та обчислювальної техніки Комп’ютерні системи та мережі 

ФПМ Факультет прикладної математики 
Системне програмування 
та спеціалізовані комп’ютерні системи 

 
Системний адміністратор / спеціаліст із автоматизації та робототехніки / 
Java-розробник / провідний інженер з розвитку ІТ-систем (Python) / 
інженер комп'ютерних мереж / OS-developer / розробник програмного 
забезпечення комп'ютеризованих систем 

 
Вища освіта / знання та розуміння теорії тестування та життєвого циклу розробки 
проектів / досвід роботи з СУБД (SQL, MySQL, T-SQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, 
Nginx, Redis, LoadBalancing) / JavaScript / C# / NginX / Apache / HAProxy / Perl / 
Python / REST / XML / JSON / API / GIT / Bootstrap / Django / Django REST / Yii / 
Mojolicious / DevOps (Bitbucket, GitHub, Jenkins, Packer, Vault, CI/CD) / SMTP / SSL / 
розробка нових функцій та програм, орієнтованих на користувачів / 
досвід роботи з стеком технологій LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) / 
досвід роботи з HTML/ DHTML, DOM, CSS, JavaScript, AJAX / 
досвід роботи із системами контролю версій GIT та/або SVN, 
bugtracking-системами / знання Linux/Unix / досвід роботи з активним 
мережевим обладнанням / знання технологій віртуалізації OpenVZ, KVM / 
вміння розумітися в скриптах bash/shell, PERL, PHP / знання принципів побудови 
серверних технологій (сервера, СГД, SAN-мережі, кластери) / 
знання та навички архітектора хмарних інфраструктур Azure, Amazone 

 
Аналітичні навички / уважність до деталей / комунікативні навички / 
вміння працювати як частина команди / творчість / ініціативність 

   

               

         

         

         

         

     

 

https://telegra.ph/TOV-%D0%86BM-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nfopuls-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/%D0%86P-%D0%86ntet%D1%96ks-03-12
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/GO-Kiiv-%D0%86T-Klaster-03-12
https://telegra.ph/TOV-3SHEJP-UKRAINA-03-12
https://telegra.ph/Newzmate-Spzoo-03-12
https://telegra.ph/TOV-ELEKTRUM-PEJMENT-S%D0%86STEM-03-12
https://telegra.ph/TOV-MMD-Smart-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/TOV-OP%D0%86NOV8-UKRAINA-03-12
https://telegra.ph/TOV-K%D1%96berB%D1%96on%D1%96k-Sistemat%D1%96ks-03-12


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

              

         

        

       

     

 

https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-S%D0%86-P%D0%86-Aj-03-12
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІПСА Інститут прикладного 
системного аналізу 

Системний аналіз і управління 

Системний аналіз фінансового ринку 

 
Системний аналітик / аналітик комп’ютерних систем / 
аналітик комп’ютерного банку даних / аналітик операційного та прикладного 
програмного забезпечення / управління проєктами / фінансовий аналітик / 
аналітик з комп’ютерних комунікацій / аналітик програмного забезпечення 
та мультимедіа, моделювання та прогнозування бізнес-процесів 

 
Вища освіта / знання системного аналізу / навички застосування математичного 
та статистичного аналізу / знання нотації BPMN / навички моделювання процесів 
за допомогою конкретних методологій та нотацій (UML) / знання методологій 
Agile, Scrum, Waterfall / знання SQL, XML, JSON / навички роботи з backend / 
вміння досліджувати та конфігурувати процеси у програмному забезпечені / 
навички написання функціональних специфікацій / 
навички роботи з інструментами моделювання процесів / 
досвід роботи в середовищі, яке базувалось на Open Source рішенях / 
розробка технічних завдань та функціональних специфікацій / 
навички написання use cases / розробка процесів і процедур інтеграції / 
досвід роботи з базами даних / / аналіз та доробка існуючих систем 

 
Організованість /  націленість на результат / аналітичне мислення / 
вміння структурувати інформацію / здатність самостійно приймати рішення / 
відмінні комунікативні здібності / увага до деталей / стресостійкість / 
вміння працювати у великій команді / здатність до навчання / відповідальність 

   

      

          

     

    

 

       

      

 

https://telegra.ph/OOO-EPAM-Sistemz-02-19
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-Samsung-Elektron%D1%96ks-Ukraina-Kompan%D1%96-03-16


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФТІ Фізико-технічний інститут 

Системи технічного захисту інформації 

Системи, технології 
та математичні методи кібербезпеки 

 
Спеціаліст відділу кіберзахисту / програміст у сфері кібербезпеки / 
аналітик кібербезпеки / інженер з безпеки мереж / 
провідний інженер супроводження ІТ захисту / 
державний експерт експертної групи з питань інформаційної безпеки 
Директорату цифрового розвитку Уряду / 
головний спеціаліст відділу кібербезпеки МВС 

 
Вища освіта / вміння побудови, розгортання, експлуатації і адміністрування 
комп’ютерних мереж / адміністрування активного мережевого обладнання 
(комутатори, маршрутизатори) / досвід написання shell (bash) скриптів / 
орієнтування у мовах програмування / fдміністрування Linux-серверів /  
знання в області класифікації інформаційних загроз / 
досвід роботи з базами даних та знання SQL / 
знання базових алгоритмів та структур даних / 
знання базових принципів сучасної криптографії / 
знання основних векторів атак на комп'ютерні системи 

 
Бажання постійно вчитися новому та піднімати свій рівень знань /  
нестандартне мислення / вміння обґрунтовано відстоювати свою позицію 

   

        

          

      

         

     

    

 

https://telegra.ph/TOV-Samsung-Elektron%D1%96ks-Ukraina-Kompan%D1%96-03-16
https://telegra.ph/TOV-Benn%D1%96ng-Pauer-Elektron%D1%96ks-03-16
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nfosejf-03-16
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Kompan%D1%96ya-YUTAS-03-16
https://telegra.ph/TOV-NETKREKER-03-16
https://telegra.ph/VAT-Bank-Ukrainskij-kap%D1%96tal-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-k%D1%96bernetiki-%D1%96m-VM-Glushkova-NAN-Ukraini-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-kosm%D1%96chnih-dosl%D1%96dzhen-NANU-DKAU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-teoretichnoi-f%D1%96ziki-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96z%D1%96olog%D1%96i-%D1%96m-OO-Bogomolcya-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-g%D1%96dromehan%D1%96ki-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96ziki-NAN-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-metaf%D1%96ziki-%D1%96m-GV-Kurdyumova-NANU-03-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-yadernih-dosl%D1%96dzhen-NANU-02-24
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФІОТ Факультет інформатики 
та обчислювальної техніки 

Інформаційні управляючі системи та технології 

Інформаційне забезпечення робототехнічних систем 

Інтегровані інформаційні системи 

 
Тестувальник / бізнес-аналітик в сфері ІТ / системний адміністратор/ 
WordPress Developer / Middle Android Developer / 
MSSQL програміст/адміністратор / Network administrator / 
cпеціаліст супроводження CRM/HelpDesk / cистемний адміністратор (Linux) / 
Unity developer / Junior Support Engineer / Middle Full Stack Developer 

 
Вища освіта / WordPress/ PHP / HTML5 / CSS3 / MS SQL / T-SQL / 
адміністрування MS SQL Server / володіння засобами моделювання БД / 
знання побудови та функціонування комп'ютерних мереж (LAN, WAN, SDWAN) / 
знання принципів і видів Performance Testing / розуміння процесів CI/CD 

 
Відповідальність / організованість / робота в команді / ініціативність / 
системне мислення / вміння працювати в режимі багатозадачності / 
відкритість до нових знань 

   

               

         

         

              

         

        

       

      

 

https://telegra.ph/TOV-%D0%86BM-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/M%D1%96n%D1%96sterstvo-cifrovoi-transformac%D1%96i-Ukraini-02-11
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nfopuls-Ukraina-03-12
https://telegra.ph/Asoc%D1%96ac%D1%96ya-YEvropejska-asoc%D1%96ac%D1%96ya-programnoi-%D1%96nzhener%D1%96i-02-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/%D0%86P-%D0%86ntet%D1%96ks-03-12
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/GO-Kiiv-%D0%86T-Klaster-03-12
https://telegra.ph/Obolon-02-09
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-S%D0%86-P%D0%86-Aj-03-12
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ММІ Механіко-машинобудівний інститут 

Автоматизовані та роботизовані механічні системи 

Динаміка і міцність машин 

Інструментальні системи інженерного дизайну 

Технології виробництва літальних апаратів 

Технології комп'ютерного конструювання верстатів, 
роботів та машин 

Технології машинобудування 

Штучний інтелект і робототехніка в машинобудуванні 

ІМЗ Інститут матеріалознавства 
та зварювання імені Є. О. Патона 

Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси 
фізико-технічної обробки матеріалів 

Технології та інжиніринг у зварюванні 

Технологічні системи інженерії з'єднань і поверхонь 

ІХФ Інженерно-хімічний факультет Інжиніринг паковань та пакувального обладнання 

 
Інженер з міцності / інженер-гідравлік / інженер-програміст мікроконтролерів / 
технолог виробництва / інженер конструктор / інженер-технолог / 
інженер-гідравлік / інженер виробничо-технічного відділу (інженер-робототехнік) / 
технолог виробництва / інженер-технолог / інженер-конструктор / 3D-моделер / 
інженер-електронщик / налагоджувальник обладнання з ЧПК / інженер-логіст / 
інженер-технолог (машинобудування) /  інженер-конструктор БПЛА / 
інженер-конструктор (машинобудування) / інженер із забезпечення якості / 
інженер-програміст АСУ ТП (програміст ЧПК) / налагоджувальник обладнання з ЧПК / 
програміст мікроконтролерів / конструктор / embedded developer / 
інспектор зварювання (welding quality engineer) / головний зварювальник / 
інженер-проєктувальник / інженер-електромеханік / координатор робіт / 
інженер технолог (інженер-гідравлік) / інженер по металообробці / 
дефектоскопіст з радіографічногультразвукового контролю (2, 3 рівня) / 
інженер-технолог металоконструкцій і зварювального виробництва 

 
Вища освіта / знання гідравліки, пневматики, автоматики та їх застосування 
в промисловості / навики з підготовки технічної документації гідравлічного 
обладнання, підбору та рекомендації до його монтажу / знання спеціалізованих 
програм (AutoCAD/EPLAN/ArchiCAD/Revit/КОМПАС-3D/3ds Мах/ZBrush/SolidWorks/ 
Autodesk Inventor) / досвід роботи з технічною документацією / технічна мова /  
вміння орієнтуватися в конструкторської документації (креслення, специфікації вузлів 
і агрегатів, виробничі інструкції) і знаходити в них необхідну інформацію / 
знання основ зварювання металів / досвід розробки програмного забезпечення 
для мікроконтролерів STM32, AVR, ATMEL або промислових виконань / 
навички в IAR, AVRstudio, Keil / знання інтерфейсів SPI, UART, I2C / Altium / DipTrace / 
PCAD / знання технології виготовлення оснастки, металообробки / досвід створення 
креслень / базові знання технологічних процесів виготовлення, складання і установки 
агрегатів / знання конструкції літака / розробка і моделювання БПЛА літакового типу 
і його складових 



Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Відповідальний підхід до роботи / уважність до деталей / бажання навчатися / 
cтаранність / стійкість до стресових ситуацій / бажання і вміння досягати унікальні 
результати / пунктуальність / дисциплінованість / уважність / 
вміння працювати в режимі багатозадачністю 

   

          

       

       

       

            

           

     

     

      

        

             

          

       

                        

         

    

https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-PTO-02-11
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/PP-SHtajner-Ukraina-02-09
https://telegra.ph/TOV-G%D0%86DRAVL%D0%86K-LAJN-02-22
https://telegra.ph/TOV-Pz%D0%86%D0%86-Gabasit-Ukraina-02-17
https://telegra.ph/KP-Kiivskij-metropol%D1%96ten-02-22
https://telegra.ph/PrAT-Ventilyac%D1%96jn%D1%96-sistemi-02-22
https://telegra.ph/TOV-DELFAST-02-22
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/TOV-YUTEM-%D0%86NZHIN%D0%86RING-02-18
https://telegra.ph/PAT-Fakel-02-18
https://telegra.ph/PAT-ZHitomirskij-zavod-ogorodzhuvalnih-konstrukc%D1%96j-02-18
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-sudnobuduvannya-ta-sudnoremontu-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-metalof%D1%96ziki-%D1%96m-GV-Kordyumova-NAN-Ukraini-02-18
https://telegra.ph/TOV-BCZ-TR%D0%86BO-02-18
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-AGROKONTINENT-UKRAINA-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІМЗ Інститут матеріалознавства 
та зварювання імені Є. О. Патона 

Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів 

Інжиніринг та комп'ютерне моделювання 
в матеріалознавстві 

 
Інженер 3D друку / матеріалознавець / конструктор нових матеріалів / 
інженер-технолог / інженер з підготовки виробництва / 
інженер із впровадження нової техніки і технології / рециклінг-технолог / 
спеціаліст з безпеки в наноіндустрії / системний інженер композитних матеріалів / 
фахівець з руйнівних та неруйнівних методів контролю 

 
Вища освіта / SolidWorks / Kompas / AutoCAD / 
знання комп'ютерних конструкторських програм / 
знання програм для технологічної підготовки виробництва 
(TECHCARD/T-FLEX/Inventor/ЛОЦМАН/ВЕРТИКАЛЬ/САПР тощо) / 
знання технологій лазерної, фрезерної, токарної, хімічної обробки матеріалів / 
вміння створювати та читати креслення / знання нормативної документації / 
знання матеріалів / знання основного технологічного обладнання / 
вміння працювати з полімерами (наприклад, жорсткий ПВХ, пластикат, 
ПС, ПК, ПЕ, ПП, ПА тощо) 

 
Відповідальність / пунктуальність / активність / сучасний тип мислення / 
відсутність шкідливих звичок / акуратність / здатність до навчання / 
вміння аналізувати, прогнозувати та планувати 

   

               

           

 

           

    

             

                     

 

https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-YUTEM-%D0%86NZHIN%D0%86RING-02-18
https://telegra.ph/PAT-Fakel-02-18
https://telegra.ph/PAT-ZHitomirskij-zavod-ogorodzhuvalnih-konstrukc%D1%96j-02-18
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-sudnobuduvannya-ta-sudnoremontu-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-metalof%D1%96ziki-%D1%96m-GV-Kordyumova-NAN-Ukraini-02-18
https://telegra.ph/TOV-BCZ-TR%D0%86BO-02-18


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ВПІ Видавничо-поліграфічний інститут Комп’ютеризовані поліграфічні системи 

ІХФ Інженерно-хімічний факультет Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології 
проектування інноваційного галузевого обладнання 

ФБТ Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки Обладнання фармацевтичних 
та біотехнологічних виробництв 

 
Інженер з експлуатації та ремонту обладнання / провідний інженер КВПіА / 
інженер з кваліфікації обладнання / інженер-конструктор / 
провідний фахівець відділу розробки / механік / інженер-технолог / 
інженер-проєктувальник / інженер з охорони праці / інженер з якості / 
інженер ПТО / інженер комп'ютерних систем / інженер-дизайнер / 
дослідник / матеріалознавець / біотехнолог / слюсар-ремонтник 

 
Вища освіта / HTML5 / CSS3 / JavaScript / jQuery / FlexBox / CssGrid / 
Git / Gulp / Webpack / PixelPerfect / AutoCad/ Compas / Solid Works / 
знання основ матеріалознавства (полімери та інш) та переробки полімерів / 
знання лиття під тиском (injection molding) та обладнання полімерної 
промисловості (сушарки, регранулятори, міксери/дозатори, пневмотранспортери 
тощо) / знання екструзії / знання стандартів GMP / досвід ведення технологічної 
документації та написання SOP / знання рекомендацій міжнародних організацій 
WHO, EMEA, PDA, FDA, PIC/S / досвід роботи з налаштування електронних приладів 
та вимірювальної техніки / знання міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 / 
вміння сприймати та застосовувати технічну документацію (електричні схеми, 
інструкції з експлуатації, налаштування та обслуговування) 

 
Відповідальність / вміння зосередитися на досягненні результатів / 
стресостійкість / наявність лідерських якостей / аналітичні навички / 
системний підхід до роботи / готовність брати на себе відповідальність / 
досвід ведення переговорів / вміння працювати в команді / 
професійний та особистісний розвиток / вміння ставити цілі і досягати їх / 
наполегливість / активність / уважність / комунікабельність / порядність 

   

        

       

   

       

      

        

         

         

https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/PP-SHtajner-Ukraina-02-09
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-AGROKONTINENT-UKRAINA-02-10
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/PrAT-Farmaceptichna-f%D1%96rma-Darnicya-02-24
https://telegra.ph/TOV-Persha-Ukrainska-Suven%D1%96rna-Kompan%D1%96ya-02-11
https://telegra.ph/TOV-BV%D0%86-Pr%D1%96nt-02-11
https://telegra.ph/TOV-Vidavnich%D1%96j-D%D1%96m-SoftPres-02-11
https://telegra.ph/ATEM-GRUP-03-17


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

       

           

          

 

 

https://telegra.ph/TOV-KALAMAR-02-11
https://telegra.ph/TOV-CHas-majstr%D1%96v-02-11
https://telegra.ph/TOV-Salyut%D1%96s-Pr%D1%96nt-02-11
https://telegra.ph/DP-Presa-Ukraina-02-17
https://telegra.ph/DP-Kiivska-ofsetna-fabrika-04-01
https://telegra.ph/Vidavnictvo-Pol%D1%96tehn%D1%96ka-KP%D0%86-%D1%96m-%D0%86gorya-S%D1%96korskogo-02-11
https://telegra.ph/TOV-TIPOGRAF%D0%86YA-PARUS-04-21
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-napoiv-Rosinka-02-24
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-tehn%D1%96chnoi-teplof%D1%96ziki-NANU-02-24
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/DZ-DEA-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІАТ Інститут аерокосмічних технологій 
Літаки та вертольоти 

Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем 

 
Інженер-конструктор з розробки інтер'єрів повітряних суден / 
інженер-конструктор БПЛА / інженер з автоматизації / 
інженер з планування ТО і обслуговування повітряних суден / 
інженер з міцності (авіабудування) /  інженер комп'ютерних систем / 
інженер-конструктор / інженер-конструктор по планеру літака / 
інженер конструктор (планер та двигун, прилади та електрообладнання) / 
інженер контролю якості / інженер-механік / інженер-проєктувальник / 
інженер-технолог / інженер-програміст мікроконтролерів / інженер-технолог / 
інженер-технолог з матеріалів та процесів / оператор БпЛА / 
спеціаліст з планування виробництва / інженер з підготовки виробництва / 
інженер по нормоконтролю 

 
Вища освіта / досвід роботи в розробці АСУ ТП / 
знання і розуміння САПР систем (КОМПАС/AutoCAD/SOLIDWORKS тощо) / 
навички програмування контролерів / досвід роботи з АММ, SRM / 
знання програмного забезпечення EDA та Unix, Cadence Virtuos, NC-Sim / 
знання конструкції літака / знання роботи безпілотних літальних апаратів / 
наявність навичок у використанні графічних додатків для 3D моделювання 

 
Вміння працювати в команді / орієнтація на результат / відповідальність / 
дисциплінованість / стресостійкість / уважність / комунікабельність / 
вміння встановлювати продуктивну взаємодію 

   

 
     

    

         

 

https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІМЗ Інститут матеріалознавства 
та зварювання імені Є. О. Патона Комп’ютеризовані процеси лиття 

 
Металург / ливарник / інженер-технолог / формувальник / плавильник / 
3D Інженер з автоматизації / 3D-дизайнер / інженер-проєктувальник / терміст / 
дефектоскопіст / матеріалознавець / інспектор з технічного контролю / 
фахівець з руйнівних методів контролю / інженер-конструктор / інженер з якості 

 
Вища освіта / знання принципів роботи і технічних характеристик обладнання 
ливарного виробництва / pнання нормативної технічної документації та правил її 
оформлення / КОМПАС / Solid /навички контролю зварних з'єднань 
та основного металу (продукції) із застосуванням одного або кількох методів / 
знання правил ISAGO та UA CAA / навички роботи зі спеціалізованим 
лабораторним обладнанням (високотемпературні печі, млини, преси тощо) / 
практичні навички проведення лабораторних досліджень 

 
Можливість працювати у швидкому темпі та витримувати терміни / 
вміння адаптуватися до темпу роботи / активна життєва позиція / 
розуміння пріоритетності планових завдань 

   

               

           

 

       

             

         

 

https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-YUTEM-%D0%86NZHIN%D0%86RING-02-18
https://telegra.ph/PAT-Fakel-02-18
https://telegra.ph/PAT-ZHitomirskij-zavod-ogorodzhuvalnih-konstrukc%D1%96j-02-18
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-sudnobuduvannya-ta-sudnoremontu-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-metalof%D1%96ziki-%D1%96m-GV-Kordyumova-NAN-Ukraini-02-18
https://telegra.ph/TOV-BCZ-TR%D0%86BO-02-18


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФЕА Факультет електроенерготехніки 
та автоматики 

Електричні машини і апарати 

Електричні станції 

Електричні системи і мережі 

Електромеханічні системи автоматизації, 
електропривод та електромобільність 

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії 

Електротехнічні пристрої 
та електротехнологічні комплекси 

Управління, захист та автоматизація енергосистем 

ІЕЕ Інститут енергозбереження 
та енергоменеджменту 

Енергетичний менеджмент 
та енергоефективні технології 

Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних 
та мехатронних комплексів 

Системи забезпечення споживачів електричною енергією 

 
Головний енергетик / інженер-енергетик / інженер-електрик / 
майстер рейдової бригади (енергетика) / інженер-електромеханік / 
державний інспектор з енергетичного нагляду / директор проєктного інституту / 
начальник зміни вітроелектростанції / проєктувальник електричних мереж / 
головний інженер електрик / інженер АСУ ТП / диспетчер електропідстанції / 
начальник виробництва електротехнічної продукції / енергетик (ФЕС) / 
керівник технічного відділу (інженер) / провідний інженер-проєктувальник / 
енергетик сонячних електростанцій / інженер КВП та А / енергетик / 
керівник дільниці технічної служби / провідний інженер-енергетик / 
програміст АСУ ТП / інженер-проєктувальник / технічний директор / 
інженер-конструктор / керівник технічної служби / технічний директор / 
інженер-проектувальник електричних мереж / диспетчера виробництва / 
керівник технічного департаменту / програміст систем автоматичного керування 

 
Вища освіта / навички проектування внутрішніх і зовнішніх мереж 
електропостачання та електроосвітлення, пневматичних схем, впровадження 
АСУ ТП, КВП / знання правил і порядок оформлення документації відповідно 
чинного законодавства / MathCad / AutoCad / КОМПАС / SolidWorks / Revit / 
EPLAN / ADVANCE STEEL / знання правил і норм техніки безпеки 
та протипожежного захисту / знання принципів роботи допоміжних джерел 
електропостачання / знання протоколів передачі даних / 
ремонт та обслуговування низьковольтного і високовольтного обладнання / 
наявність базових навичок роботи з пристроями релейного захисту / 
програмування контролерів / знання основних мов програмування контролерів 

 
Відповідальність / акуратність / чесність / порядність / уважність / 
ініціативність / вміння працювати в команді / стресостійкість / лідерські якості / 
здатність до навчання / спрямованість на результат / системне мислення 



Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

       

              

        

          

    

             

 

         

      

    

 

https://telegra.ph/TOV-SHnejder-Elektr%D1%96k-Ukraina-03-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-PTO-02-11
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/VP-Golovderzhenergonaglyad-NEK-Ukrenergo-03-10
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-v%D1%96dnovlyuvalnoi-energetiki-NAN-Ukraini-03-10
https://telegra.ph/TOV-V%D1%96rol-Grup-03-10-2
https://telegra.ph/TOV-%D0%86nzhenerno-bud%D1%96velna-kompan%D1%96ya-LDS-03-10
https://telegra.ph/TOV-ERKA-elektromater%D1%96ali-03-10
https://telegra.ph/TOV-Naukovo-tehn%D1%96chna-f%D1%96rma-TEMS-03-10
https://telegra.ph/VAT-Ukrenergovug%D1%96llya-03-10
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-problem-mater%D1%96aloznavstva-%D1%96m-Francevicha-NANU-03-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/PP-S%D0%86R%D0%86US-03-10
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/TOV-EM-EM-S%D0%86-05-31
https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-03-02
https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-VP-Zapor%D1%96zka-AES-03-02


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ТЕФ Теплоенергетичний факультет Інженерія і комп'ютерні технології 
теплоенергетичних систем 

 
Інженер-конструктор (машинобудування) / інженер-енергетик / енергетик / 
інженер-проєктувальник (машинобудування) / інженер-теплотехнік / 
інженер проектувальник систем опалення, вентиляції і кондиціювання / 
інженер з енергетичного менеджменту / інженер теплогазопостачання 

 
Вища освіта / Компас-3D / Solid Works / MS Office (Word, Excel) / AutoCad / знання 
основ 3D моделювання / знання ЕСКД / знання принципів проектування та 
ведення технічної документації / знання нормативної бази — ДБН, СНіП, ДСТУ / 
знання обладнання провідних виробників VTS Clima, Remak, Sanyo, York, Carrier, 
Systemair тощо / знання принципу роботи систем тепло-, водопостачання / 
виконання розрахунків тепловтрат, гідравлічного опору трубопроводів, опору 
систем вентиляції тощо / вміння читати теплові схеми / 
знання протоколів передачі даних (MODBUS, Ethernet тощо) / 
уміння читати креслення, підрахунок обсягів робіт (ОВиК) 

 
Комунікабельність / стресостійкість / старанність / уміння пояснювати простою 
мовою складні речі / відповідальність / порядність / активна життєва позиція 

   

    

            

      

          

 

 

 

 
 

  

https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-03-02
https://telegra.ph/TOV-YEVRO-REKONSTRUKC%D0%86YA-02-24
https://telegra.ph/PAT-Fakel-02-18
https://telegra.ph/VP-Golovderzhenergonaglyad-NEK-Ukrenergo-03-10
https://telegra.ph/Energomashproekt-03-01
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-tehn%D1%96chnoi-teplof%D1%96ziki-NANU-02-24
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-v%D1%96dnovlyuvalnoi-energetiki-NAN-Ukraini-03-02
https://telegra.ph/Privatnim-p%D1%96dpriyemstvom-Fast%D1%96v-%D0%86nterm-02-24


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ТЕФ Теплоенергетичний факультет 

Атомні електричні станції 

Фізичний захист та облік і контроль 
ядерних матеріалів 

 
Інженер-енергетик / інженер-теплотехнік / енергетик / теплотехнік / 
інженер систем опалення / інженер-еколог / інженер з охорони праці і екології / 
інженер-проєктувальник систем опалення, вентиляції та кондиціювання / 
інженер-еколог / начальник служби екологічної та радіаційної безпеки / 
інженер з охорони навколишнього середовища 

 
Вища освіта / AutoCad / Revit / профільні розрахункові програми / 
знання методичні, нормативні та інших матеріалів щодо експлуатації 
енергетичного устаткування та комунікацій / навички організації робіт 
енергетичного господарства / знання технічних характеристик обладнання / 
знання конструктивних особливостей, призначення, режимів роботи 
енергетичного устаткування / знання та вміння з експлуатації та обслуговування 
складного технологічного обладнання / знання принципів роботи систем 
тепло- та водопостачання / навички визначення ризиків 

 
Комунікабельність / енергійність / ініціативність / стресостійкість / 
бажання та здатність навчатись / уміння визначати пріоритетні напрямки і 
завдання, а також контролювати їх виконання / лідерські якості 

   

    

           

   

             

 

 

 

https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-03-02
https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-VP-Zapor%D1%96zka-AES-03-02
https://telegra.ph/TOV-YEVRO-REKONSTRUKC%D0%86YA-02-24
https://telegra.ph/PAT-Fakel-02-18
https://telegra.ph/VP-Golovderzhenergonaglyad-NEK-Ukrenergo-03-10
https://telegra.ph/Energomashproekt-03-01
https://telegra.ph/DP-Derzhavnij-naukovo-tehn%D1%96chnij-centr-z-yadernoi-ta-rad%D1%96ac%D1%96jnoi-bezpeki-03-01
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-tehn%D1%96chnoi-teplof%D1%96ziki-NANU-02-24
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-problem-bezpeki-elektrostanc%D1%96j-NANU-03-02
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-v%D1%96dnovlyuvalnoi-energetiki-NAN-Ukraini-03-02
https://telegra.ph/Privatnim-p%D1%96dpriyemstvom-Fast%D1%96v-%D0%86nterm-02-24


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ТЕФ Теплоенергетичний факультет Теплоенергетика та теплоенергетичні 
установки електростанцій 

ІЕЕ Інститут енергозбереження 
та енергоменеджменту 

Енергетичний менеджмент 
та інжиніринг теплоенергетичних систем 

 
Інженер-енергетик / енергетик / інженер-теплотехнік / енергоаудитор / 
інженер проєктувальник систем опалення, вентиляції і кондиціювання / 
інженер з енергетичного менеджменту / проєктувальник ОВ ВК / 
інженер холодильного обладнання / енергоменеджер / інженер-конструктор / 
керівник проєктів для реалізації сонячної енергетики / помічник технічного директора 
/ головний енергетик (служба експлуатації) / головний інженер проектів 
(теплоенергетика) / оператор котельні / аналітик у галузі електроенергетики / 
фахівець з охорони праці / аналітик у галузі електроенергетики 

 
Вища освіта / знання діючих норм та правил побудови аміачних холодильних 
установок / навички роботи з технічною документацією / знання електротехніки / 
знання законодавства та інших нормативно-правових актів з охорони праці (ДБН, 
ДСТУ, СНіП) / 1С УПП 8.2 / AutoCAD, 1C8.3 / знання основних технічних характеристик 
систем електроживлення постійного та змінного струму / знання порядку і методів 
планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт / 
знання законодавчих, нормативних та методичних документів, що регламентують 
монтажні, ремонтні, регулювальні роботи і експлуатацію електрообладнання та 
електромереж / вміння проводити діагностику, виявляти несправності, проводити 
ремонт систем вентиляції та кондиціювання / знання ринку сучасного 
енергоефективного обладнання та технологій 

 
Технічне мислення / відповідальність / уважність / здатність аналізувати та знаходити 
нестандартні рішення задач / стресостійкість / комунікабельність / уважність / 
аналітичне мислення / активність / старанність / відповідальність / ініціативність / 
готовність навчатися / наявність лідерських якостей / бажання працювати в команді 

   

            

           

      

         

      

     

    

     

             

 

https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-03-02
https://telegra.ph/PAT-Fakel-02-18
https://telegra.ph/VP-Golovderzhenergonaglyad-NEK-Ukrenergo-03-10
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Robert-Bosh-Ltd-02-23
https://telegra.ph/TOV-YEVRO-REKONSTRUKC%D0%86YA-02-24
https://telegra.ph/Energomashproekt-03-01
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-v%D1%96dnovlyuvalnoi-energetiki-NAN-Ukraini-03-02
https://telegra.ph/Centr-resursoefektivnogo-ta-chinnogo-virobnictva-02-23
https://telegra.ph/Privatnim-p%D1%96dpriyemstvom-Fast%D1%96v-%D0%86nterm-02-24
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-tehn%D1%96chnoi-teplof%D1%96ziki-NANU-02-24


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ПБФ Приладобудівний факультет Комп'ютерно-інтегровані системи та технології 
в приладобудуванні 

ТЕФ Теплоенергетичний факультет Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 
кібер-енергетичних систем 

ІХФ Інженерно-хімічний факультет Технічні та програмні засоби автоматизації 

 
Інженер наладки АСУ ТП / інженер-проектувальник АСУ ТП / інженер КВПіА / 
інженер-проектувальник автоматизації та диспетчеризації / конструктор / 
інженер-наладчик систем релейного захисту та автоматики / програміст 
верстатів з ЧПУ / спеціаліст АСК ТП / вебпрограміст / інженер-програміст 
мікроконтролерів / програміст АСУ ТП / веброзробник  /інженер-конструктор / 
інженер КВПіА / викладач програмування / науковий співробітник / ІТ-інженер / 
інженер з інформаційних технологій / лазерний спеціаліст / оператор ПК / 
інженер проектувальник / програміст С++ / програміст Delphi / 
фахівець інженерних технологій / інженер з автоматизованих систем / 
інженер з технічної діагностики / інженер з комп’ютерних систем 

 
Вища освіта / знання вимог GMP, ISO / знання графічних додатків: SOLIDWORK, 
AUTOCAD та КОМПАС-3D, АCAD, SCAD/Lira, TEKLA, Autodesk Inventor / 
написання технологічних процесів складання і установки агрегатів / 
проведення оптимізації технологічних процесів / знання сучасних засобів 
вимірювальної техніки та автоматики / знання нормативної документації / 
знання нормативних документів по проектуванню КМ, КЗ, КМД / 
знання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики / знання електрики / 
проведення налагоджувальних та ремонтних робіт обладнання / 
знання автоматизації промисловості / знання вимог до оформлення 
конструкторської документації / досвід роботи з фреймворком Symfony / 
знання MySQL (MariaDB) / досвід написання unit-тестів / програмування 
складальних процесів і процесів постановки кріплення в серійному виробництві / 
знання інтерфейсів SPI, I2C, UART, USB, CAN, RS485 / знання основних мов 
програмування контролерів: LAD, FBD, ST (стандарту IEC61131-3) / 
знання мікроконтролерів STM32, STM8  

 
Відповідальність / уважність і послідовність у виконанні поставлених завдань / 
уважність / активність / комунікабельність / високий рівень особистої 
відповідальності / порядність / організованість / уміння працювати в команді / 
системність / стійкість до стресів / комунікативні навички / самостійність / 
ініціативність / уважність до деталей / володіння логічним мисленням / 
готовність до навчання та розвитку 

 

 

 



Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

         

         

       

     

       

        

      

         

       

       

       

     

             

             

     

 

 

           

     

   

           

   

          

                

https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-PTO-02-11
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/PP-SHtajner-Ukraina-02-09
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/PAT-AV%D0%86AKOS-02-22
https://telegra.ph/KP-CKB-Arsenal-02-22
https://telegra.ph/DUO-Pol%D1%96tehmed-02-22
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-prikladnih-problem-f%D1%96ziki-%D1%96-b%D1%96of%D1%96ziki-NANU-02-22
https://telegra.ph/P%D1%96dpriyemstvo-Akvator%D1%96ya-tepla-02-22
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-B%D0%86BUS-01-21
https://telegra.ph/VAT-Naukovo-tehn%D1%96chnij-kompleks-ELEKTROPRILAD-02-22
https://telegra.ph/TOV-AVTOEKOPRILAD-02-22
https://telegra.ph/PP-DP-Test-02-22
https://telegra.ph/TOV-NVF-D%D1%96agnostichn%D1%96-priladi-02-22
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-problem-reyestrac%D1%96i-%D1%96nformac%D1%96i-NANU-02-22
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/TOV-NMC-Medinteh-02-22
https://telegra.ph/PAT-Naukovo-dosl%D1%96dnij-%D1%96nstitut-elektromehan%D1%96chnih-prilad%D1%96v-02-22
https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-03-02
https://telegra.ph/DP-NAEK-Energoatom-VP-Zapor%D1%96zka-AES-03-02
https://telegra.ph/VP-Golovderzhenergonaglyad-NEK-Ukrenergo-03-10
https://telegra.ph/TOV-Robert-Bosh-Ltd-02-23
https://telegra.ph/TOV-YEVRO-REKONSTRUKC%D0%86YA-02-24
https://telegra.ph/Energomashproekt-03-01
https://telegra.ph/DP-Derzhavnij-naukovo-tehn%D1%96chnij-centr-z-yadernoi-ta-rad%D1%96ac%D1%96jnoi-bezpeki-03-01
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-tehn%D1%96chnoi-teplof%D1%96ziki-NANU-02-24
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-elektrozvaryuvannya-%D1%96m-YEOPatona-02-18
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-problem-bezpeki-elektrostanc%D1%96j-NANU-03-02
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-v%D1%96dnovlyuvalnoi-energetiki-NAN-Ukraini-03-02
https://telegra.ph/Centr-resursoefektivnogo-ta-chinnogo-virobnictva-02-23
https://telegra.ph/Privatnim-p%D1%96dpriyemstvom-Fast%D1%96v-%D0%86nterm-02-24
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/TOV-Kval%D1%96tek-04-22
https://telegra.ph/TOV-OPTIMUM-%D0%86NZHIN%D0%86RING-04-22
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ПБФ Приладобудівний факультет Інформаційні вимірювальні технології 

 
Провідний інженер-конструктор / інженер-конструктор / 
метролог / інженер з якості / інженер з технічного контролю / QA-інженер / 
керівник ВТК / контролер ВТК / директор з якості / 
спеціаліст зі сертифікації і стандартизації / technical support manager / 
інженер з 3D-моделювання / інженер з комп'ютерних систем 

 
Вища освіта / досвід роботи в системах автоматизованого 
проєктування / Компас 3D / Solid Works / AutoCAD / Inventor / Fusion / 
знання методів проектування машинобудівного устаткування / 
знання пристроїв конвеєрного, пневматичного, приводного обладнання 
пакувального обладнання / досвід роботи з інструментарієм розробки ПО 
систем автоматизації SIMATIC, з електромеханічними системами і 
автоматизованими системами управління / досвід роботи в програмах 
для симуляції сигналів (LabVIEW, kTechLab) / знання ключових понять / 
знання інструментів контролю якості продукту та аналізу помилок 

 
Здатність до швидкого навчання і самонавчання / робота в команді / 
пунктуальність / уважність до деталей / комунікабельність / відповідальність / 
організаційні навички 

   

          

           

            

             

         

         

       

    

     

        

 

https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-PTO-02-11
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96gma-Softvea-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/PAT-AV%D0%86AKOS-02-22
https://telegra.ph/KP-CKB-Arsenal-02-22
https://telegra.ph/DUO-Pol%D1%96tehmed-02-22
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-prikladnih-problem-f%D1%96ziki-%D1%96-b%D1%96of%D1%96ziki-NANU-02-22
https://telegra.ph/P%D1%96dpriyemstvo-Akvator%D1%96ya-tepla-02-22
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-B%D0%86BUS-01-21
https://telegra.ph/VAT-Naukovo-tehn%D1%96chnij-kompleks-ELEKTROPRILAD-02-22
https://telegra.ph/TOV-AVTOEKOPRILAD-02-22
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/PP-DP-Test-02-22
https://telegra.ph/TOV-NVF-D%D1%96agnostichn%D1%96-priladi-02-22
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-problem-reyestrac%D1%96i-%D1%96nformac%D1%96i-NANU-02-22
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/TOV-NMC-Medinteh-02-22
https://telegra.ph/PAT-Naukovo-dosl%D1%96dnij-%D1%96nstitut-elektromehan%D1%96chnih-prilad%D1%96v-02-22


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФЕЛ Факультет електроніки Електронні мікро- і наносистеми та технології 

 
Інженер-електронік / інженер з ремонту телекомунікаційного обладнання / 
інженер-конструктор / інженер з організації експлуатації та ремонт / 
майстер з ремонту устаткування / проєктувальник / інженер-технолог / 
інженер з ремонту, обслуговування автоматики та частотних перетворювачів / 
інженер міні-виробництв і лабораторій / інженер центральної апаратної / 
інженер з релейного захисту та електроавтоматики / інженер-проєктувальник / 
інженер виробничо-технічного відділу / інженер обладнання 

 
Вища освіта / Компас / AutoCAD / Solidworks / 
знання ЄСКД (Єдина Система Конструкторської Документації) та володіння 
методичною та нормативною базо в області конструкторської підготовки 
виробництва /знання основних принципів і базових алгоритмів автоматизації 
виробництва / досвід програмування PLC / навички роботи в програмних 
продуктах проєктування / підтримка мікросхем різного призначення / 
навички користування системами розробки / знання периферій 

 
Вміння працювати в команді / здатність швидко навчатися новому /  
вміння чітко і зрозуміло представляти інформацію / ініціативність / 
відповідальність / орієнтація на досягнення якісного результату / 
дисциплінованість / стресостійкість / старанність / пунктуальність 

   

       

         

              

            

       

        

       

 

         

             

 

https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Rad%D1%96on%D1%96ks-03-11
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Spec%D1%96aln%D1%96-%D0%86nnovac%D1%96jn%D1%96-tehnolog%D1%96i-02-10
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-prikladnih-problem-f%D1%96ziki-%D1%96-b%D1%96of%D1%96ziki-NANU-02-22
https://telegra.ph/TOV-%D0%86ntermed%D1%96ka-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96klum-03-11
https://telegra.ph/TOV-ULTRAKON-SERV%D0%86S-03-11
https://telegra.ph/DP-DAO-Rad%D1%96oBend-Oleksandra-Fok%D1%96na-03-11
https://telegra.ph/TOV-MAG-AUD%D0%86O-03-11
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/PrAT-HK-Ukrspectehn%D1%96ka-03-11
https://telegra.ph/TOV-NVO-TELEOPTIKA-03-11
https://telegra.ph/TOV-f%D1%96rma-Novofarm-B%D1%96osintez-03-11
https://telegra.ph/TOV-K%D0%86ND-%D0%86NTERSLUH-KIIV-03-11
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/DP-Meleks%D1%96s-Ukraina-04-16


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

     

          

 

 

https://telegra.ph/%D0%86nstitut-k%D1%96bernetiki-NANU-%D1%96m-VM-Glushkova-04-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96ziki-nap%D1%96vprov%D1%96dnik%D1%96v-%D1%96m-VYE-Lashkarova-NANU-04-16
https://telegra.ph/TOV-SANDERSOFT-YUKREJN-04-16
https://telegra.ph/TOV-Goldberr%D1%96-04-21
https://telegra.ph/TOV-Akust%D1%96k-Grup-Ukraina-05-17
https://telegra.ph/DP-Antonov-03-25


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ХТФ Хіміко-технологічний факультет 

Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів 
та водоочищення 

Хімічні технології неорганічних і органічних зв'язуючих 
та композиційних матеріалів 

Хімія і технологія органічних матеріалів 

Хімічні технології органічних речовин 

Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення 

Електрохімічні технології неорганічних 
і органічних матеріалів 

Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок 

Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів 

ІХФ Інженерно-хімічний факультет Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології 

 
Інженер-технолог / начальник лабораторії / лаборант / хімік / хроматографіст / 
інженер з водопостачання / хімік-технолог / хімік-аналітик / мікробіолог / 
менеджер з продажу лабораторного обладнання та реагентів / хімік-органік / 
дослідник в міжнародний науковий колектив / інженер-хімік / 
технолог полімерів / хімік відділу контролю якості (фармацевтика) / 
технолог косметичного виробництва 

 
Вища освіта / знання у галузі органічної, неорганічної та аналітичної хімії / знання 
вимог Державної Фармакопеї України / володіння фізико-хімічними методами 
аналізу / 1C: 8.2 / AutoCad / Plant / орієнтуватися в обладнанні, вимірювальній 
техніці / розуміння технології виробництва та інгредієнтів для створення 
продукту, композиції аромату / досвід роботи з хімічними речовинами, 
прекурсорами і лабораторним обладнанням / досвід роботи на обладнанні 
фізико-хімічної лабораторії (рідинний хроматографгазовий хроматограф, 
атомно-абсорбційний спектрометр) / знання нормативної документації 
(фармакопеї, настанови) / знання норм та стандартів розрахунку та проектування 
зовнішніх та внутрішніх мереж водопостачання та каналізації (ДБН, ДСТУ) / 
знання основ мікробіології / знання системи управління безпекою харчових 
продуктів згідно із стандартами ISO, НАССР (внутрішній аудитор) / 
знання методик оцінки якості та методик контролю якості сировини, 
готової продукції 

 
Відповідальність / організованість / сумлінність / націленість на результат / 
здатність та готовність до швидкого навчання / розвинені аналітичні здібності / 
здатність опрацьовувати великі об'єми інформації / уміння формулювати і 
відстоювати свою точку зору / амбіційність / уважність / прагнення до отримання 
знань та навичок / вміння працювати в команді / вміння аналізувати свою роботу 

 



Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

       

      

           

       

                

       

        

           

                 

 

 

 

    

         

         

    

 

https://telegra.ph/ATEM-GRUP-03-17
https://telegra.ph/TOV-Fomalgaut-Pol%D1%96m%D1%96n-03-17
https://telegra.ph/VAT-Farmak-03-17
https://telegra.ph/ZAT-%D0%86NDAR-03-17
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/PP-SHtajner-Ukraina-02-09
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Naukov-virobniche-p%D1%96dpriyemchtvo-UKRORGSINTEZ-03-17
https://telegra.ph/VAT-Sumih%D1%96mprom-03-17
https://telegra.ph/VAT-Komb%D1%96nat-Bud%D1%96ndustr%D1%96i-03-17
https://telegra.ph/TOV-Naukovo-tehn%D1%96chnij-centr-VND%D0%86-H%D1%96mproekt-03-17
https://telegra.ph/PrAT-G%D1%96rnik-03-17
https://telegra.ph/PAT-Kvazar-03-17
https://telegra.ph/TOV-AGROKONTINENT-UKRAINA-02-10
https://telegra.ph/DP-Kiivskij-av%D1%96ac%D1%96jnij-zavod-Av%D1%96ant-03-17
https://telegra.ph/VAT-Pivo-bezalkogolnij-komb%D1%96nat-Slavutich-03-17
https://telegra.ph/PP-Vidavnictvo-Narodne-Mistectvo-03-17
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФБТ Факультет біотехнології і біотехніки Біотехнології 

 
Біотехнолог / клітинний та молекулярний біолог / технік-технолог / 
хімік-технолог / спеціаліст з біоаналітики / хімік-аналітик / 
технік-технолог (таблетування) / фахівець відділу управління якістю /  
хімік-стандартизатор (фармацевтична розробка) / технолог з фармацевтичної 
розробки / асистент наукового департаменту та розвитку технологій   

 
Вища освіта / вміння працювати з різноманітним лабораторним обладнанням / 
знання основ хімії, біології та математики / навички розробки та виробництва 
імуноферментних діагностичних наборів, приготування компонентів та розчинів 
для них / ведення науково-лабораторної документації, розрахунки / 
виконання вимог системи якості ISO13485, GMP, GDP / 
забезпечення робочого процесу по відповідних стандартах / 
базове розуміння методів аналізу: спектрофотометрія, NMR, IR, ICP, XRD, XRF, 
газова та рідинна хроматографії / контроль якості готової продукції, вхідної 
сировини, відповідності продукції, що випускається встановленим стандартам / 
знаннями з виробництва і розробки лікарських засобів, процесу валідації, GxP / 
досвід роботи на автоматичних аналізаторах в медичній лабораторії / 
досвід роботи у фармацевтичній або харчової аналітичної лабораторії 

 
Вміння працювати з великими об'ємами інформації / прагнення до розвитку і 
вдосконалення своїх знань і навичок / вміння працювати з закордонними 
джерелами інформації 

   

      

     

       

         

     

     

         

 

 

https://telegra.ph/ZAT-%D0%86NDAR-03-17
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-m%D1%96krob%D1%96olog%D1%96i-ta-v%D1%96rusolog%D1%96i-%D1%96m-DKZabolotnogo-NANU-02-24
https://telegra.ph/PrAT-Farmaceptichna-f%D1%96rma-Darnicya-02-24
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-%D0%86LAJA-SAJNS-02-24
https://telegra.ph/TOV-AGROKONTINENT-UKRAINA-02-10
https://telegra.ph/TOV-HOST-YUN%D0%86T-02-24
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-Kiivskij-zavod-napoiv-Rosinka-02-24
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-tehn%D1%96chnoi-teplof%D1%96ziki-NANU-02-24
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-magnetizmu-NANU-ta-MONU-02-24
https://telegra.ph/TOV-H%D1%96mlaborreaktiv-05-31
https://telegra.ph/DZ-DEA-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФБМІ Факультет біомедичної інженерії 
Медична інженерія 

Регенеративна та біофармацевтична інженерія 

 
Біомедичний інженер / інженер-технолог (біотехнологічний напрямок) / 
інженер по обслуговуванню медичного обладнання / інженер в медичний центр / 
Інженер з якості (біомедична інженерія) / спеціаліст з підготовки технічної 
документації (медичне обладнання) / фахівець департаменту управління якістю / 
технічний спеціаліст / інженер-конструктор / інженер-проєктувальник 

 
Вища освіта /  знання основ і навички у сфері розробки, конструювання та 
виробництва біологічної та медичної техніки, виробів медичного призначення, 
біологічних і медичних технологій 

 
Комунікабельність / наполегливість / пунктуальність / ввічливість / 
здатність до навчання 

   

         

         

      

          

 

        

 

 

https://telegra.ph/%D0%86nstitut-Vertibrolog%D1%96i-ta-reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96i-02-26
https://telegra.ph/Kiivska-oblasna-kl%D1%96n%D1%96chna-l%D1%96karnya-02-26
https://telegra.ph/Kiivski-kazennij-eksperimentalnij-protezno-ortopedichne-p%D1%96dpriyemstvo-02-26
https://telegra.ph/Ozdorovchij-centr-k%D1%96nezoterap%D1%96i-Zdorovij-Ruh-02-26
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-Platforma-plant-02-26
https://telegra.ph/TOV-HEMA-02-26
https://telegra.ph/Priv-zaklad-vishchoi-osv%D1%96ti-Kiivskij-m%D1%96zhnarodnij-un%D1%96versitet-02-26
https://telegra.ph/TOV-COR-Majsternya-ruhu-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФЕЛ Факультет електроніки 

Електронні системи мультимедіа та засоби 
Інтернету речей 

Акустичні електронні системи та технології 
обробки акустичної інформації 

Електронні прилади та пристрої 

Електронні компоненти і системи 

 
Інженер-електронщик / інженер-проєктувальник електричних схем / 
інженер-розробник і тестувальник електронних приладів та пристроїв / 
інженер-схемотехнік / робототехнік / програміст мікроконтролерів / 
інженер мережевої та сервісної інфраструктури / embedded system developer / 
розробник IoT / інженер слабкострумових систем / інженер-конструктор 

 
Вища освіта / Tinkercard / Circuits / Arduino IDE / знання сучасних CAD систем 
проєктування електроніки / розуміння радіотехніки, принципів побудови сучасних 
цифрових і аналогових пристроїв та систем / навички програмування 
мікроконтролерів STM32 / навички проєктування та виготовлення напівпровідникових 
електронних схем / знання основ схемотехніки та силової електроніки / знання 
цифрової та аналогової схемотехніки / знання сучасної елементної бази / знання 
принципів проєктування виробів на мікроконтролерах / вміння читати технічну 
документацію / розуміння вимог стандартів та оформлення конструкторської 
документації (схеми електричні, специфікації, описові документи) / 
знання інтерфейсів SPI, I2C, UART, RS485, USB (HID, CDC), LAN 

 
Відповідальність / стресостійкість / орієнтація на результат / командна робота / 
уважність / вміння швидко навчатися / вміння розставляти пріоритети / 
комунікабельність / здатність працювати самостійно / ініціативність 

   

       

         

              

         

       

            

         

             

https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-Rad%D1%96on%D1%96ks-03-11
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Spec%D1%96aln%D1%96-%D0%86nnovac%D1%96jn%D1%96-tehnolog%D1%96i-02-10
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-prikladnih-problem-f%D1%96ziki-%D1%96-b%D1%96of%D1%96ziki-NANU-02-22
https://telegra.ph/TOV-%D0%86ntermed%D1%96ka-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96klum-03-11
https://telegra.ph/TOV-ULTRAKON-SERV%D0%86S-03-11
https://telegra.ph/DP-DAO-Rad%D1%96oBend-Oleksandra-Fok%D1%96na-03-11
https://telegra.ph/TOV-MAG-AUD%D0%86O-03-11
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/PrAT-HK-Ukrspectehn%D1%96ka-03-11
https://telegra.ph/TOV-NVO-TELEOPTIKA-03-11
https://telegra.ph/TOV-f%D1%96rma-Novofarm-B%D1%96osintez-03-11
https://telegra.ph/TOV-K%D0%86ND-%D0%86NTERSLUH-KIIV-03-11
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

   

              

 

 

 

https://telegra.ph/DP-Meleks%D1%96s-Ukraina-04-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-k%D1%96bernetiki-NANU-%D1%96m-VM-Glushkova-04-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96ziki-nap%D1%96vprov%D1%96dnik%D1%96v-%D1%96m-VYE-Lashkarova-NANU-04-16
https://telegra.ph/TOV-SANDERSOFT-YUKREJN-04-16
https://telegra.ph/TOV-Goldberr%D1%96-04-21
https://telegra.ph/TOV-Akust%D1%96k-Grup-Ukraina-05-17
https://telegra.ph/DP-Antonov-03-25


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІТС Інститут телекомунікаційних технологій 

Інженерія та програмування інфокомунікацій 

Інформаційно-комунікаційні технології 

Системи та мережі електронних комунікацій 

РТФ Радіотехнічний факультет 

Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки 

Радіотехнічні комп'ютеризовані системи 

Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія 

ФЕЛ Факультет електроніки Інформаційно-обчислювальні засоби 
радіоелектронних систем 

 
Інженер телекомунікаційних систем / спеціаліст по радіоплануванню мереж / 
інженер базових станцій / VoIP інженер / embedded engineer / 
експерт з оптимізації радіомережі та траблшутінгу / інженер-схемотехнік / 
інженер з розробки електронної апаратури / інженер-конструктор / 
інженер в лабораторію прототипування і 3D друку / оператор 3D принтера / 
регулювальник радіоелектронної апаратури / радіоінженер / 
інженер з тестування електроніки та програмного забезпечення / 
інженер-констуктор НВЧ апаратури / інженер-програміст мікроконтролерів / 
інженер систем зв'язку, навігації і радіолокації / інженер електрозв'язку / 
інженер мережі стільникового зв'язку / інженер технічної підтримки 
(телекомунікації) / інженер з розвитку та технічної експлуатації мереж / 
інженер з інформаційної безпеки 

 
Вища освіта / PL/SQL / Oracle / HDL (Verilog, VHDL) / GSM / 
знання налаштування SIP клієнтів / знання принципів роботи IP мереж / 
знання IP сервісів DNS, DHCP, SMTP, Proxy, TFTP, SSH, FTP; FXS/FXO шлюз / 
знання протоколів SIP/SDP/RTP, TCP/IP, VoIP / знання динамічної маршрутизації / 
знання мікропроцесорної архітектури / знання елементної бази / 
знання механізмів планування та оптимізації 2G/3G/4G/(5G) мереж / 
навички робити з мікроконтролерами STM32, AVR (UART, I2C, SPI, Onewire, RS485, 
RS232) / знання методів обробки сигналів / знання програм для розробки 
друкованих плат / знання нормативних документів електротехнічної сфери / 
розуміння принципів побудови та функціонування комп’ютерних мереж / 
знання аналогової та цифрової схемотехніки 

 
Вміння працювати в команді / критичне мислення / відповідальність / 
комунікабельність / здатність швидко навчатися / дисциплінованість / 
акуратність / самоорганізація / орієнтованість на результат / 
стресостійкість / вміння працювати в режимі багатозадачності 

 

 



Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

        

        

              

              

         

           

    

      

            

      

      

              

 

         

        

              

            

         

     

 

 

https://telegra.ph/TOV-S%D0%86LEGO-TEHNOLODZH%D0%86-02-23
https://telegra.ph/TOV-Rad%D1%96on%D1%96ks-03-11
https://telegra.ph/TOV-S%D1%96klum-03-11
https://telegra.ph/Kvant-rad%D1%96olokac%D1%96ya-02-23
https://telegra.ph/Gospodarske-tovaristvo-u-form%D1%96-TOV-zavod-Flekstron%D1%96k-TZOV-02-23
https://telegra.ph/Kyune-%D1%96-Nagel-01-21
https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/TOV-Prokter-end-Gembl-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-Global-Lodzhik-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/TOV-NVO-TELEOPTIKA-03-11
https://telegra.ph/TOV-%D0%86ntermed%D1%96ka-Ukraina-03-11
https://telegra.ph/TOV-ULTRAKON-SERV%D0%86S-03-11
https://telegra.ph/DP-DAO-Rad%D1%96oBend-Oleksandra-Fok%D1%96na-03-11
https://telegra.ph/TOV-MAG-AUD%D0%86O-03-11
https://telegra.ph/TOV-ATL-Avtoserv%D1%96s-05-06
https://telegra.ph/AT-KIIVMEDPREPARAT-02-11
https://telegra.ph/TOV-f%D1%96rma-Novofarm-B%D1%96osintez-03-11
https://telegra.ph/PrAT-HK-Ukrspectehn%D1%96ka-03-11
https://telegra.ph/TOV-K%D0%86ND-%D0%86NTERSLUH-KIIV-03-11
https://telegra.ph/Kompan%D1%96ya-Genesis-05-06
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-prikladnih-problem-f%D1%96ziki-%D1%96-b%D1%96of%D1%96ziki-NANU-02-22
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/TOV-ROBOKOD-04-21
https://telegra.ph/TOV-Fonet-06-08
https://telegra.ph/DP-Meleks%D1%96s-Ukraina-04-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-k%D1%96bernetiki-NANU-%D1%96m-VM-Glushkova-04-16
https://telegra.ph/%D0%86nstitut-f%D1%96ziki-nap%D1%96vprov%D1%96dnik%D1%96v-%D1%96m-VYE-Lashkarova-NANU-04-16
https://telegra.ph/TOV-SANDERSOFT-YUKREJN-04-16
https://telegra.ph/TOV-Goldberr%D1%96-04-21
https://telegra.ph/TOV-Akust%D1%96k-Grup-Ukraina-05-17
https://telegra.ph/DP-Antonov-03-25
https://telegra.ph/TOV-Samsung-Elektron%D1%96ks-Ukraina-Kompan%D1%96-03-16


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІАТ Інститут аерокосмічних технологій Системи керування літальними апаратами 
та комплексами 

 
Аеродизайнер / оператор БпЛА / ГІС-спеціаліст / інженер АСУ / 
інженер баз даних / інженер з автоматизації / інженер з електроніки / 
інженер з інформаційних технологій / інженер комп'ютерних систем / 
інженер контролю якості / інженер технолог / інженер-електронщик / 
інженер-конструктор / інженер-програміст / інженер-схемотехнік / 
інженер-програміст мікроконтролерів / програміст АСУ / 
програміст мікроконтролерів / програміст ЧПУ / системний інженер 

 
Вища освіта / знання конструкції літака / досвід роботи з АММ, SRM / 
SCADA, програмування і робота з PLC, промислові мережі, обслуговування і 
монтаж елементів автоматики, монтаж електричних схем / 
вміння проводити базові проектувальні розрахунки на міцність / 
знання графічних додатків для 3D-моделювання, CATIA / 
повнофункціональна робота електронщика-розробника підприємства або 
спеціаліста контрольно-вимірювальної техніки (рівні сигналів, периферія 
приведення рівнів сигналів, переривання, протоколи зв'язку RS232, CAN, 
шим-модульовані сигнали, енкодери тощо) / розуміння методів комп'ютерної 
інженерії / базові знання С++ (складання невеликих автоматизованих програм, 
адаптація ПЗ, інтеграція ПЗ) / знання налаштування систем 

 
Комунікативність / цілеспрямованість / відповідальність 

   

 
     

    

         

 

  

https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ІЕЕ Інститут енергозбереження 
та енергоменеджменту Геоінженерія 

 
Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій) / 
техніки-будівельники (кошторисник, технік-будівельник, технік-проєктувальник) / 
технік-дизайнер (будівництво) / технік-маркшейдер / технік-технолог гірничий 

 
Вища освіта / AutoCAD / КОМПАС-3D / SolidWorks / MS Project / АВК / 
К3-котедж / знання законодавчих, нормативно-правових актів та нормативних 
документів, що регламентують порядок організації та ведення будівельних робіт / 
контроль та ведення будівництва / уміння працювати з ескізами, кресленнями 
та робочою документацією 

 
Комунікаційні навички / відповідальний підхід до роботи / ініціативність / 
уважність до деталей / бажання навчатися / грамотна технічна мова / 
вміння застосовувати зміни в процесах, процедурах і методах роботи 

   

            

      

 

 

  

https://telegra.ph/TOV-SDM-%D0%86nzhin%D1%96ring-Ukraina-02-10
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/Korporac%D1%96ya-Ukrainsk%D1%96-atomn%D1%96-priladi-ta-sistemi-02-10
https://telegra.ph/PAT-Nac%D1%96onalna-energetichna-kompan%D1%96ya-Kiivenergo-05-06


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ВПІ Видавничо-поліграфічний інститут Технології друкованих і електронних видань 

 
Технолог-конструктор поліграфії / інженер-технолог / майстер дільниці / 
менеджер з прийому замовлень / менеджер з продажу / друкар / 
Frontend Web Developer / 3D-дизайнер / спеціаліст Photoshop / Creative designer / 
дизайнер (Web, графіка) / UI/UX Designer / друкар флексографічного друку / 
керівник репроцентру / репрограф / інженер по додрукарській підготовці 
(препресс-інженер) / спеціаліст DTP / Front End developer (HTML, CSS) / 
принт-дизайнер / дизайнер-верстальник / дизайнер упаковки товарів / 
2D designer / 2D-аніматор векторних персонажів (After Effects) / Motion Designer / 
технолог рекламного виробництва / спеціаліст по CorelDRAW / друкар одягу / 
відеодизайнер / композер 

 
Вища освіта / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / 
Adobe Acrobat Pro (передполіт) / Corel Draw / MS Office / Premiere Pro / 
Final Cut Pro / Cinema 4D / навички обробки та ретуші фото / 
навички роботи з растровою і векторною графікою / 
вміння створювати казуальну графіку / розуміння принципів побудови візуальної 
комунікації, принципів типографіки / досвід підготовки макетів до друку макетів / 
PHP, HTML, CSS3, Bootstrap, JavaScript; GIT, GULP, SASS, Node.js, UI/UX / 
кросбраузерна верстка IE8+, Opera, FF, Chrome, Safari  

 
Вміння працювати у команді / начитаність / композиційна грамотність / 
почуття стилю і кольору / креативність / ініціативність / відповідальність / 
уважність / вміння дотримуватися дедлайнів 

   

          

       

        

      

       

        

 

 

https://telegra.ph/TOV-Persha-Ukrainska-Suven%D1%96rna-Kompan%D1%96ya-02-11
https://telegra.ph/DP-Presa-Ukraina-02-17
https://telegra.ph/DP-Kiivska-ofsetna-fabrika-04-01
https://telegra.ph/TOV-Salyut%D1%96s-Pr%D1%96nt-02-11
https://telegra.ph/Vidavnictvo-Pol%D1%96tehn%D1%96ka-KP%D0%86-%D1%96m-%D0%86gorya-S%D1%96korskogo-02-11
https://telegra.ph/TOV-BV%D0%86-Pr%D1%96nt-02-11
https://telegra.ph/TOV-Makros-02-11
https://telegra.ph/TOV-Vidavnich%D1%96j-D%D1%96m-SoftPres-02-11
https://telegra.ph/TOV-KAMOCC%D0%86-02-10
https://telegra.ph/Kiivska-organ%D1%96zac%D1%96ya-Nac%D1%96onalnoi-sp%D1%96lki-zhurnal%D1%96st%D1%96v-Ukraini-04-21
https://telegra.ph/TOV-TIPOGRAF%D0%86YA-PARUS-04-21


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФБМІ Факультет біомедичної інженерії Фізична терапія 

 
Фізичний терапевт / реабілітолог / масажист / ерготерапевт / кінезіолог / 
інструктор-методист тренажерного комплексу / спортивний масажист / 
інструктор ЛФК / апаратний масажист / інструктор по фітнесу 

 
Вища освіта / знання програми реабілітації 
на багатофункціональних декомпресійних тренажерах /  
знання анатомії і фізіології / знання методів і принципів реабілітації / 
знання методів і принципів масажу / робота з пацієнтами в залі ЛФК / 
навички реабілітаційного масажу 

 
Уважність / пунктуальність / індивідуальний підхід до кожного пацієнта / 
прагнення допомагати людям / оптимізм / бажання розвиватися / 
вміння працювати в команді 

   

     

    

    

           

 

 

     

         

 

  

https://telegra.ph/%D0%86nstitut-Vertibrolog%D1%96i-ta-reab%D1%96l%D1%96tac%D1%96i-02-26
https://telegra.ph/Kiivska-oblasna-kl%D1%96n%D1%96chna-l%D1%96karnya-02-26
https://telegra.ph/TOV-Bez-obmezhen-02-26
https://telegra.ph/Kiivski-kazennij-eksperimentalnij-protezno-ortopedichne-p%D1%96dpriyemstvo-02-26
https://telegra.ph/Ozdorovchij-centr-k%D1%96nezoterap%D1%96i-Zdorovij-Ruh-02-26
https://telegra.ph/TOV-Platforma-plant-02-26
https://telegra.ph/TOV-HEMA-02-26
https://telegra.ph/Priv-zaklad-vishchoi-osv%D1%96ti-Kiivskij-m%D1%96zhnarodnij-un%D1%96versitet-02-26
https://telegra.ph/TOV-COR-Majsternya-ruhu-05-31


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФСП Факультет соціології і права Б М Міжнародні соціальні проекти 
та волонтерська діяльність 

 
Головний спеціаліст у сфері соціальної роботи / фахівець із соціальної роботи 
по роботі з молоддю / керівник управління соціальних питань / фахівець відділу 
у справах молоді та спорту / соціальний педагог / соціальний працівник / 
керівник соціальних проєктів / керівник відділу соціального захисту ветеранів 
війни / менеджер волонтерського проєкта / адміністратор служби соціального 
розвитку / координатор програми по роботі з сім’ями, які опинилися в складних 
життєвих обставинах / менеджер гуманітарних проектів (дослідницькі проекти, 
тренінги) / адміністратор медико-реабілитаційного центра / 
волонтер для соціального та/або медичного проєкта 

 
Вища освіта / знання законодавства / навички мотиваційного консультування / 
знання в сфері соціально небезпечних захворювань / досвід соціальної роботи 

 
Комунікабельність / відповідальність / здатність ефективно взаємодіяти 
з колегами та клієнтами / увага до деталей / вміння вирішувати проблеми / 
ініціативність / самоорганізованість / стресостійкість / вміння працювати 
в команді / активна життєва позиція / вміння працювати в режимі 
багатозадачності 

   

       

         

           

          

     

        

                 

 

  

https://telegra.ph/Kiivskij-m%D1%96skij-centr-soc%D1%96alnih-sluzhb-04-21
https://telegra.ph/M%D1%96zhnarodnij-Blagod%D1%96jnij-Fond-Kar%D1%96tas-Ukraina-03-15
https://telegra.ph/VGO-Poruch-03-15
https://telegra.ph/TOV-%D0%86NNOVEJSHNZ-DEVELOPMENT-LAB-UKRAINA-03-15
https://telegra.ph/GO-Asoc%D1%96ac%D1%96ya-zhurnal%D1%96st%D1%96v-vidavc%D1%96v-%D1%96-movc%D1%96v-Novomed%D1%96a-03-15
https://telegra.ph/Naukovo-dosl%D1%96dnij-centr-prikladnoi-soc%D1%96olog%D1%96i-Soc%D1%96oplyus-03-15
https://telegra.ph/TOV-Ukrainska-marketingova-grupa-03-15
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-Dekatlon-Ukraina-02-11
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

 
Факультет/інститут Освітня програма 

ФСП Факультет соціології і права 

Б Адміністративний менеджмент 

Б Електронне урядування 

М Публічне управління та електронне урядування 

 
Державний службовець / спеціаліст державної служби / 
працівник апарату Верховної Ради України / керівник служби міністра / 
експерт з ефективного урядування / експерт з дослідження політики / 
менеджер з розвитку території / менеджер з моніторингу / 
координатор програми, проєкта / аналітик програми / аналітик проєкта / 
фахівець відділу публічних закупівель / адміністративно-управлінські посади 
в органах державної влади, неурядових/громадський організаціях, а також 
у приватних компаніях (керівник апарату, начальник управління, керівник 
департамента, керівник/начальник відділу, завідувач сектора / організаційний 
менеджер / менеджер з адміністративної діяльності / менеджер з оптимізації 
управління тощо 

 
Вища освіта / розуміння основних принципів реалізації реформ / 
розуміння основних принципів децентралізації, а також роботи 
органів місцевого самоврядування / знання законодавства / 
вміння аналізувати нормативно-правові акти та розробляти пропозиції 
щодо його вдосконалення / знання механізмів взаємодії держави, бізнесу 
та громадськості / знання механізмів делегування повноважень та розподілу 
обов’язків між структурними підрозділами та працівниками / 
вміння знайти необхідну інформацію / вміння готувати конкретні пропозиції / 
розуміння суспільно-політичній ситуації/ вміння працювати з кількісними 
та якісними даними / вміння опрацьовувати великі масиви даних 
та готувати звіти / аналітичний підхід до роботи з інформацією / 
вміння письмово та вербально презентувати отримані результати / 
вільне володіння державною мовою / навички формування пропозицій 
щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем / 
організація управлінського процеса / знання у сфері документообігу /  

 
Організованість / уважність до деталей / вміння працювати у команді / 
комунікабельність / активність / ініціативність / системність / 
орієнтація та відповідальність за результат / 
вміння презентувати результати своєї діяльності 

   

         

        

           

                     

https://telegra.ph/GO-Soc%D1%96al-Bust-03-15
https://telegra.ph/Antimonopolnij-kom%D1%96tet-Ukraini-03-15
https://telegra.ph/PrajsuoterhausKupers-02-10
https://telegra.ph/OSHCHADBANK-02-09


Кар’єрний путівник створено Департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського (відділ сприяння працевлаштуванню та професійного розвитку – Центр розвитку кар’єри). 

Інформація щодо деяких прикладів працевлаштування надана представниками факультетів/інститутів і співвіднесена з інформацією з порталів для пошуку роботи.  
Інформація щодо hard та soft skills  взята з порталів для пошуку роботи. 

   

     

      

     

 

     

          

            

           

 

https://telegra.ph/TOV-Tejlor-Nelson-Sofrez-Ukraina-03-15
https://telegra.ph/Naukovo-dosl%D1%96dnij-centr-prikladnoi-soc%D1%96olog%D1%96i-Soc%D1%96oplyus-03-15
https://telegra.ph/TOV-Ukrainska-marketingova-grupa-03-15
https://telegra.ph/GO-Asoc%D1%96ac%D1%96ya-zhurnal%D1%96st%D1%96v-vidavc%D1%96v-%D1%96-movc%D1%96v-Novomed%D1%96a-03-15
https://telegra.ph/TOV-%D0%86NNOVEJSHNZ-DEVELOPMENT-LAB-UKRAINA-03-15
https://telegra.ph/S%D1%96lpo-Fud-02-11
https://telegra.ph/TOV-Dekatlon-Ukraina-02-11

