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Навчально-науковий
інститут Телекомунікацій
Сучану телекомунікації є однією з галузей, що розвиваються найбільш стрімко та
динамічно. Телекомунікації – це значний сегмент бізнесу, що обумовлює велику
кількість потенційних роботодавців для випускників (компанії-оператори зв’язку,
кабельного телебачення, інтернет-провайдери, виробники телекомунікаційного
обладнання та їх представники на українському ринку, компанії-інтегратори,
установи, що здійснюють державне регулювання в даній сфері, приватні структури
тощо). На сьогодні фахівці з телекомунікацій користуються величезним попитом,
який тільки зростає з кожним днем, а заробітні плати в галузі – одні з
найвищих. Саме тому випускники інституту Телекомунікацій мають дуже широкі
перспективи.
Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» за кошти
державного бюджету у 2019 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:
1. I – Українська мова та література (обов’язково);
2. II – Математика (обов’язково);
3. III – Ііноземна мова або фізика (на вибір один з них).
Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» за кошти
фізичних та юридичних осіб у 2019 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:
1. I – Українська мова та література (обов’язково);
2. II – Історія України (обов’язково);
3. III – Математика або географія (на вибір один з них).

Навчально-науковий інститут
Телекомунікацій
Спеціальності:
• Телекомунікації та радіотехніка за спеціалізаціями :
• Телекомунікаційні системи та мережі;
• Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення;
• Волоконно-оптичні системи передачі;
• Енергозберігаючі технології у телекомунікаціях;
• Супутникові телекомунікації та навігаційні системи.

Випускники факультету працюють на провідних
підприємствах галузі

Навчально-науковий інститут
Інформаційних технологій
Інститут готує фахівців, які займаються розробкою, проектуванням
інформаційних мереж зв’язку, створенням, супроводом і використанням
прикладних програмних та інформаційних систем, обробкою й аналізом
експериментальних даних, методами математичного моделювання.
Вивчаються математичні дисципліни, теоретичні основи і методи
програмування, технології створення та роботи з базами даних, теоретичні
основи і технологія математичного моделювання, програмні засоби для
обробки та аналізу даних.

Інститут інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів за
спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення", "Комп'ютерні
науки", "Комп’ютерна інженерія", "Системний аналіз" та "Інформаційні системи
та технології", та магістрів за спеціалізаціями «Інформаційні мережі
зв’язку», «Комп’ютерні системи та мережі» та «Інженерія програмного
забезпечення».

Навчально-науковий інститут
Інформаційних технологій
Спеціальності:
•
•
•
•
•

Комп’ютерна інженерія;
Комп’ютерні науки;
Інженерія програмного забезпечення;
Системний аналіз;
Інформаційні системи та технолігії.

Провідні компанії для працевлаштування

Комп’ютерна інженерія
Суть спеціальності: кафедра Комп’ютерної інженерії готує комп’ютерного інженера з проектування,
побудови та налаштування комп’ютерних систем.
Посади, де можуть працювати випускники кафедри Комп'ютерної інженерії:
•системний адміністратор;
•керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
•інженер з комп'ютерних систем;
•керівник проектів в області ІТ;
•інженер з обслуговування комп'ютерних мереж.
Сфери подальшого працевлаштування:
•компанії IT сфери;
•телекомунікаційні компанії;
•державне управління;
•силові структури;
•комерційні організації та установи;
•галузь інфокомунікацій та інформаційних технологій.

Комп’ютерні науки
Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і
технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри. На відміну від інших
університетів у нас підготовка за спеціальністю починається не з третього, а вже з
першого курсу. Також, починаючи з першого курсу поглиблено вивчається
технічна англійська мова.
Кафедра готує керівників і технічних ІТ-фахівців, які володіють сучасними
технологіями проектування та управління Комп’ютерними системами (ІТ
архітекторів). Також наші студенти вивчають мови програмування, технології
штучного інтелекту, нейронних мереж, великих даних, машинного навчання.

Інженерія програмного забезпечення
Випускники спеціальності 121 «Інженерія програмного
забезпечення» працюють на посадах, які на сьогодні є
найбільш високооплачуваними:
•програміст;
•розробник веб-сайтів;
•тестувальник програмного забезпечення;
•розробник баз даних;
•менеджер проектів;
•архітектор проектів;
•розробник ігор.

Іноземна мова

географія

Системний аналіз
Переваги навчання системних аналітиків в нашому університеті:
•ми вчимо тому, що реально потребують роботодавці України, країн ЄС та
США;
•після закінчення навчання Ви будете добре підготовленим спеціалістом в галузі
інформаційних технологій, а не «чистим теоретиком», бо в нас на вивчення ІТ
дисциплін відведено 75% часу;
•ви опануєте сучасні підходи до аналізу бізнес-процесів та створення
інформаційних систем, управління проектами, технології Big Data, блокчейну,
штучного інтелекту та інші;
•ІТ підготовка починається вже з І курсу, більше половини занять проводиться
практично з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів і
програмного забезпечення;

Інститут проблем
штучного інтелекту

Інформаційні системи та технолігії
Випускник за напрямом підготовки Інформаційні системи і технології може працювати:
1.Фахівець з проектування та підтримки інформаційних систем та технологій (Specialist in the
design and support of information systems and technologies).
2.Технік-програміст (Technician Programmer).
3.Аналітик даних “Інтернет речей” (IoT) (Data Analyst "Internet of Things" (IoT)).
4.Програмістом Java Backend (Frontend Developer);
5.Розробник IoT Python C Developer;
6.Розробник C++ \ C# Software Developer;
7.Програміст БД (розробник SQL);
8.Спеціаліст DevOps Engeneer (Cloud);
9.Архітектор інтернета речей (IoT architect).
10.Спеціалістом по встановлюванню пристроїв та обслуговуванню обладнання.

Історія України

Іноз. мова

Навчально-науковий інститут захисту
інформації
Спеціальність: Кібербезпека
Спеціалізація: Інформаційна та кібернетична безпека
Спеціалізація Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) базуеться на розробці і
впровадженні технологій із застосуванням передусім програмних та aпаратно-програмних засобів. Фахівці
з БІКС- це еліта інформаційної та кібернетичної безпеки, які отримують теоретичні знання та практичні
навички з програмування, розробки та управління базами даних, формування моделей захисту інформації
та політик безпеки, технічного і криптографічного захисту інформації, побудови захищених цифрових
ТCРЛР мереж та обслуговування сертифікатів відкритих ключів, тестування систем захисту на проникнення,
адміністрування захищених інформаційних та комунікаційних систем, проведення їх моніторингу та аудиту
тощо.
БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ
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Спеціальність: Кібербезпека
Спеціалізація: Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту
Фaxівці з технічного захисту інформаціт- це унікальні
спеціалісти, які поєднують теоретичні та практичні знання
в областях: інформатики, архітектури комп ютерів,
систем і пристроїв інформаційної та кібернетичної
БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ
безпеки, проектування та експлуатації комплексних
систем захисту інформації. В процесі навчання
1
2
3
студенти опановують найсучасніші системи захисту
інформації, багатофункціональні пошукові прилади,
Фізика
Укр. мова
апаратуру спеціальних досліджень для пошуку та
або
та
Математика
Іноз.
нейтралізації закладних пристроїв, запобігання витоку
література
мова
інформації через рpізноманітні фізичні (не тільки
цифров) канали, отримують міжнародні сертифікати.

ВИКЛЮЧНО КОНТРАКТ
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3

Укр. мова
та
література

Історія
України

Іноз. мова
або
Географія

Спеціальність: Кібербезпека
Спеціалізація: Управління інформаційною та кібернетичною безпекою
Фахівці з Управління інформаційною безпекою це еліта інформаційної безпеки, менеджери безпеки
інформації вищої ланки. Ці фахівці розуміються як з технічних питань захисту інформації, так й з питань
організації роботи колективу, добре розуміють управлінські, законодавчі та економічні аспекти захисту
інформації. До сфери специфічних знань та навичок спеціалізації відносяться: основні поняття кібернетичної
безпеки, систем технічного захисту інформації, управління проектами, управління ризиками, нормативноправова база діяльності, управління інцидентами, аудит інформаційної безпеки, інформаційне
протиборство, менеджмент та психологiя управління.
Для якісної реалізації інноваційного змісту навчання наша кафедра заключила договори з компаніямипартнерами, які є потенційними роботодавцями для наших студентів.


Компанія "Безпека"



Український центр "БЕЗПЕКА"



«Агентство активного аудиту»



ТОВ БМС Консалтинг

БЮДЖЕТ-КОНТРАКТ
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Навчально-науковий інститут менеджменту
та підприємництва
Спеціальність: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Спеціалізація: Документознавство та інформаційна діяльність;
Інформаційна аналітика та звя’зки з громадськістю.
Бакалавр з цього фаху підготовлений до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових
підрозділах і службах, службах діловодства nідприємств, організацій, установ, фірм pізного профілю та форм власності,
а також в органах державного управління усix piвнів. Бакалавр з документознавства та інформаційної діяльності за умов
набуття відповідних знань і практичних вмінь може адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності, як маркетингова,
рекламна, зв'язки з громадськістю, обліково-контрольна та ін.
Партнерами кафедри та провідними кампаніями для працевлашування є:

•Національний банк України;
•Національне агентство України з питань державної служби;
•Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
•КП «Вечірній Київ»;
•Центр комп’ютерних технологій «ІнфоПлюс»;
•Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

Вам необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Бюджет:

Контракт:

1.Українська мова

1.Укарїнська мова

2.Історія України

2.Історія України

3.Математика або іноземна мова

3.Географія або іноземна мова

Спеціальність: Економіка
Унікальною компетенцією фахівців з економіки нашого
ВНЗ є фундаментальна економічна підготовка та
професійне володіння сучасними програмними
продуктами для проведення економічної діагностики та
бізнес-планування.

Спеціальність: Соціологія
Практична місія підготовки за спеціальністю 054
«Соціологія» - випуск фахівців, зданих проводити
актуальні соціологічні дослідження та
організовувати соціальні проекти у бізнесі в умовах
динамічного конкурентного середовища.

Спеціальність: Менеджмент
Miciя nрограми- підготовка фахівців, здатних на високому професійному рівні виконувати
загальні функції управління організаціею та її підрозділами, аналізувати і планувати
діяльність організацій, управляти зовнішньоекономічною діяльністю, матеріально-технічним
постачанням, вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та
інформаційних потоків, прогнозувати розвиток конкурентного середовища тощо.
Партнерами кафедри є:
Секретаріат Комітету з питань інформатизації та зв’язку Верховної Ради України
Національне агентство України з питань державної служби
Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг ДП «Український інститут
інтелектуальної власності».
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТриМоб».
Гомельський державний технічний університетом імені П.О. Сухого, м. Гомель (Республіка
Білорусь).
УДППЗ «Укрпошта».

Міжнародний центр «Столетие»
ТОВ «Реаллайн»
ПАТ «Фарлеп-інвест»
Телекомунікаційна група Vega
ІТ Спеціаліст

Вам необхідно скласти ЗНО з таких предметів:
Бюджет:
1.Українська мова
2.Математика
3.Географія або іноземна мова

Контракт:
1.Укарїнська мова
2.Математика
3.Географія або Історія України

Спеціальність: Маркетинг
Освітня програма спрямована на підготовку
фахівців 3 маркетингу з пріоритетом Iнтернетмаркетингу та широким застосуванням T-технологій,
які здатні вирішувати проблеми розробки та реалізації
ефективної стратегії маркетингу, з урахуванням
особливостей функціонування телекомунікаційної
галузі. Програма передбачае викладання навчальних
дисциплін спеціалістами у сфеpі маркетингу та його
забезпечення, що суттево поглиблюе фахові
компетентності майбутніх випускників.

Затребуваність професії підтверджується наявністю
вакансій з відповідних посад провідних компаній –
партнерів кафедри:

Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фахівець з підприемництва, торгівлі та біржової справи
здйснюе організацію підприемницької (у т.ч. торговельної та
біржової) діяльності підприемства, вирішує проблеми
формування ефективної загальної стратегії розвитку
підприемства, обгрунтовує фінансово-економічну, товарну,
збутову та кадрову підстратегіi, визначає напрями nідвищення
ринкової вартості підприемства в умовах динамічного бізнессередовища. Фахівець може займати первинні посади на
підприемствах piзного профілю та організаційно-правової
форми, в проектних організаціях, консультативних центрах,
наукових та освітніх закладах.

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Miciя програми- підготовка фахівців, посадових та виборних осіб публічних установ (в органах
державної влади та мiсцевого самоврядування, громадських, галузевих й бізнесових
об'еднаннях, політичних організаціях та публічних товариствах), здатних повноцінно виконувати
свої функції в сфері публічного адміністрування та забезпечувати демократизацію
суспільного життя на інноваційних засадах в широким застосуванням IT-технологій.
Потенційні посади, які може обіймати випускник університету телекомунікацій за
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
Державні органи влади;
Місцеві органи влади;
Громадські та самоврядувальні організації;
Фонди;

Некомерційні організації.
1.
Договір про співробітництво №3/2019 від 04.02.2019р. із Національним агентством України
з питань державної служби
2.
Договір про співробітництво №7/2019 від 04.02.2019р. із Національною службою
посередництва і примирення

3.
Договір про співробітництво №6/2019 від 04.02.2019р. із Подільською районною в місті
Києві державною адміністрацією

Сертифікати ЗНО, що
необхідні для вступу
на бакалаврат:
НА БЮДЖЕТ:
• Українська мова та
література;
• Математика;
• Історія України або
Іноземна мова.
НА КОНТРАКТ:
• Українська мова та
література;
• Історія України;
• Математика або
Географія.

