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Міжнародний союз електрозв’ язку
Вітає

Державний університет телекомунікацій 

в якості учасника роботи Міжнародного союзу 
електрозв’язку за напрямом: “Вищі навчальні 

заклади, університети і пов’язані з ними  науково-
дослідні установи” 

Женева, Квітень 2016     
Генеральний секретар Міжнародного союзу 

електрозв’язку                                                                                                 
Хоулін Зао

Інтеграція університету в міжнародний навчально-
науковий простір
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5 квітня 2016 року Державний
університет телекомунікацій став членом
Міжнародного союзу електрозв’язку,
спеціалізованої агенції Організації
Об’єднаних Націй, штаб-квартира якого
знаходиться у м. Женева, Швейцарія.

Державний університет телекомунікацій
є єдиним закладом вищої освіти України, що
входить до Міжнародного союзу
електрозв’язку за всіма трьома напрямами
його діяльності та став 49 навчальним
закладом світу, що прийнятий до
Міжнародного Союзу Електрозв’язку.

Членство в Міжнародному Союзі
Електрозв’язку є фактом інтеграції
Університету в міжнародний освітній
простір.
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Державний університет телекомунікацій став членом 
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ)



Удосконалення системи забезпечення змісту та якості 
освітньої діяльності Університету

1. В Університеті створено інноваційний зміст навчання.
2. Оновлено систему забезпечення якості освіти, яка ґрунтується на Положенні про систему
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету.
3. Постійно удосконалюється сайт університету з метою забезпечення публічності навчального
процесу.
4. Регулярно удосконалюється навчально-матеріальна база кафедр університету за рахунок
використання обладнання останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних
комплексів і програмного забезпечення компаній-партнерів кафедр.
5. Уточнюється відповідність освітніх програм державним стандартам, компетенціям компаній
– партнерів кафедр та інноваційному змісту навчання кафедр розробленого в Університеті.
6. Постійно оновлюються навчальні та навчально-методичні матеріали і розміщуються в
Електронній бібліотеці Університету.
7. Здійснюється щорічна рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічних працівників.
8. Проводиться щосеместрове рейтингування здобувачів вищої освіти.
9. Розроблені посібники зразкових планів проведення занять з навчальних дисциплін з метою
підвищення ефективності організації освітнього процесу.
10. Організовано постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
11. Створено ефективну систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових
працях науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти.
12. Щорічно проводяться тематичні анкетування студентів на теми: «Моніторинг вступної
кампанії, формування якісного контингенту», «Адаптація першокурсників», «Якість викладання
очима студентів», «Працевлаштування випускників».
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Реалізація інноваційного змісту навчання

В Університеті створений інноваційний зміст навчання, який забезпечує спрямування
навчального процесу на те, щоб випускник Університету мав глибокі теоретичні знання,
практичні вміння і навики, був конкурентоспроможним на ринку праці та кращим серед
випускників інших закладів вищої освіти за своєю спеціальністю.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що студентів ми зобов’язані навчати тому, чому
потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка повинна здійснюватися на основі сучасного розвитку науки і
технологій та компетенцій компаній - партнерів кафедр.

Якісно навчати студентів ми повинні не тільки теоретично, а і практично з
використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління,
сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Інноваційний зміст навчання передбачає, що:
Перше – підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з

першого курсу.
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Друге – на першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) повинна
викладатися дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів».
Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати
сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості
сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному
житті.

Третє – для всіх спеціальностей повинні викладатись дисципліни: на 1 курсі -
«Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі -
«Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект»,
«Технології цифрового розвитку», спрямованих на уміння працювати в команді і з
командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку
інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та
відповідати сучасним запитам розвитку суспільства

Четверте – посилити вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на
1-2 курсі – 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які
викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою
викладачами кафедр. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти
технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

П’яте – половина занять повинна проводитися практично.
Шосте – по темам кожної дисципліни повинні обов’язково проводитися лекція –

як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття
– як практична складова навчання.

Сьоме – по кожній темі занять лектор в кінці лекції повинен надати перелік
питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять
і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

Реалізація інноваційного змісту навчання
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Восьме – для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі повинна
бути створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління
компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного
забезпечення.

Дев’яте – при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснювати з розрахунку
– 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за
спеціальністю.

Десяте – на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією – 25% на дисципліни загальної
підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за спеціальністю, і 37,5% за
спеціалізацією.

Одинадцяте – вивчення дисциплін загальної підготовки здійснювати з 1-го по 8-ий семестр з
метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього
терміну підготовки бакалавра.

Дванадцяте – проведення практик студентів організовувати та проводити в компаніях-партнерах
кафедр.

Тринадцяте – для забезпечення якості проведення практичних занять залучаються практики з
компаній - партнерів кафедри.

Чотирнадцяте - кафедра спільно з компаніями-партнерами оцінює теоретичні знання, практичні
уміння та навички здобувачів освіти і за їх результатами видає сертифікат, що надає право на
працевлаштування в даній компанії.

Реалізація інноваційного змісту навчання
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Система практичної підготовки

Отримання від компаній права видачі 
сертифікатів

Оснащення навчально-
матеріальної бази кафедр 

сучасним обладнанням 
компаній – потенційних 

роботодавців

Заключення договорів про співпрацю з компаніями

Формування у студентів визначених компаніями, потенційними 
роботодавцями, компетенцій

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ

Курси підвищення кваліфікації та отримання студентом сертифікату 
поза межами навчального процесу

Навчання науково-педагогічних 
працівників в компаніях роботі на 

сучасному обладнанні

Отримання студентом сертифікату підтверджуючого його рівень 
компетенції в межах освітнього процесу
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кількість укомплектованих сучасним обладнанням, апаратно-програмними
комплексами та програмним забезпеченням навчальних лабораторій

Динаміка створення сучасних навчальних лабораторій

2 4

10

28 29
34

39
43

48 48

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Система розробки та оновлення освітніх програм підготовки фахівців 
відповідно до вимог стандартів вищої освіти, компетенцій компаній-

партнерів кафедр, інноваційного змісту навчання, розробленого в 
університеті та їх реалізація в освітньому процесі

Освітні 
програми

Стандарт вищої 
освіти

Компетенції 
компаній-

партнерів кафедр

Структурно-логічна схема

Навчальний план

Робочий навчальний план

Розклад занять

Інноваційний 
зміст 

навчання, 
розроблений в 
університеті
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Система контролю змісту та якості навчання і 
відвідування занять студентами

Директор Навчально-
наукового інституту

Здійснення контролю

Завідувач кафедри
Здійснення контролю 

Навчально-методичний центр
Здійснення контролю 

щоденно

Контроль якості 
проведення навчальних занять:

Контроль відвідування  навчальних занять студентами

Завідувачем кафедри

Науково-педагогічними працівниками кафедри

План проведення занять відповідно до Посібника зразкових планів проведення занять

Електронна бібліотека ДУТ

Навчальна частина
Навчально-наукового інституту 

Здійснення контролю

щодня

щодня

щодня

щодня

1 раз на 
тиждень
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Система роботи кураторів
Створено організаційні засади:

 Положення про головного куратора; 
 Положення про куратора навчальної групи;
 Положення про старосту навчальної групи.

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю  

підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Куратор навчальної групи
Науково-педагогічний працівник кафедри 

за спеціальністю підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Навчальна група
Староста навчальної групи

• Щоденна робота 
по управлінню 
студентськими 
колективами

• Щотижневе
підведення 
підсумків

• Щоденна робота по 
управлінню  
студентськими 
колективами та 
робота зі старостами 
груп

• Щотижневе
підведення підсумків

• Щомісячне 
підведення 
підсумків

Результати роботи системи кураторів:
 Студент став головним суб’єктом освітньої діяльності;
 Показник відвідування навчальних занять – не менше 75%.

СЛАЙД  - 12



233

85

46 54 4851

15 17 8 11

143

55
28 31 29

В Університеті ННІ  ІТ ННІ ЗІ ННІ Т ННІ МП

Загальна кількість науково-педагогічних працівників
Докторів наук
Кандидатів наук

Забезпечення вченими 
Навчально-наукових інститутів
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Навчально – наукові  інститути та їх кафедри Науково-
педагогічних 
працівників

Докторів 
наук

Кандидатів
наук

Питома 
вага 

вчених 
Навчально – науковий інститут інформаційних 
технологій 85 15 55 82%

Комп'ютерних наук 11 4 7 100%

Штучного інтелекту 8 2 5 86%

Комп'ютерної інженерії 8 - 5 63%
Інженерії програмного забезпечення 22 2 16 82%
Технологій цифрового розвитку 6 1 5 100%
Інженерії програмного забезпечення 
автоматизованих систем 14 2 6 57%

Вищої математики, математичного моделювання та 
фізики 16 1 11 75%

Навчально – науковий інститут захисту 
інформації 46 17 28 98%

Інформаційної та кібернетичної безпеки 13 4 5 69%
Систем інформаційного та кібернетичного захисту 5 2 3 100%
Управління інформаційною та кібернетичною 
безпекою 8 1 6 86%

Публічного управління та адміністрування 15 9 6 100%
Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання 5 0 3 61%

Забезпечення вченими 
інноваційного навчального процесу  на кафедрах Університету
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Навчально – наукові  інститути та їх кафедри Науково-
педагогічних 
працівників

Докторів 
наук

Кандидаті
в

наук

Питома 
вага 

вчених 

Навчально – науковий інститут телекомунікацій 54 8 31 72%

Телекомунікаційних систем та мереж 22 3 13 73%

Мобільних та відеоінформаційних технологій 9 2 3 56%

Системного аналізу 4 1 2 75%

Економіки 6 2 4 100%

Англійської мови 13 1 4 38%

Навчально – науковий інститут менеджменту та 
підприємництва 48 11 29 83%

Менеджменту 17 6 7 76%

Маркетингу 11 3 5 73%

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 7 1 4 71%

Документознавства та інформаційної діяльності 8 1 6 63%

Української мови 5 0 4 80%

Забезпечення вченими
інноваційного навчального процесу на кафедрах Університету
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Кількість щорічно опублікованої навчально-методичної 
літератури та навчальних посібників

з 2013 по 2022 рр.

32 34
39

53

61
64

61
64

68 70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

СЛАЙД  - 16



Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовлене в 
2022 році Навчально-науковим інститутом Інформаційних технологій

№ з/п Автори Назва кафедри Видавництво
Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

1 Полоневич О.В. "Навчально-методичні рекомендації по виконанню практичних робіт з дисципліни теорія інформаційних 
процесів та систем"

Електронний ресурс ДУТ

2 Полоневич О.В. Навчально-методичні рекомендації по виконанню практичних робіт "Структурно-функціональне 
моделювання" з дисципліни "Моделювання даних"

Електронний ресурс ДУТ

3 Ткаленко О.М. Навчально-методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
"Протоколи та стандарти в ІоТ"

Електронний ресурс ДУТ

4 Тушич А.М. Навчально-методичні рекомендації по виконанню практичних робіт «Функціональна мова 
програмування Erlang»

Електронний ресурс ДУТ

5 Тушич А.М. Навчально-методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Програмування С+ Електронний ресурс ДУТ

6 Сторчак К.П., Каграманова Ю.К. Свердлюк Б.І. Навчально-методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Побудова 
UML-діаграм» 

Електронний ресурс  ДУТ

7 Срібна І.М. Навчально-методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни 
«Діагностування та надійність інформаційних систем»

Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Інженерії програмного забезпечення
1 Трінтіна Н.А., Негоденко О.В., Гаманюк І.М., Шевченко С.М. Навчальний посібник «Програмування мовою Python (основи, інклюзивний курс)» Електронний ресурс ДУТ
2 Золотухіна О.А., Тимошенко О.М. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів «Основи бази даних» Електронний ресурс ДУТ
3 Садовенко С.В., Негоденко О.В. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів «Big Data» Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Комп’ютерних наук
1 Вишнівський В.В., Василенко В.В., Гніденко М.П. Навчальний посібник «Основи надійності та діагностики інформаційних систем» Електронний ресурс ДУТ
2 Гніденко М.П. Навчальний посібник «Налаштування конвергентних комп’ютерних мереж» Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Комп’ютерної інженерії
1 Черевик В.М., Лемешко А.В. Навчальний посібник з дисципліни «Комп'ютерна логіка» Електронний ресурс ДУТ
2 Черевик В.М., Лемешко А.В. Навчальний посібник з дисципліни «Системне програмне забезпечення» Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Штучного інтелекту
1 Чичкарьов Є.А., Кисіль Т.М. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Прикладне програмування -

Python».
Електронний ресурс ДУТ

2 Фесенко М.А. Зінченко О.В. Навчальний посібник з дисципліни «Технології Smart-систем» ч.1. Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Технологій цифрового розвитку
1 Жебка В.В., Корецька В.О. Навчальний посібник «Комп’ютерні дискретні структури» Державний університет 

телекомунікацій
2 Жебка В.В., Поперешняк С.В., Корецька В.О. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів «Основи інженерії програмного забезпечення» Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики
1 Замрій І. В., Шкапа В. В., Власик Г. М. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 

122, 123, 124, 126: «Вища математика. І семестр.»
Державний університет 
телекомунікацій

2 Замрій І. В., Шкапа В. В., Власик Г. М. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 
121, 125: «Вища математика. І семестр.»

Державний університет 
телекомунікацій

3 Замрій І. В., Шкапа В. В., Власик Г. М. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 
122, 123, 124, 126: «Вища математика. ІІ семестр.»

Державний університет 
телекомунікацій

4 Замрій І. В., Шкапа В. В., Власик Г. М. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 
121, 125 : «Вища математика. ІІ семестр.»

Державний університет 
телекомунікацій

СЛАЙД  - 17 
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№ з/п Автори Назва кафедри Видавництво
Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

1 Гайдур Г.І., Бондаренко З.З., Марченко В.В., Чумак Н.С. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА 
КОДУВАННЯ»

Державний університет 
телекомунікацій

2 Гахов С.О., Гайдур Г.І., Чумак Н.С., Довженко Н.М. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт на ступінь вищої освіти 
«Магістр» для студентів  спеціальності 125 «Кібербезпека»

Державний університет 
телекомунікацій

3 Кожухівський А. Д., Горбенко І. Д., Гайдур Г. І., Савченко В. А., 
Марченко В.В., Кожухівська О.А. 

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ» Частина 1 

Електронний ресурс ДУТ

4 Кожухівський А.Д., Горбенко І.Д., Гайдур Г.І., Кожухівська О.А., 
Марченко В.В.

Математичні методи криптології Державний університет 
телекомунікацій

5 Гахов С.О., Гайдур Г.І., Чумак Н.С., Дмітрієв В.Є. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт на ступінь вищої освіти 
«Бакалавр» для студентів  спеціальності 125 «Кібербезпека»

Державний університет 
телекомунікацій

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту 
1 Пепа Ю.В., Браіловський М.М., Козюра В.Д., Кузаков В.В., Ткач 

Ю.М., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є.
Спеціалізовані програмні засоби наукових досліджень. Навчальний посібник “Ямчинський О.В.”

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 
1 Якименко Ю.М., Савченко В.А., Легомінова С.В. Системний аналіз інформаційної безпеки: сучасні методи управління Державний університет 

телекомунікацій
2 ЛегоміноваС.В., МужановаТ.М., Якименко Ю.М., Рабчун Д.І.,           

ЩавінськийЮ.В. 
Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт на ступінь вищої освіти 
«Бакалавр» для студентів  спеціальності 125 «Кібербезпека»

Державний університет 
телекомунікацій

3 Легомінова С.В., Мужанова Т.М., Рабчун Д.І., Щавінський Ю.В. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт на ступінь вищої освіти 
«Магістр» для студентів  спеціальності 125 «Кібербезпека» 

Державний університет 
телекомунікацій

Кафедра Публічного управління та адміністрування 
1 Кашевський В.В., Ігнатенко О.П. Практичний посібник «Підготовка проектів до державного фонду регіонального

розвитку»
ПРОМІС

2 Ігнатенко О. П., Марушевський Г.Б, Рябуха О.Ю. Практичний посібник для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування «Методичні рекомендації: Екологічний паспорт міста» 

ПРОМІС

3 Вовк С.М., Лобас В.М., Половян Н.С., Марченко В.В. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої практики. Ч.1 (для 
здобувачів ОС магістра галузі знань 28 «Публічне правління та адміністрування», 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, освітньої програми 
«Публічне управління та адміністрування у галузі охорони здоров’я»). 

Лиман

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання 
1 Коваль О.В., Баканичев О.В., Попов М.Д., Перегінець М.М. Методичні рекомендації з дисципліни «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»: Техніка безпеки 

під час занять з фізичного виховання і секцій з фізичного удосконалення 
Державний університет 
телекомунікацій

2 Коваль О.В., Баканичев О.В., Попов М.Д., Перегінець М.М. Методичні рекомендації з дисципліни «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»: Методика 
проведення занять з фізичного виховання і груп з фізичного удосконалення та 
майстерності

Електронний ресурс ДУТ

3 Коваль О.В., Баканичев О.В., Попов М.Д., Перегінець М.М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «ЗАХИСТ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ» Частина 1 [Електронний ресурс]

Електронний ресурс ДУТ

4 Коваль О.В., Баканичев О.В., Попов М.Д., Перегінець М.М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «СОЦІАЛЬНА 
ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» Частина 1 [Електронний ресурс]

Електронний ресурс ДУТ

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовлене в 
2022 році Навчально-науковим інститутом Захисту інформації



СЛАЙД  - 19 

№ з/п Автори Назва кафедри Видавництво
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

1  Аташкаде Р.В., Заїка В.Ф. Начальний посібник  «Організація проведення наукових 
досліджень»

Електронний ресурс ДУТ

2 Власов О.М. Навчальний посібник «Проектування систем передачі» Державний університет телекомунікацій

3 Фіалковський О.Т., Дочкін А.Г., 
Бондаренко Т.Г.

Начальний посібник «Технічна електродинаміка» Державний університет телекомунікацій

4 Заїка В.Ф., Твердохліб М.Г., Тарбаєв С.І., 
Чумак Н.С.

Навчальний посібник «Практикум з інженерної та
комп’ютерної графіки»

Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
1 Руденко Н.В., Блаженний Н.В. Начальний посібник «Супутникові та радіорелейні системи

передачі»
Електронний ресурс ДУТ

2 Макаренко А.О. Начальний посібник «Мережі та системи цифрового
радіозв'язку і радіодоступу нового покоління»

Електронний ресурс ДУТ

Кафедра Системного аналізу
1 Величко О.М., Гордієнко Т.Б. Підручник «Основи системного аналізу і прийняття 

оптимальних рішень»
Олді плюс

Кафедра Економіки
1 Воскобоєва О. В., Гусєва О. Ю., Ромащенко

О. С.
Начальний посібник «Економічна діагностика» Державний університет телекомунікацій

2 Голобородько А. Ю. Начальний посібник «Цифрове стратегічне партнерство» Державний університет телекомунікацій
3 Сукурова Н. М., Труш М. С., Гусєва О. 

Ю., Воскобоєва О. В.
Начальний посібник «Економічна етика та 
командоутворення»

Державний університет телекомунікацій

Кафедра Англійської мови
1 Захаржевська А.А., Ніколаєва А.А., 

Камінська І.Т., Полонський  М.Д., 
Романюк Ж.Г.

Словник з інформаційних технологій з відповідними
неологізмами неологізмами і професійним сленгом за
міжнародними мовними рівнями В2

Державний університет телекомунікацій

2 Захаржевська А.А., Микитюк А.Д. Методичний посібник для самостійної роботи  студентів 
першого курсу з дисципліни “Іноземна мова”

Електронний ресурс ДУТ

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовлене в 
2022 році Навчально-науковим інститутом Телекомунікацій



СЛАЙД  - 20

№ з/п Автори Назва кафедри Видавництво
Кафедра Менеджменту

1 Маковецька І.М. Конспект лекцій з дисципліни “Менеджмент” для здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 073-Менеджемнт, 075-
Маркетинг, 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 051-Економіка

Державний університет телекомунікацій

2 Насад Н.В. Методичні рекомендації та матеріали до проходження ознайомчої практики для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 073-
Менеджемнт

Державний університет телекомунікацій

3 Глушенкова А.А. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни “Управління бізнесом” для 
студентів 

Державний університет телекомунікацій

4 Євтушенко Н.О. Конспект лекцій з дисципліни “Управління конкурентоспроможністю” для 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073-
Менеджемнт

Державний університет телекомунікацій

Кафедра Маркетингу
1 Виноградова О. В., Недопако Н.М. Навчальний посібник «Маркетинг у соціальних мережах» Державний університет телекомунікацій
2 Виноградова О.В. Навчальний посібник «Поведінка споживачів. Практикум» Державний університет телекомунікацій
3 Виноградова О.В., Писар Н.Б.  Навчально-методичний посібник «Управління лояльністю споживачів» Державний університет телекомунікацій
4 Виноградова О.В., Писар Н.Б. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни: «Методологія та організація наукових 

досліджень у галузі»
Державний університет телекомунікацій

5 Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Основи проведення наукових
досліджень»

Державний університет телекомунікацій

6 Виноградова О.В.  Методичні рекомендації з вивчення змістового модуля Вступ до спеціальності «Маркетинг» Державний університет телекомунікацій
7 Виноградова О.В. , Дрокіна Н.І.  , Крижко 

О.В.   
Методичні рекомендації з вивчення змістового модуля Вступ до спеціальності «Маркетинг» Державний університет телекомунікацій

8 Виноградова О.В., Дарчук В.Г., 
Совершенна І.О., Крижко О.В., Недопако 
Н.М.

Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту кваліфікаційної роботи першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», галузь 
знань 07 «Управління та адміністрування»)

Державний університет телекомунікацій

9 Виноградова О.В., Дрокіна Н.І., Писар Н.Б. Методичні вказівки до написання, оформлення і захисту кваліфікаційної роботи другого 
(магістерського) рівня вищої освіти (для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», галузь 
знань 07 «Управління та адміністрування»

Державний університет телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності
1 Климова К.І., Дубовик Н.А. Навчальний посібник «Патентознавство та авторське право» Державний університет телекомунікацій
2 Сидоренко Т. М. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Копірайтинг та основи 

редагування»
Державний університет телекомунікацій

3 Овсієнко А.С. Навчальний посібник «Документознавство» Державний університет телекомунікацій

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу підготовлене в 
2022 році Навчально-науковим інститутом Менеджменту та 

підприємництва



№ Назва кафедри Бакалаврат Магістратура
Освітньо-
науковий рівень
(доктор філософії)

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

1 Інженерія програмного забезпечення 180 150 15
Технології цифрового розвитку 120 - -

2 Комп’ютерних наук 180 150 10
Штучного інтелекту 180 - -

3 Комп’ютерної інженерії 180 100 25
4 Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем 180 150 -
Навчально-науковий інститут захисту інформації

5
Інформаційної та кібернетичної безпеки

440 350 20Систем інформаційного та кібернетичного захисту 
Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

6 Публічного управління та адміністрування 90 60 5
Навчально-науковий інститут телекомунікацій

7 Телекомунікаційних систем та мереж 515 268 20Мобільних та відеоінформаційних технологій
8 Системного аналізу 130 80 -
9 Економіки 130 60 -
Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва
10 Менеджменту 140 90 10
11 Маркетингу 120 60 -
12 Підприємництва, торгівля та біржової діяльності 100 60 -
14 Документознавство та інформаційна діяльність 150 90 -

Всього 2835 1638 105
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Ліцензований обсяг набору на рівнях вищої освіти
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2020 рік — Штучний інтелект

2021 рік — Інженерія програмного 
забезпечення автоматизованих систем

2022 рік — Технології цифрового 
розвитку

Динаміка відкриття в Університеті нових актуальних, 
престижних та перспективних спеціальностей



2013

2014

Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Телекомунікації 810
Радіотехніка 95
Комп’ютерна інженерія 180
Безпека інформаційних і комунікаційних систем 105
Системи технічного захисту інформації 80
Управління інформаційною безпекою 80
Менеджмент 80
Соціологія 60

Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Радіоелектронні апарати 60
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Динаміка створення спеціальностей першого бакалаврського 
рівня підготовки відкритих в Університеті з 2013 по 2022 рік



2015
Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Документознавство та інформаційна діяльність 120
Програмна інженерія 170

2016
Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Комп’ютерні науки та інформаційні технології 120
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 60
Маркетинг 60
Системний аналіз 60
Мобільні та відеоінформаційні технології 95
Інженерія програмного забезпечення 170
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Динаміка створення спеціальностей першого бакалаврського 
рівня підготовки відкритих в Університеті з 2013 по 2022 рік



2018
Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Авіоніка 60
Електроніка 60

2017
Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Економіка 60
Інформаційні системи та технології 120
Комп’ютерні науки 120
Публічне управління та адміністрування 90
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Динаміка створення спеціальностей першого бакалаврського 
рівня підготовки відкритих в Університеті з 2013 по 2022 рік



2020
Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Штучний інтелект 120

2021
Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Інженерії програмного забезпечення 
автоматизованих систем

120
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Назва спеціальності Ліцензійний обсяг
Технології цифрового розвитку 120

2022

В 2022 році здійснено набір на кафедру «Технологій цифрового розвитку» -
3 навчальні групи.

Динаміка створення спеціальностей першого бакалаврського 
рівня підготовки відкритих в Університеті з 2013 по 2022 рік



Внесено 6 323 оновлень, а саме:
• 2 942 оновлено сторінок
• 1 183 завантажено файлів-матеріалів для навчального процесу
• 2 198 завантажено зображень та фотографій
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Робота з сайтом Університету у 2022 році
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Відвідування сайту Університету за 1 день
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Відвідування сайту Університету 
за 1 день по місяцям у 2022 році



№

Назва
навчальної 
лабораторії

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, яке 
використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки 

кафедр 

Кафедра Інженерії програмного забезпечення
1. «EPAM  

лабораторія»
1. Комп’ютери -cистемніблоки тонкий клієнт 
ThinClientT5630w1GHZ 2 G -25 шт(2018 
року), монітори CompaqLA1951 
LCD(2018року) –50 шт.
2. ПроекторAcerX 12 H(MR/JKV11.001)–(2017 
рік) 1шт.

ОС Windows,  MS Office, Cache2015,  C#,  
DelphiXE10,MatCAD 14,MicroCAP 11, PHP, 
CSS ,RationalRose

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Інженерія 
програмного забезпечення, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Інженерії програмного забезпечення 
автоматизованих систем

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальності кафедри Технологій 
цифрового розвитку

2. «Лабораторія мов 
програмування»

1.Системний блок EverestEnterpise7600  
(виробник –ТМ “Everest“, країна походження –
Україна) у складі: Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8» IPS, кeyboard, mouse. (2020 рік) –
20шт.
2. ПроекторBenGMх507 (2016 рік) –1шт.

UbuntuLinux15.11;EclipseJavaMars; Office365; 
IntellijIDEA

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Інженерія 
програмного забезпечення, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Інженерії програмного забезпечення 
автоматизованих систем

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальності кафедри Технологій 
цифрового розвитку

Кафедра Технологій цифрового розвитку
3. «Лабораторія 

технологій 
“DevOps"»

1.СистемнийблокEverestEnterpise7600  
(виробник –ТМ “Everest“, країнапоходження–
Україна) ускладі: Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. –(2019 рік) –
23  шт.
2.Проектор AcerX 1223H(MR/JKV11.001)–
(2019 рік) –1шт.

1.UbuntuLinux15.11; EclipseJavaMars; 
Office365; MozillaFirefox; IntellijIDEA, Python
ОС  Windows,  MS Office, Cache2015,  C#,  
DelphiXE10, MatCAD14, MicroCAP11,  PHP,  
CSS, Rational Rose

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри  Технологій 
цифрового розвитку, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Інженерії програмного забезпечення 

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальності кафедри  Інженерії 
програмного забезпечення 
автоматизованих систем

4. Лабораторія
цифрових 
технологій

1. ВідеопроекторX115H (MR.JN811.001) 
(2017р) –1 шт.
2. Проекційний екран LoganPRM3 (4:3) м 
(2018р) –1 шт.
3. Системний блок EverestEnterpise7600 
(2020р) –12 шт.
4. Монітор AccerET240 Ybi(UM.QE1EE.001) 
(2020р) –12 шт.

Операційні системи Ubuntuна ядрі Linux, 
IntellijIDEA, програмні продукти Eclipse, 
Notepad. 
Програмне забезпечення в лабораторії 206 
призначена для вивчення мов 
програмування C++, C#, Java, Python, Java
Script, CSS, HTML, Bush, PHP.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри  Технологій 
цифрового розвитку, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Інженерії програмного забезпечення 

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальності кафедри  Інженерії 
програмного забезпечення 
автоматизованих систем

СЛАЙД  - 30
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене 
в лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, яке 
використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Комп’ютерних наук
5. «Навчальний 

Центр технологій 
HP»

1. Комп’ютери НР ProDesk400 –22 шт. 
(2016 р.)
2. Мультимедійна система –1 шт.
3. Сервер HPE ProLiantDL380 Gen10 -1 
шт.
4. Сервер DL360 Gen7 –1 шт.
5. Сервер DL60 Gen9  –2 шт.
6. Мережні комутатори НР 2620 –6шт.
7. Мережні комутатори НР 5500
Comware–4шт.
8.КомутаторидоступуНРЕ3800–2шт.
9.КомутаториядраНРЕ5510–2шт.
10.ТочкадоступуArubaInstant–2шт.

OracleJava, Freewarelicense8, IDE EclipseMars, 
IDE EclipseMars, jdk-8u41-x64, 2019, Android
StudioPoweredbyIntelliJIDEA, Version3.2.1, 
2018, програмно-апаратний комплекс «iLo», 
програми «iLo, HPSIM», «iLo, HPSSA», «iLo, 
HP PowerAdvisor», PUTTY, HttpTraffic
Generator, DHCP Server, HPE Intelligent
ManagementCenter5.0, HP NetworkProtector
SDN Application, HP VAN SDN Controller, HP 
NetworkVisualizerSDN Application, HP Helion
CloudSystem9.0.

Призначена  для підготовки по спеціальності  
кафедри Комп’ютерні науки, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Штучного інтелекту

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальностям кафедр Комп'ютерної 
інженерії, Інженерії програмного 
забезпечення автоматизованих систем, 
Інженерії програмного забезпечення 

6. «Експерименталь
на лабораторія 
дослідження 
комп'ютерних 
систем»

1. Сервер HPE ProLiantDL380 Gen10 -1 
шт.
2. Сервер DL360 Gen7 –1 шт.
3. Сервер DL60 Gen9  –2 шт.
4. Мережні комутатори НР 2620 –6шт.
5. Мережні комутатори НР 5500
Comware–4шт.
6. Комутатори доступу НРЕ 3800 –
2шт.

«iLo, HPSSA», «iLo, HP PowerAdvisor», 
PUTTY, HttpTrafficGenerator, DHCP 
Server, HPE IntelligentManagement
Center5.0, HP NetworkProtectorSDN 
Application, HP VAN SDN Controller, HP 
NetworkVisualizerSDN Application, HP 
HelionCloudSystem9.0.

Призначена  для підготовки по спеціальності  
кафедри Комп’ютерні науки, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Штучного інтелекту

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальностям кафедр Комп'ютерної 
інженерії, Інформаційної та 
кібернетичної безпеки

7. «Лабораторія 
технологій 
ORACLE»

Проектор AcerХ1223Н(2019 рік) –1 шт. Призначена  для підготовки по спеціальності  
кафедри Комп’ютерні науки, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Штучного інтелекту

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Комп'ютерної інженерії, Інженерії 
програмного забезпечення, 
Інженерії програмного 
забезпечення автоматизованих 
систем
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Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, 
яке використовується в 

лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки 

кафедр 

Кафедра Комп’ютерних наук
8. «Лабораторія 

«хмарних 
технологій»»

1. Системний блок EverestEnterpise7600  (виробник –
ТМ “Everest“, країна походження –Україна) у складі: 
Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 
2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-
400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse.-(2019 рік) –
26 шт.
2. проекторAcerХ1223Н(2019 рік) –1 шт.
3. мультимедійна система EpsonEBS92 –1 шт.

Windows, Linux, MicrosoftOffice, 
MATLAB, MATHCAD, OrakleVM
VirtualBox, NetCrackerProfissional, 
AABYYFineRead, SWI-Prolog, JDK, Java
Eclipse, JESS.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Комп’ютерні 
науки, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри Штучного 
інтелекту

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальностям кафедр 
Комп'ютерної інженерії, Інженерії 
програмного забезпечення ,  
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки

Кафедра Штучного Інтелекту
9. «Лабораторія  

систем 
штучного 
інтелекту»

Комп’ютери LG 22EN33T   -13 шт. (2014 р.) 
ВідеопроекторBenQMS 504 –1 шт. 
Маршрутизатор TR-LinkARCHER A5 AC 1200 –1 
шт.
Акустична система SVEN SPS-611S –1 шт.
Мультимедійна дошка –1 шт.

MATLAB,SWI-Prolog,JDK
Java Eclipse, JESS. Програмні комплекси
Fuzzy Logic Toolbox, Neural Network
Wizard, Neurophstudio-Windows.
Програмні комплекси для розгортання
віртуальнихмашин.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Штучного 
інтелекту, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри Комп’ютерні 
науки

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальностям кафедр 
Комп'ютерної інженерії, Інженерії 
програмного забезпечення  
автоматизованих систем,  
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки

10 «Лабораторія 
технологій 
штучного 
інтелекту»

Комп’ютери DellOptiPlex3020 –20 шт. (2020 р.)
Монітори Liyama22 ProLiteE2208HD -20 шт. (2020 р.)
Проектор AcerX 118 -1 шт.
Проекційний екран/4:3/BratekckPEBC 100 200x150см 
–1шт. Контролер 10 А 12/24  PWM+ USB –1 шт.
Сонячна батарея (панель) 100 Вт, багатокристалічна
АХ-100М,AXIOMA entrgy–1 шт.
Конструктор №8 для налаштування процесору –15 
шт. Навчальний конструктор WaveshareJetRacerPro
AI KitAcce–1 шт.
Відлагоджувальнаплата NVIDIA JetsonAGX Xavier
DeveloperKit–1 шт.  Елементи роботизованихсистем 
NVIDIA JetsonNanoDeveloperKit–2 шт.
Біометричний термінал контроля доступу з 
розпізнаванням обличчя ANVIZ FacePass7 –1 шт.

MATLAB, SWI-Prolog
JavaSE DevelopmentKit8. Інтегроване 
середовище розробника IDE Eclipse.
Програмно-апаратний комплекс 
«iLo»iLo» 4. Програма «iLo»HPSIM» 5. 
Програма «iLo»HPSSA» 6. Програма 
«iLo»HPPowerAdvisor».
Virtualbox/Hyper-V.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Штучного 
інтелекту, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри Комп’ютерні 
науки

Може використовуватися для підготовки 
по спеціальностям кафедр 
Комп'ютерної інженерії, Інженерії 
програмного забезпечення  
автоматизованих систем,  
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки, Системного аналізу

СЛАЙД  - 32
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 

використовується в 
лабораторії 

кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Комп’ютерної інженерії
11 «Лабораторія 

комп'ютерних 
систем та мереж» 

1. Системний блок EverestEnterpise7600 (виробник –ТМ 
«Everest», країна походження Україна) у складі Ryzen3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb2666; SSD 2.5’’ 120 
Gb;GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W –( 2019 
року) -8шт.
2.КомпьютерAcerVeritonX2630G (CeleronG1820 
2.70GHz/4Gb/250Gb) SFF, s1150 –(2018 року) –11 шт.
3.мультимедійий проектор SwitckSport10/100 (2015 р.) –1 
шт.

Windows, NetCracker, Mathcad,
Microsoft Office, Firefox,
OCTEX-Спец, Эксперт-
СКС,Proteuc,CodeVision,CPU-
Z,Everest,AIDA. Cisco ParcKet
Traser

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Комп’ютерної інженерії, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Телекомунікаційних систем та 
мереж

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Інформаційної та 
кібернетичної безпеки, Систем 
інформаційного та 
кібернетичного захисту

12 «Академія  
СISCO» 

1.Системний блок EverestEnterpise7600  (виробник –ТМ 
“Everest“, країна походження –Україна) у складі: Ryzen3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 2.5 ̎ 120 
GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 
23,8" IPS, кeyboard, mouse. –(2019 рік) –23 шт.
2.ПроекторAcer(2015року)-1шт.
3.КомутаторCiscoCatalystWS-C2960-24TC-L(3шт)
4.МаршрутизаторСisco1941/kq (3шт);
5.КомутаторCiscoSBSF300-08;
6.КомутаторCiscoSBSF110-24(2шт);
7.Модуль з послідовним асинхронним інтерфейсом 
HWIK-2T (3шт) 
8.Мережевий шлюз ZyxelZyWALLVPN50 ;
9.Мережеве сховище WDMyCloudHome(4 TB).

Linux,CiscoPacketTracer,WPS
Office for Linux, Firefox, Пакет
Workbench, Пакет Scan master,
CiscoParcKetTraser

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Комп’ютерної інженерії, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Інженерії програмного 
забезпечення автоматизованих 
систем

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Інформаційної та 
кібернетичної безпеки, Систем 
інформаційного та 
кібернетичного захисту, 
Телекомунікаційних систем та 
мереж, Мобільних та 
відеоінформаційних технологій

СЛАЙД  - 33
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 

використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем
13. «Лабораторія 

Інтернет речей  
Vodafone»

1.Системний блок EverestEnterpise7600  (виробник 
–ТМ “Everest“, країна походження –Україна) у 
складі: Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb
2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8» IPS, кeyboard, 
mouse–(2019 рік ) –16 шт. Комп’ютери Intel
CeleronJ1800; 4GBRAM;IntelHDGraphics –(2016 
рік) –10 шт;  
3.мультимедійна система AcerX113–1 шт.
4.Віртуальне АТС: мультиплексорETU02-MUX-
PLUS-AC –1 шт; мультиплексорEPM-MUX-
DCN –1 шт; комутатор ZTE ZXR10 2952E –1 шт.; 
комутатор ZXR10 5250-28SM –1 шт; базова 
станція АТСФ –1 шт; ІР телефон D-LinkDPH
400SE/F5; ІР телефон D-LinkDPH120SE/F1; Cisco
блок живлення для ІР-телефонів серії 7900; 
Цифрова панель РАТС «ALCATEL»;  Комплекти 
розумного дому: ORVIBOSecurityKit–3 шт; 4Мп 
хмарна Wi-FiIPвідеокамера DahuaTechnologyDH-
IPC-C46P; Камери відеоспостереження OrviboIP-
камера SC10WWWi-Fi, 720p, DC 5VmicroUSB, 6м 
IR4; панель управління розумним будинком 
SamsungGalaxyNab4 T561(SM-T561); освітлення 
PhilipsLineaDLI31058 c б/п; безпроводовакімнатна 
сирена AjaxHomeSiren біла; контролер 
AjaxWallSwitchдля управління приборами; 
автономний контролер DHI –ASI1212D; розумний 
вимикач OrviboT16D1ZWZigBee; розумна розетка 
ORVIBOB25EUWiFiPlug; розумний датчик 
температури  OrviboST20-OzigBee 2в1 + датчик 
вологості

MSOffice, AdobeAcrobat, 
EWSDOperationSimulatorV6.2
W (MKMTelekom), АРМ 
мультиплексорівETU02-
MUX-PLUS-AC і EPM-
MUX-DCN, АРМ 
комутаторівZTEZXR10 
2952E і ZXR10 5250-28SM

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Інженерії 
програмного забезпечення 
автоматизованих систем, а також 
для підготовки по спеціальності 
кафедри Комп’ютерних наук

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Інженерії програмного 
забезпечення, Телекомунікаційних 
систем та мереж, Мобільних та 
відеоінформаційних технологій

СЛАЙД  - 34
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 

використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем
14 «Академія 

інформаційно-
комунікаційних 

технологій  Huawei»

1.Комп'ютери DatacomP( 2017р.) -10 шт.
2. проектор AcerX118 H(MR/JKV11.001) 
3. Комплекти з  робототехніки: Стартовий набір 
з RFIDArduinoUNO-26 шт.; універсальний 
контролерRaspberryPi3Model-5шт.; камера 
8МпдляRaspberryPiV2Sonyвід Waveshare-
5шт.; 3,5 “480×320TFTсенсорний дисплей 
дляRaspberryPiвідElecrow-2шт.; модуль 
датчика звукуWaveshare-5шт.; Ємнісний датчик 
вологості грунту-5шт.; датчик рівня рідини-5 
шт.; датчик кольоруTCS230-5шт.; датчик 
датчика газу MQ-5-5шт.; датчик датчика 
холу SS49E-5 шт.; датчик перешкоди 
(модульYL-63)-5шт.; датчик 
ультрафіолетуGUVA-S-12SD-5шт.; ІЧ 
датчик руху дляArduinoHC-SR501-15шт.; карта 
пам’яті micro SDSan Disk 32GBA1Class10 
+adapter-5 шт.
4.Роботи -5 шт.;  5. Дрон–1 шт.;  6.  3D-принтери 
–2шт; 7. 3D-сканер -1 шт.

MSOffice, AdobeAcrobat, 
EWSDOperationSimulatorV6.2W 
(MKMTelekom), АРМ 
мультиплексорів ETU02-MUX-
PLUS-AC і EPM-MUX-DCN, 
АРМ комутаторівZTEZXR10 
2952E і ZXR10 5250-28SM

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Інженерії 
програмного забезпечення 
автоматизованих систем, а 
також для підготовки по 
спеціальності кафедри Інженерії 
програмного забезпечення

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Комп'ютерних наук, Штучного 
інтелекту, Комп’ютерної інженерії 

15 «Лабораторія 
робототехніки»

Проектор AcerX113 –1 шт. 

Роботи –5 шт.;

Дрон–1 шт.

Інтегроване середовище 
розробки PyCharm(Freeware
license);Програмний комплекс 
для організації дистанційного 
навчання в мережі Internet
MOODLE -Ліцензоване 
програмне забезпечення.
mBlock5; Freewarelicense; Cisco
PackettracerFreewarelicense;
Matlab, Free30-Day Trial, 

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Інженерії 
програмного забезпечення 
автоматизованих систем, а 
також для підготовки по 
спеціальності кафедри Штучного 
інтелекту

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Інженерії програмного забезпечення, 
Комп’ютерних наук

СЛАЙД  - 35
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, 
яке використовується в 

лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики
16 «Лабораторія 

оптики та фізики 
твердого тіла» 

1.Системний блок PragmaticPIII (виробник -
Україна ПЕОМ у складі: Монітор 
SUNSMasterS515, В’єтнам, клавіатура, миша 
«Прагматик», (2001 рік) –1 шт.
2.Проектор AcerX 1223 
( 2017 рік) –1 шт.
3. обладнання для виконання лабораторних 
робіт

Microsoft Office, MATLAB,  Mathcad, 
Workbench, Scan master,

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Вищої 
математики, математичного 
моделювання  та фізики

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки, Мобільних та 
відеоінформаційних технологій, 
Телекомунікаційних систем та 
мереж

17 «Навчальна 
лабораторія 
комп'ютерного 
моделювання та 
інтелектуального 
розвитку 
"Математика + 
ІТ"» 

1.Сиcтемний блок CeleronG1810 2,6 GHz
(виробник Україна),у складі: 
IntelCeleronCPUG1610, 2,6 GHz, 4 Gb, HDD 500 
Gb;клавіатура, миш, (2013 року) -21 шт.
2.Монітор Philips196V35 B, (виробництва 
Китай) (2013 року-20шт.
3.Монітор Philips227E4 L, (виробництва Китай) 
(2013 року) -1 шт.,
4.  Багатофункціональний пристрій (принтер, 
сканер) HP LaserJetML212nfMFP(виробництва 
Китай),(2013 року)-1 шт.
5.Інтерактивнадошка-1шт.
6. Мультімедійний інтерактивний проектор
PanasonicPT-TW 331 R (виробництва Японія),
2013рокувипуску.

Microsoft Office,  MATLAB, 
MATHCAD, NETCRAKER-
PROFESSIONAL, Спеціальне
програмнезабезпечення Maxima

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Вищої 
математики, математичного 
моделювання  та фізики

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям всіх 
кафедр Державного університету 
телекомунікацій

СЛАЙД  - 36
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Інформаційних технологій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання 
встановлене в 

лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, яке 
використовується в лабораторії 

кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою
1 «Центр 

управління 
інформаційною 
та 
кібербезпекою
(Security
Operation
Center)»

1. Комп’ютери DELLITS 
5400, монітор 19  (2007 
року) -7 шт.
2. Мультимедійна система 
AcerX113 DLP –1шт.
3. Цифрова панель 
Panasonic42” (2019) ‒ 6 шт.

Windows, Office, EZET, BorlandDelphi7, 
Multisim11.0, WinZip,WinRar, 7-Zip, 
FileManadger, ElectronikWorkbench, 
Mathcad2010 Professional

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Управління 
інформаційною та кібернетичною 
безпекою, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки 

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Системи інформаційного та 
кібернетичного захисту

2 «Експериментал
ьна лабораторія 
проблем 
кібербезпеки»

1. Комп’ютери DELLITS 
5400, монітор 19  (2007 
року) -7 шт.
2. Мультимедійна система 
AcerX113 DLP –1шт.
3. Цифрова панель 
Panasonic42” (2019) ‒ 6 шт.

Windows, Office, EZET, BorlandDelphi7, 
Multisim11.0, WinZip,WinRar, 7-Zip, 
FileManadger, ElectronikWorkbench, 
Mathcad2010 Professional

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Управління 
інформаційною та кібернетичною 
безпекою, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки 

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Системи інформаційного та 
кібернетичного захисту

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки 
3 «Лабораторія 

безпеки 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій 
CISCO»

1. Комп’ютери IntelCougar
PointH61 2x, 2700 MGhzна 
МП Н61b-К, 2 ГбОЗУ 
DDR3 (2015) –15 шт.
2. МаршрутизаторТР–
LinkARCHERC60 AC 1350 
-1шт.; 
4. Маршрутизатор Huawei
AR120 -1шт.; 
5. Комутатор L2+24ZIXEL 
-1шт.; 6. Мережеве сховище 
MyCloudHome-1шт.

MathCadі MatLab, VisualStudio2019 
пакет С++,    AgnitumOutpostFirewall
Pro.9.3.4934.708,  SecurityAppscan
Standart9.0.3.12,  VMwareWorkstation 
Player15.0.4 ,   ESET EndpointSecurity
6.1.2222.1,  KerioWinRouteFirewall,   
AVG 16.121.7859,    360 TotalSecurity
10.6.0.1259,    ZemanaEndpointSecurity,   
ZemanaAntiMalware3.1.395,  Cisco
PacketTracerStudent v. 6.2.0.0052,  
Apache2.4.29/2.0.48, IIS 5.1, PHP 7.1.15, 
MySQL, 12. PC SecurityTest2011,   MS 
SQL Server,   Zenmap7.80, etc.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Системи інформаційного та 
кібернетичного захисту, 
Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою, 
Комп'ютерної інженерії

СЛАЙД  - 37
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Захисту інформації



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 

використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки 
4. «Академічний 

центр 
компетенцій 
IBM 
(Кіберполігон)»

1.Комп’ютери DellOptiPlex3050/Corei5 7500T –14 
шт. (2017 рік).
2.Проектор ViewSonicPJD7720 HD (2018) ‒ 1 шт. 
3.Система управління подіями та інцидентами 
кібербезпекиIBMSecurityQRadarSIEM:
набір серверів ServerDellPER530 –3шт.
робочі станції DellPrecisionTower3620 i7  -14  шт.  
DellOptiPlex3050 i5;  Маршрутизатор Mikrotik
CSS326-24G-2S+RM. –1 шт. комутатор 
MikrotikCSS326-24G-2S+ RM  –1шт.

Lubuntu16/04 , Ubuntu16/04 
server, MatLab, SecurityAppscan
Standart9.0.3.12,     VirtualBox
6.0.12 Build133076,    ESET 
SecurityManagementCenter, Kali
Linux2019.3., IBM QRadar
SIEM  v.7.3.2,  IBM QRadar
CommunityEditionv.7.3.1, IBM 
i2 Analyst’s Notebook, Tenable
NessusProfessional

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки, а також для підготовки 
по спеціальності кафедри 
Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Системи 
інформаційного та 
кібернетичного захисту

5. «Лабораторія 
криптографічно
го захисту на 
базі технологій 
АВТОР»

1. СистемнийблокEverestEnterpise7600  (виробник –
ТМ “Everest“, країнапоходження–Україна) ускладі: 
Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 
2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-
400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. –(2019 рік) 
–29 шт.
3.Засіб криптографічного захисту IP-шифратор 
CryptoIP-448 –2 шт. 
4.Засіб криптографічного захисту електронний ключ 
“SecureToken-337 K“ –3шт. 
5.Засіб криптографічного захисту електронний ключ 
“SecureToken-337 M“ –1 шт. 
6.Програмний ІР-шифратор«CryptoIP-VPNClient» –
3шт.
7.Засіб криптографічного захисту IP смарт-карта
“CryptoCаrd-337“  –1 шт.
8.Засіб криптографічного захисту IP електронний 
ключ “SecureToken-337 F8“ –1шт.
9.Засіб криптографічного захисту IP електронний 
ключ “SecureToken337“ –1шт. 
10.Карт-рідерКР-371М  – 1шт.
11.Безконтактний карт-рідерКР-382, USB* –1шт.
12. Сервер –1

Windows , засіб криптографічного 
захисту IP-шифратор CryptoIP-
448 , програмний ІР-шифратор 
«CryptoIP-VPN Client» , ПЗ 
CrypTool,  Програмне 
забезпечення: комп'ютерна 
програма "Програмний IP-
шифратор CryptoIP-VPN client“,  
Програмне забезпечення: 
комп'ютерна програма  "Центр 
генерації та запису ключових 
даних CryptoIP-401" ,  Програмне 
забезпечення: комп'ютерна 
програма  Центр управління VPN 
"CriptoIPVPN Manager2",  
комп'ютерна програма  
"Протокольний шлюз 
CryptoProxy" ,  комп'ютерна 
програма  "UmCaService" , 
комп'ютерна програма “ЦУ-
Монітор” 

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки, а також для підготовки 
по спеціальності кафедри 
Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Системи 
інформаційного та 
кібернетичного захисту
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№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, 
яке використовується в 

лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки 

кафедр 

Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту
6. «Лабораторія 

засобів контролю 
доступу HikVision»

1.Комп’ютери EV IntelCore -10 шт. (2018р.).
2. Комп’ютери Celeron1700 -5  шт(2003р.)
3. Проектор AcerX113 (2016) ‒ 1 шт. 
4. Обладнання: відеокамери (DS-2CD1331-I,DS-
2CD2125F-I,DS-2CD2420F-I,DS-2CD1021-I,DS-
2CD4A26FWD-IZS/P,DS-7608NI-E2/8P); 
генератор шуму “KVS-3000ˮ ;детектор відеокамер 
“KVS-D ;ˮ 
оглядовий комплект дзеркал«Огляд-1»; 
портативний cкануючийприймач AR8200; 
пошукова система DigiSkanEX;
скануючіприймачі IC-R2500, IC-R20; 
багатофункціональний пошуковий прилад ST-032; 
портативний цифровий детектор PROTEСT-1206i; 
персональний детектор поля PROTEСT-1210; 
локатор нелінійностейNR-900 EM.

Windows, Office, EZET, Borland
Delphi7, Multisim11.0, 
WinZip,WinRar, 7-Zip, FileManadger, 
ElectronikWorkbench, Mathcad2010 
Professional,
AdobeReader8, WinDjView, 
LabVIEW2012, HI-TECH Software, 
Everest,  Тестове ПЗ користувача 
ЕЦП.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Системи 
інформаційного та 
кібернетичного захисту, а також 
для підготовки по спеціальності 
кафедри Інформаційної та 
кібернетичної безпеки

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Управління 
інформаційною та 
кібернетичною безпекою, 
Мобільних та 
відеоінформаційних технологій

7. «Лабораторія 
технічного захисту 
інформації PIAC»

1.Комп’ютери ITS 5400 –10 шт. (2009).
2.комп’ютери Celeron-1700– 5 шт. (2003) .  
3.широкосмуговий генератор шуму ГШ-1000 –1 
штгенератор високочастотного шуму «Барікада» -
1 штгенератор високочастотного шуму «РІАС-
1М» -1 штгенератор акустичного шуму «РІАС –
2ГС» -1 штконвертор-комутатор DS Li–1шт
4.сповіщювачпасивний інфрачервоний SRP600 –2 
штмагніто-контактнийсповіщювачСОМК-10 –1 
штприлад приймально-контрольний охоронно-
пожежний COMCON-10 –1 шт
5.сповіщювачпожежний димовий оптичний 
точковий ИП-2012–1 штКЗЗІ від НСД «Рубіж –
РСО» -1 штавтоматизований комплекс 
відеоспостереження та охорони ОІД –1 шт
6.конвертор-комутатор DS Li–1шт
7.інфрачервоний зонд IR-Lin–1шт
8.електромагнітний зонд ML –1шт

Windows , Office, EZET, Electronik
Workbench, WinZip, WinRar, 7-Zip 
FileManadger, Mathcad2000 
Professional, CorelDRAW 12, Ozi, 
AdobeReader8,  TotalCommander, 
WinDjView, KTC Net2, LogicWorks 
ErwinERX 3.5, PGP, ExtendScript
Todkit, InterBase, LogisimVersion
2.6.1, Тестове ПЗ користувача ЕЦП., 
WinDjView, LabVIEW2012, HI-
TECH Software, Everest, Тестове ПЗ 
користувача ЕЦП 

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Системи 
інформаційного та 
кібернетичного захисту, а також 
для підготовки по спеціальності 
кафедри Інформаційної та 
кібернетичної безпеки

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Управління 
інформаційною та 
кібернетичною безпекою
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№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, яке 
використовується в лабораторії 

кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Публічного управління та адміністрування
8. «Лабораторія 

комунікаційних 
технологій в 
державному 
управлінні»

1.Системний блок EverestEnterpise7600  
(виробник –ТМ “Everest“, країна 
походження –Україна) у складі: Ryzen3 
4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 Gb
2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-
SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 
23,8" IPS, кeyboard, mouse. –(2019 рік) –
1 шт.
2.Системний блок  HP  PentiumG3240 
3,1Ghz,  DDR 4GB,  500Gb HDD, 
Монітор 21,5" TN , кeyboard, mouse. 
(2014 рік) –13 шт.
3.Системний блок  PentiumE5800 
3,2Ghz,  DDR 2GB,  HDD, Монітор 18,5" 
TFT , кeyboard, mouse.(2011 рік) –2 шт.
4.Проектор Асег1223 –(2019 року) –1 
шт.

−Microsoft Office ,  MATLAB, MATHCAD, 
NETCRAKER PROFESSIONAL, Онлайн  
платформа DESPRO Jira, Trello, Slack, Skype -
організація власної роботи та роботи команди; 
Asana, Wonderlist-для планування робочого 
часу та виконання планів ділових центрів 
відповідальності, відділів, підрозділів, 
департаментів; інструменти комунікацій Jira, 
Slack, Skype; Googledocs, Googleanalytics, 
GoogleTrends-проведення та оцінка 
масштабних досліджень; MindMap,  Mindomo
-інструменти для створення карт проектів та 
генерування інноваційних ідей; HohliBuilder, 
GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для 
створення інфографіки;
Microsoft PowerBI –аналітика та візуалізація 
даних.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Публічного управління та 
адміністрування

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Менеджменту, 
Маркетингу, 
Документознавства та 
інформаційної діяльності

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання
9. «Безпеки 

життєдіяльності» 
1. Проектор AcerX1223H 
(MR/JPR11.001), 20.05.2019
2. Лабораторні стенди – 4 

Призначена  для підготовки по 
спеціальності кафедри Безпеки 
життєдіяльності

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедри Державного 
університету телекомунікацій

10 "Фітнес-центр" Кардіо-тренажери(бігова доріжка).
Устаткування для проведення степ-
аеробіки (4 шт.)
Килимок гімнастичний (5 шт.)

Програма фізичного виховання та розвитку
людини

Призначена  для підготовки по 
спеціальності кафедри Безпеки 
життєдіяльності

Може використовуватися 
студентами Державного 
університету телекомунікацій

11. "Тренажерний 
зал" (гуртожиток)

Лабораторні стенди –6  Велотренажер –
1; Бігова доріжка –1;Штанги –4
Силові та кардіо-тренажери(Атлетіка) –
7 Гирі, гантелі

Програма фізичного вихованння та розвитку
людини.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності кафедри Безпеки 
життєдіяльності

Може використовуватися 
студентами Державного 
університету телекомунікацій
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№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в лабораторії 
кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 
використовується 

в лабораторії 
кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
1 «Лабораторія 

широкосмуговог
о радіозв’язку 
компанії ZTE, 

NOKIA» 

Апаратний комплекс мобільного зв’язку стандарту 
CDMAкампаніїZTE:
1.платформа повного доступу ZTEFSAP 9800.
2.установка електроживлення ZXDU 300.
3. базова станція ZXC10 CBTS 12.
4. контролер базової станції ZXC10BSCB
5.незалежний кінцево-транзитний вузол зв’язку 
мережі рухомого радіозв’язку ZXC103GCN
Широкосмугова система бездротового зв’язку 
стандарту ІЕЕЕ 802.16:
1.базова  станція AlcatelWiMAX BS.
2.сервер Sunfirev210 
3.сервер DellPowerEdge1850 
сервер DellPowerEdge850

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій, а також для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Телекомунікаційних 
систем та мереж 

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Комп'ютерної інженерії

2 Антенне поле з 
вивчення 
новітніх 

супутникових 
телекомунікацій 

1.Антенне поле центру EUTELSAT з 
налаштуванням супутникового інтернету:
антена TOOWAY(Ka-cat),(Ka–діапазон) –4 шт.
Etria-3W,TransceiverbasicKA-SAT –3 шт.
супутниковий модем VIASATSurfbeam–3 шт.
ноутбуки для демонстрації налаштуванняToshiba–
2 шт. (2013 року) супутникового інтернету
2. Антенне поле центруEUTELSATдля 
налаштування супутникового телебачення та 
супутники AMOS, HotBird, Sirius: антена 
TMVariant–3 шт. універсальний супутниковий 
конвектор TMPauxis-9 шт. перемикач цифрового 
сигналу DiSEqC1.04x1 TMPauxis-1 шт.
професійне обладнання Openbox–1 шт.

SatelliteAntennaAlignm

ent,NovaforWindows

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій, а також для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Телекомунікаційних 
систем та мереж 

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Комп'ютерної інженерії
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№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в лабораторії 
кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 
використовується 

в лабораторії 
кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки 

кафедр 

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
3 Навчальна 

лабораторія 
«Мобільного 

зв’язку 
(програмно-
апаратний 
комплекс 
ATOЛ, 

обладнання  
компаній 

SIEMENS, 
ERICSSON»

1. Апаратний комплекс мобільного зв’язку стандарту 
GSM компанії Ericsson”: базова станція мобільного 
зв’язку  EricssonRBS2202; система індикації стану і 
управління системами живлення EltekL-175 N;
радіо блок AMM 2U-1 –2од. радіолінейніантени 
EricssonMini-link 0,6m compactantenna23 GHz -2 од.;
секторні антени M3 CelwavebasicCDMA/GSM Vtilt
Xpol2,3  m –3 од.
2. Апаратний комплекс мобільного зав’язку стандарту 
GSM компанії Siemens”: базова станція мобільного 
зв’язку SiemensBS-240; контролер базової станції 
SiemensD1900BS; блок транскодераі адаптації 
швидкості SiemensD1900BT (TRAU 85)
радіо блок NokiaFIU-19-2 од.; радіорелейні  антени 
NokiaFlexiHopper38 –2 од.
3.  Системний блок CeleronD336, 2.8 ГГц. RAM: 512 
Мб. HDD –80 Гб.,Монітори –ProViewTFT 
15’’Клавіатура, Миша (2006 р) –6 од..

MicrosoftOffice, Пакет 
MATLAB, MathCad, 
AdobeReaderFineReader, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення  LabView, 
Atoll

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Телекомунікаційних 
систем та мереж, Комп'ютерної 
інженерії,

4 Навчальна 
лабораторія 
«Учбово-

тренінговий 
центр 

відеотехнологій
компанії 

HIKVISION»

відеокамера SonyHXR-ms –1 шт. (2015 р.).
NetworkFisgEyeCamera -1 од. Вулична циліндрична IP -
камера–1 од.
IndooxBoxNetworkIP-камера–1 од.
IRCUBENetworkCamera–1 од.
SRMINIBULLETNetworkCamera–1 од.
NetworkVideoRecorder–1 од.
Комутатор Utero–1 од.

MicrosoftOffice, Пакет 
MATLAB, MathCad, 
AdobeReaderFineReader, 
спеціалізоване 
програмне 
забезпечення  LabView, 
Atoll

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій, а також для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Телекомунікаційних 
систем та мереж 

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Комп'ютерної 
інженерії, Комп’ютерних наук, 
Технологій цифрового розвитку

СЛАЙД  - 42
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Телекомунікацій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 

використовується в 
лабораторії 

кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій
5 Навчальна 

лабораторія 
«Учбово-
тренінговий центр 
компанії  
EUTELSAT» 

1.комп’ютери АcerPackard–1 шт.  (2012р.)
2.телевізори-монітори для демонстрації 
налаштування супутникового телебачення –2 
шт. (2012 року)

ОС Windows,MSOffice, 
SatelliteAntenna
Alignment,Novafor
Windows

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Мобільних 
та відеоінформаційних
технологій

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Телекомунікаційних систем та 
мереж 

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж
6 «Лабораторія 

оптичних та 
перспективних ліній 
зв’язку»

1.Комплексний тренажер оптичних та 
структурованих кабельних систем.
2.Тренажер відпрацювання практичних 
навичок монтажу оптичних ліній малого 
та середнього офісу:
9. Системний  блок Intel(R) Core(TM) i3-2100 
CPU 3,10 GHz, DDR 3,16 GB, HDD, Монітор 
19̀  ̀TFT, keyboard, mouse. 2011 р. - 1 од.
10. Проектор BenqMS  504 –2016 р. -1 од. 
Екран -1 од.

Microsoft Office,Пакет
MATLAB, Math
Cad,AdobeReader, Fine
Reader, КОМПАС-3Д 
середовище «проектно-
конструкторська 
документація»

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Телекомунікаційних систем та 
мереж, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри Мобільних 
та відеоінформаційних
технологій

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки

7 «Експериментальна 
лабораторія 
дослідження 
волоконно-
оптичних ліній 
зв'язку»

1. Зварювальний аппарат Fujcura80S; 
термофен; набір інструментів монтажника; 
тестер оптичний EXFOFPM-600; 
мікрорефлек-тометрFOD-70; комплект 
витратних матеріалів; 
2. Набір інструментів для зварювального 
апарату:
рефлектометр EXFOAXS-100; тестер 
оптичний EXFOFPM-600;
оптичний пристрій EXFOFLS-600; 
мікрорефлектометрFOD-70.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Телекомунікаційних систем та 
мереж

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Інформаційної та кібернетичної 
безпеки, Мобільних та 
відеоінформаційних технологій, 
Систем інформаційного та 
кібернетичного захисту 

СЛАЙД  - 43
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Телекомунікацій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, яке 
використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по 
спеціальностям підготовки 

кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки 

кафедр 

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж
8. «Дослідження 

MPLS мереж 
Watsonта Alcatel-
Lucent»

1.комп’ютери Pentium(R) Dual–CoreCPU Е 53001,99 
ГбОЗУ)   (2010 рік)- 10шт. зі спеціалізованим 
програмним забезпеченням.
2.плазмовий телевізор SamsungPS-58C64500  ТW  (2 
шт.) 
3.Обладнання  для налаштування та моніторингу 
локальної телекомунікаційної мережі :
стійка ETSI синхронно-цифрової  ієрархії (SDH) фірми 
EricssonAXD155/1 змонтована у трьох комутаційних  
шафах KSH;  маршрутизатори Alcatel-Lucent  –4 шт;
трансиверAlcatel-LucentGPONOLTSFPB+ Ctemp–2 
шт.; маршрутизатор CiscoMDAM10-1GB-SFP-B, 
абонентські плати ADSL на 24 порти –4 шт.; 
5.система  структурованої  кабельної  системи (СКС)  
для  інформаційної мережі передавання  даних з  
комплектуючими   блок електричний STM –1 G.703 –
2 шт.;
4.Обладнання  для  цифрових абонентських ліній:

MicrosoftOffice, CiscoPacketTracer, 
AutoCAD, MATCAD, MATLAB, 
Wireshark, AcrobatReader,
IvfanViev, AviraFreeAntivirus, WinRAR, 
MozillaFivefox, Microsoft Visio

Призначена  для підготовки 
по спеціальності  кафедри 
Телекомунікаційних систем 
та мереж, а також для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 

9. «JUNIPER 
NETWORK 
SACADEMIC 
ALLIANCE»

1.Системнийблок IntelG4400, 3,3Ghz,  DDR 4GB,  
HDD, Монітор21,5"IPS, кeyboard, mouse.(2017 рік)–
15шт.
2.Системнийблок Celeron3,2Ghz,  DDR 1GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, mouse. (2007 рік) –13 шт.
3.проектор  BenQMS 504-1 шт. (2015 рік)
маршрутизатор JUNIPERSRX300-SYS-JE –6 шт.
кріплення SRX300-RMKO –6 шт.
комутатор JUNIPER EX 2200-24T-4G –3 шт.
оптичний модуль EX-SFP-1GE-T-6 шт.
маршрутизатор SISCO -1 шт.
шафа з блоком живлення –2 од.
маршрутизатори  WatsonON-8800 –2 шт. для 
налаштування іp-телефоніїта діагностики стану 
конвергентної мультисервісної мережі

MATLAB  2010,Маthcad 15, Microsoft 
office, Ліцензіянапрограмнезабезпеченняна
EX-24-EFL –3 шт.

Призначена  для підготовки 
по спеціальності  кафедри 
Телекомунікаційних систем 
та мереж

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій

СЛАЙД  - 44
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Телекомунікацій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене в лабораторії 
кафедри

Програмне 
забезпечення, яке 

використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по 
спеціальностям підготовки 

кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки 

кафедр 

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж
10.

«Авторизований 
центр 
міжнародної 
промислової 
сертифікації 
PEARSONVUE»

1. Системний блок HpIntelPentiumCPU 3240, DDR3 4 GB, 
HDD, Монітор HP ProDisplay, Монітор LG L1753S, 
keyboard,mouse (2015 р.) -3 од.;
2.Системний блок IntelCeleronCPU 2.7 DDR 1 GB, Монітор 
LG L1753S, keyboard,mouse (2014 р.) -4 од.;
3. Системний блок IntelCeleronCPU 3.2 DDR2 2GB, HDD,  
Монітор LG L1753S, keyboard,mouse (2014 р.) -5 од.; 
4. Системний блок IntelCeleronDualCPU E 2180 DDR2 2 GB, 
HDD, Монітор LG EN33T keyboard,mouse(2014 р.) -3 од.; 5. 
Системний блок IntelPentiumCPU G 2020 DDR3 4 GB, HDD, 
Монітор AsusVS197DE, keyboard, mouse (2019  р.) -4 од.  з 
них 12 компютерів з спеціалізованим програмним 
забезпеченням для сертифікаційного тестування: 6. проектор  
BenQMS 504 (2016 року) -1 шт.
3. Комутатори HP ProCurve2610-24/12 PWR NetworkPoE
Switch J9086A –2 шт; 7. Обладнання для широкосмугового 
доступу в INTERNETвиробництваHuaweiта RedBack:  
RedBackSmartEdge400 –2шт., HuaweiSmartAX MA 5303 –
1шт., ExtremeSumitX 450 A 24 tDC–2шт.,  модем 
ADSL2+CPEWiFi-4 шт.,  аналог. телеб.-8 шт., IPтел.. –5 шт., 
атенюатор оптичної потужності, вимірювач оптичної 
потужності, тестер ANT-20SE, комутатори HPProGurve
2610-24/12PWRNetworkPoESwitchJ 9086F-2 шт. 
8. Обладнання АкадеміїHuawei: радіоконцентратор
HuaweiRHUB3808  – 1 од.; HuaweiQuidwayS3328TP-PWR-
E1 –1 од.; мережевий термінал HuaweiMA5620G-24 –1 од.;  
інтегрований пристрій доступу   uaweiIAD132E(T) –8 од.;  
інтерфейс портів  Huawei32 portanaloginterface(inbox) –2 од.;  
термінал HuaweiSC-POTS 32 –3 од.;мультисервісний шлюз 
контролю HuaweiMA5200F-2000 –4 од. 

MATLAB  2010,  Маthcad
15,  Microsoft office, 
Спеціалізоване програмне 
забезпечення для 
сертифікаційного тестування  
за програмами CISCO,  
Microsoft,  Lunux,  
ProfessionalInstitute, Juniper,  
HP

Призначена  для підготовки 
по спеціальності  кафедри 
Телекомунікаційних систем 
та мереж

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Мобільних та 
відеоінформаційних
технологій, Інформаційної та 
кібернетичної безпеки, 
Технологій цифрового 
розвитку,

СЛАЙД  - 45
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Телекомунікацій



№

Назва
навчальної 
лабораторі
ї кафедри

Обладнання встановлене в 
лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, 
яке використовується в 

лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра  Системного аналізу
11 «Вивчення 

програмних 
продуктів 
кампаній ODOO, 
IBM»

1.Системний блок EverestEnterpise7600  
(виробник –ТМ “Everest“, країна походження 
–Україна) у складі: Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, 
Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 рік) –
1 шт.
2.Маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 
AC1350, 4xFE LAN, 1xFE  WAN –1 шт., 
1.Окуляри віртуальної реальності BoboVRZ5 з 
навушниками –5 шт., 
2.Графічний планшет  WacomIntuosBluetooth(CTL-
4100WIE-N) –3 шт.

ОС Windows, MS Office , IBM DB2, Inter
Base7, Pascal,  C++, DelphiXE10, 
Програмний навчальний  комплекс 
«АЛГОРИТМ», TASM, SASM

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Системного 
аналізу, а також для підготовки по 
спеціальності кафедри 
Комп'ютерних наук

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Технологій цифрового 
розвитку, Інженерії програмного 
забезпечення автоматизованих 
систем, Інженерії програмного 
забезпечення ,  Комп'ютерної  
інженерії

Кафедра Економіки
12 «Цифровізації

бізнес-процесів 
та соціально-
економічної 
діагностики»

1.Комп’ютери IntelCeleronJ1800; 2,4 GBRA 
M; IntelHDGraphics–13шт;  2016 рік
2.Проектор «OptomaХ 341», 2018р. –1 шт.
3.Відеопроектор«AcerХ 113 
2017 р. –1 шт.

MATLAB, MATHCAD, 
NETCRAKERPROFESSIONALI, 
BMSPSSStatistics, ОСА –аналіз та 
узагальнення соціологічних досліджень, 
Microsoftprojectexpert -здійснення 
прогнозування соціальних процесів, 
Парус,HohliBuilder, GoogleCharts, 
Vizualize-онлайнсервіси для створення 
інфографіки, Microsoft PowerBI

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Економіки

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності, 
Менеджменту, Маркетингу

Кафедра Англійської мови
13 «Мовна 

багатофункціо
нальна 
мультимедійн
а EnglishLab»

1.Комп’ютер HPG-2 MT (моніторASUS,Wi-
Fi-адаптер, TP-Linkkb, комп’ютерна 
мишкаHP, навушники SVENAP-670 
MVBlack) (2017 року) -12 шт.
2.Відеопроектор OrtomaDS346, проекційний  
екран AVScreen 3V100MMV,  (2017 року) -
1шт.

ОС Windows , MS Office , Cache2015, C#,  
DelphiXE10, pinnaclestudio, MatCAD14, 
MicroCAP11,PHP, CSS, Statistika, Stadia, 
RationalRose, Програмне забезпечення 
для:  OlejniczakM. EnglishforInformation
Technology
(1).VocationalEnglishCourseBook1 
[Мультимедійний підручник]/

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри Англійської 
мови

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності, 
Менеджменту, Маркетингу, 
Публічного управління та 
адміністрування

СЛАЙД  - 46
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Телекомунікацій



№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання 
встановлене в 

лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, 
яке використовується в 

лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра Менеджменту
1. «Навчально-

тренувальна фірма 
"ІТ-лідер"»

1.Системний блок  Celeron
3,2Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, 
mouse.(2009 рік) –14 шт.
2.Проектор «OptomaХ 341», 
2018р. –1 шт.
3.Відеопроектор«Acer Х 113 
2017р. –1 шт.

Microsoft Office,  MATLAB, 
MATHCAD, NET CRAKER 
PROFESSIONAL, Ліцензійне 
програмне забезпечення  «1С 
підприємство 8,3»  та програмне 
забезпечення по опису бізнес-
процесів та моделювання 
програма APIS, BPvim 2014

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Менеджменту, а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Маркетингу

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Публічного управління та 
адміністрування, Підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності

2. «Мультиспектральн
ийбізнес-тренажер 
"ІТ-менеджер"»

Системний блок  Celeron 
3,2Ghz,  DDR 2GB,  HDD, 
Монітор 17" TFT , кeyboard, 
mouse.(2009 рік) –14 шт.
Проектор «Optoma Х 341», 
2018р. –1 шт.
Відеопроектор «Acer  Х 113 
2017р. –1 шт.

Microsoft Office,  MATLAB, 
MATHCAD, NET CRAKER 
PROFESSIONAL, Ліцензійне 
програмне забезпечення  «1С 
підприємство 8,3»  та програмне 
забезпечення по опису бізнес-
процесів та моделювання 
програма APIS, BPvim 2014

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Менеджменту,  а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Маркетингу

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Публічного управління та 
адміністрування, Підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, 
Економіки

3. «Експериментальна 
лабораторія 
моделювання 
систем процесно-
орієнтованого 
менеджменту в 
умовах 
діджиталізації»

1. Проектор «BenqXGA» –1 
шт.
2. Мультимедійна дошка –1 
шт.

Microsoft Office,  MATLAB, 
MATHCAD, NET CRAKER 
PROFESSIONAL

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Менеджменту,  а також для 
підготовки по спеціальності кафедри 
Маркетингу

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям кафедр 
Підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності, Економіки, 
Технологій цифрового розвитку
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№

Назва
навчальної 
лабораторії 

кафедри

Обладнання встановлене 
в лабораторії кафедри

Програмне забезпечення, яке 
використовується в 
лабораторії кафедри

Призначення по спеціальностям 
підготовки кафедр

Може використовуватися по 
спеціальностям підготовки кафедр 

Кафедра  Маркетингу
4. «Digital-маркетингу та 

Google–аналітики» 
1.Системний блок  HP Celeron
G3900 2,8 Ghz,  DDR 4GB, 500GB 
HDD, Монітор 23,6" VA, кeyboard, 
mouse. –3 шт.
2.Системний блок  Pentium E5400 
2,7 Ghz,  DDR 1GB, HDD, Монітор 
18,5 " TFT, кeyboard, mouse.  –5 шт.
3.Системний блок  Celeron3,2 Ghz,  
DDR 2GB,  HDD, Монітор 17" 
TFT, кeyboard, mouse. – 5шт.
5.Системний блок  РЕ 5800; 2GB,  
HDD, Монітор 18" TFT, кeyboard, 
mouse. –3 шт.

Microsoft Office, Пакет WORD, EXCEL,  
MATLAB, MATHCAD, NETCRAKER 
PROFESSIONALI, Googledocs, 
Googleanalytics, GoogleTrends,MindMap, 
Mindomo–для побудови маркетингових 
карт MicrosoftPowerBIдля аналітики і 
візуалізації інформації Jira, Slack, Skype , 
OnlyOffice, MicrosoftProject, ZohoProjects,
ProjectExpert, E-planificator, Enloop–для 
розробки бізнес-планів HohliBuilder, 
Сreately, Piktochart, GoogleCharts, 

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Маркетингу, а також для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Менеджменту

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Підприємництва, торгівлі 
та біржової діяльності, 
Економіки

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
5. «Онлайн-лабораторія

бізнесу»
1.СистемнийблокEverestEnterpise
7600  (виробник –ТМ “Everest“, 
ускладі: Ryzen3 4C/4T 1200 3.1/3.4 
GHz; DDR4 4 Gb2666;SSD 2.5 ̎
120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; 
SX632CR-400W, Монітор 23,8" 
IPS, кeyboard, mouse. –1шт. 

Microsoft Office (Прикладні програми: 
Access, Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, 
Outlook, PhotoDraw, Publisher, інструменти 
для малого бізнесу), 1С: Підприємництво 
8.3, BAS Бухгалтерія, M.E.Doc.

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Маркетингу, а також для 
підготовки по спеціальності 
кафедри Економіки

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Менеджменту, 
Підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності
6
.

«Віртуальний офіс для 
вивчення електронного 
документообігу 
АСКОД»

1.Системний блок Celeron3,2 Ghz, 
DDR 2 GB, HDD, Монітор 17” TFT, 
keyboard, mouse –17шт. 
2.Проектор «OptomaХ 341», –1 шт.
3.Відеопроектор«AcerХ113 –1 шт.
4.Проектор ««AcerХ 1223 Н»,–1 шт.

Windows 7 Професійний, Microsoft Office, 
Opera, Office, EZET, AdobeReader8, Total
Commander, Chrom, 1Спідприємство. 
Ліцензоване програмне забезпечення
1.«Система електронного документообігу 
АСКОД»;
2. Системи «ДІЛО»,  «АРХІВНЕДІЛО».

Призначена  для підготовки по 
спеціальності  кафедри 
Документознавства та 
інформаційної діяльності

Може використовуватися для 
підготовки по спеціальностям 
кафедр Публічного управління 
та адміністрування

СЛАЙД  - 48
Навчально-матеріальна база, яка використовується для підготовки

здобувачів вищої освіти на кафедрах Навчально-наукового інституту
Менеджменту та підприємництва



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

361 405 292 314 315 316 265 312
499 386406 474

710

982
1112 1136

1364 1330
1167

2002

767 879
1002

1266
1427 1452

1629 1642 1666

2388

Кількість осіб зарахованих на навчання за кошти державного бюджету

Кількість осіб зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

ВСЬОГО

Результати набору на навчання до Університету 
з 2013 по 2022 рік
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Кількість осіб 
зарахованих на 

навчання

Роки набору

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

За кошти 
державного 

бюджету
361 405 292 314 315 316 265 312 499 386

За кошти фізичних 
та юридичних осіб 406 474 710 952 1112 1136 1364 1330 1167 2002

ВСЬОГО 767 879 1002 1266 1427 1452 1629 1642 1666 2388

Результати набору на навчання до Університету 
з 2013 по 2022 рік



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

232 309 215 197 194 207 158 223 301 224251 272
405

532
683 692

885 878 969 1035
Бакалавр

За кошти державного бюджету За кошти фізичних та юридичних осіб

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

129 96 77 117 121 109 107 89
198 162155 202

283
420 429 444 479 452

198

967Магістр

За кошти державного бюджету За кошти фізичних та юридичних осіб

Динаміка набору за рівнями вищої освіти
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

35 37 57 65 63 65 73 68 107 93
161 163 120 119

267 312 331 346 386

870

196 200 177 184

330 377 404 414
493

963

За кошти державного бюджету
За кошти фізичних та юридичних осіб
ВСЬОГО

Результати набору на навчання до 
Навчально-наукового інституту 

Інформаційних технологій
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

68 72 74 72 71 81
50 78

127
8995 106 118 131 159

259
228 243 266

459

163 178 192 203
230

340
278

321

393

548

За кошти державного бюджету
За кошти фізичних та юридичних осіб
ВСЬОГО

Результати набору на навчання до 
Навчально-наукового інституту 

Захисту інформації
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

113
156

107 131 114 132 123 134
178 183

54 32 36 48

146
178

255
202 176

338

167 188
143

179

260
310

378
336

309

521

За кошти державного бюджету
За кошти фізичних та юридичних осіб
ВСЬОГО

Результати набору на навчання до 
Навчально-наукового інституту 

Телекомунікацій
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

18 35
14 7 10 16 15 23 26 21

51 66 53

156

208
242

261

312

262

335

69
101

67

163

218
258

335

335

288

356

За кошти державного бюджету
За кошти фізичних та юридичних осіб
ВСЬОГО

Результати набору на навчання 
Навчально-наукового інституту 

Менеджменту та підприємництва
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Кількість договорів Університету про співпрацю 
з компаніями
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Договори про співпрацю з компаніями 
Навчально-наукового інституту 

Інформаційних технологій
№ з/п Назва кафедри Назва підприємства (фірма)

1 Комп’ютерних наук
⁃ Hewlett Packard Enterprise 
⁃ ТОВ Датацентр «Парковий»
⁃ ТОВ «Вінком Україна»
⁃ ТОВ «Ucloud»

⁃ ТОВ «Evergreen»
⁃ «WNET»
⁃ Консорціум Український центр підтримки 

номерів і адрес UNAOC
⁃ Київський Ай ІТ кластер

2 Комп’ютерної інженерії
⁃ CISCO
⁃ ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (VEGA )
⁃ NG SERV, ТОВ «НашНет»

⁃ ТОВ «Розумний будинок»
⁃ ТОВ «Стабітек»

3
Інженерії програмного 
забезпечення

⁃ ТОВ “Кібер-Біонік систематик”
⁃ ТОВ “Епам Системз” 
⁃ S&B SYSTEM, Sanglobal
⁃ ELEVONDATA
⁃ Greenlife Sciiences

⁃ ТОВ «Sigma Software»
⁃ ТОВ «SoftServe»
⁃ ТОВ «Infopuls»
⁃ ТОВ «GlobalLogic»

4

Інженерії програмного 
забезпечення 
автоматизованих систем

⁃ Huawei
⁃ Vodafone
⁃ Ес Енд Бі Систем
⁃ Ай Ті Джи
⁃ Thundersoft
⁃ Фонет
⁃ ДЕПС СОЛЮШЕНЗ

⁃ Стем-центр Сократ
⁃ Антимонопольний комітет України,
⁃ Інститут радіолокаційних технологій
⁃ Pipl
⁃ Бінотел
⁃ Квант-радіолокація

5 Штучного інтелекту
⁃ Інститут проблем штучного інтелекту
⁃ ТОВ «Українські системні інновації»
⁃ ДП «Антек-Телеком»

⁃ ТОВ «Пауер-Експерт»
⁃ Саніті Деск Інкорпорейтед

6 Технологій цифрового 
розвитку

⁃ Європейська асоціація програмної інженерії EASE
⁃ Distributed Lab

7
Вищої математики, 
математичного 
моделювання та фізики

⁃ Інститут математики НАН України
⁃ Інститут Кібернетики імені Глушкова
⁃ Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України
⁃ Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України
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Договори про співпрацю з компаніями 
Навчально-наукового інституту 

Захисту інформації

№ 
з/п Назва кафедри Назва підприємства (фірма)

1 Інформаційної та 
кібернетичної безпеки

⁃ Компанія ІВМ
⁃ Компанія  ESET
⁃ Компанія «АВТОР»
⁃ ТОВ «ВД Маіс»

⁃ ТОВ «Інформаційно-комунікаційні 
системи»

⁃ ТОВ «Інтелект-Софт»
⁃ ТОВ «Безпека»

2 Систем інформаційного та 
кібернетичного захисту

⁃ ДП «Інформатика»
⁃ ТОВ «Інфотех»
⁃ ДП «Безпека»
⁃ ДП «Українські спеціальні системи»

⁃ ПП «Ріас»
⁃ ТОВ «ЕПОС» 
⁃ Міжнародна Кіберакадемія
⁃ ПАТ НДІ електромеханічних приладів

3 Управління інформаційною 
та кібернетичною безпекою

⁃ Компанія БМС-Консалтінг
⁃ Кіберполіція МВС України
⁃ Служба Безпеки України

⁃ ТОВ «Софт-Рейтинг Консалт»
⁃ ТОВ «НІКС»
⁃ ТОВ «Агенство активного аудиту»

4 Публічного управління та 
адміністрування

⁃ Національне агентство України з питань державної служби – НАДС
⁃ Національна служба України з посередництва і примирення – НСПП
⁃ Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України
⁃ Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація
⁃ Подільська районна в м. Києві державна адміністрація
⁃ Управління (Центр) надання адміністративних послуг Печерської районної в місті Києві 

державної адміністрації
⁃ Управління (Центр) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації
⁃ Управління (Центр) надання адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації
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Договори про співпрацю з компаніями 
Навчально-наукового інституту 

Телекомунікацій
№ 
з/п Назва кафедри Назва підприємства (фірма)

1 Телекомунікаційних систем 
та мереж

⁃ Pearson Vue;
⁃ Juniper;
⁃ RRC;
⁃ Huawei;
⁃ ПАТ «Укртелеком»; 
⁃ ТОВ  «Депс»;
⁃ ТОВ «Воля кабель»;    

⁃ ТОВ «Симітекс»;
⁃ ТОВ «Енергія 2000»; 
⁃ ТОВ «Dimicom»;
⁃ Український державний центр 

радіочастот;
⁃ Національний антарктичний центр МОН 

України;
⁃ Інститут електронної інженерії (Молдова);
⁃ Технічний університет (Молдова)

2
Мобільних та 
відеоінформаційних 
технологій

⁃ ZTE;
⁃ IQ Trading;
⁃ Viatec;
⁃ ТОВ «Інтелектуальні комунікації»;
⁃ ТОВ «Українські новітні технології»;
⁃ ТОВ «ТриМоб»;

⁃ ПрАТ «Датагруп»;
⁃ ПрАТ «Рокс»;
⁃ Національний центр управління та 

випробування космічних засобів;
⁃ ДП «Конструкторське бюро «Південне» 

імені М.К. Янгеля»;
⁃ Державне космічне агентство України

3 Системного аналізу

⁃ Oracle;
⁃ Державна наукова установа «Інститут 

освітньої аналітики»;
⁃ Центральний державний електронний архів 

України;
⁃ Інститут проблем штучного інтелекту;

⁃ ТОВ «ОДОО Україна»;
⁃ ТОВ «Софт.юа»;
⁃ ТОВ «Центр Бізнес-технологій»;
⁃ ТОВ «Сігма Софтвеа»

4 Економіки

⁃ «Miratech Corporation»;
⁃ ГО «Міжнародний центр неформальної 

освіти»;
⁃ ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс 

Груп»;

⁃ ТОВ «Телеканал «Прямий»;
⁃ ТОВ «Бухгалтерська компанія «Профіт»;
⁃ ТОВ «Комкаст Україна»

5 Англійської мови ⁃ Міжнародний науково-освітній центр Pearson-Dinternal
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Договори про співпрацю з компаніями 
Навчально-наукового інституту

Менеджменту та підприємництва

№ з/п Назва кафедри Назва підприємства (фірма)
1 Менеджменту ⁃ Секретаріат Комітету Верховної Ради України 

з питань  інформатизації  та зв’язку
⁃ Національне агентство України з питань 

державної служби
⁃ Укртелеком 
⁃ ТОВ «ТриМоб»
⁃ УДППЗ «Укрпошта»
⁃ Український центр інноватики та патентно-

інформаційних послуг ДП «Український 
інститут інтелектуальної власності» 
Сертифікаційна компанія  «Бюро Верітас
(Bureau Varitas)» (Франція)

⁃ ТОВ «ОСІС»

⁃ Фірма «1С» (ТОВ «ПРОКОМ»)
⁃ ТОВ «Парус-Регіони»
⁃ Гомельський державний технічний 

університет імені П.О.Сухого, м. Гомель 
(Республіка Білорусь)

⁃ Асоціація аудиторів і консультантів в 
менеджменті в республіки Молдова

⁃ Міжнародний центр «Столетие»
⁃ ТОВ «Релайн», ПАТ «Фарлен-Інвест» 
⁃ Телекомунікаційна група Vega
⁃ Фірма «M.E.Doc» (ТОВ «Інтелект-Сервіс»)
⁃ Вища банківська школа Гданського 

Університету (Гданськ, Польща),
⁃ ТОВ «ІТ-спеціаліст»

2 Маркетингу

⁃ ТОВ «Стрічка новин»
⁃ НДІ ПЗІР НАПН України
⁃ ТОВ «МЕДІАСАППОРТ» / ТОВ 

«ГЛОБАЛДІДЖІТАЛ»

⁃ ТОВ «ЕДПАРТНЕР» / ТОВ «ПАРТНЕРЕД»
⁃ ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»
⁃ ТОВ «УДС СИСТЕМС» 

3
Підприємництва, 
торгівлі та біржової 
діяльності

⁃ ТОВ «М.Е.ДОК»
⁃ ТОВ «ПРОКОМ»
⁃ Спілка автоматизаторів бізнесу

⁃ Торгово-промислова палата України
⁃ ТОВ «ЮФК Ментор»

4
Документознавства та 
інформаційної 
діяльності

⁃ ПАТ «Центр комп´ютерних технологій 
«ІнфоПлюс»

⁃ ТОВ «УкрЗІЗпостач»
⁃ Центральний державний електронний архів 

України

⁃ Український науково-дослідний інститут 
архівної справи та документознавства

⁃ Центральний державний архів громадських 
об´єднань України 
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Удосконалено систему дистанційного навчання
− створено Електронну бібліотеку навчальних матеріалів;
− розроблено «Методичні рекомендації завідувачам кафедри та науково-педагогічним

працівникам по роботі з інформаційними системами, що забезпечують організацію і
проведення навчального процесу дистанційно»;

− організовано доступ до інформаційних ресурсів через сайт Університету;
− розгорнуто сервери з цілодобовим режимом доступу для створення, накопичення та

передавання даних, необхідних для дистанційного навчання.
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Динаміка впровадження в Університеті 
сертифікованих курсів
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в межах навчального процесу поза межами навчального процесу
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Сертифіковані курси впроваджені
в межах навчального процесу

Кафедра Запроваджені сертифіковані курси
Компанія -
виробник

обладнання

Комп’ютерних наук

• Connected Devices Associate
• Networks Associate
• Servers and Storage Associate
• Cloud Associate
• IT for Business Associate
• FlexNetwork Solutions 

Professional

• Server Solutions Professional
• Oracle Certified Associate, Java 

SE8 Programmer
• Oracle Certified Professional, 

Java SE8 Programmer

Hewlett Packard
Oracle

Комп´ютерної інженерії

• Інтернет речей
• Основи ІТ (IT Essentials)
• Cisco Certified Network

Associate (CCNA)
• Linux Essentials
• Security Essentials
• CCNA SECURITY

• CCNP
• Mobility
• Introduction to Cybersecurity
• Get Connected 
• Be Your Own Boss
• Entrepreneurship

CISCO

Інженерії програмного 
забезпечення

• Курси з технологій та мов 
програмування:

• «C# starter»
• Windows forms
• ADO.NET
• HTML & CSS,JavaScript 

Starter, Agile and Scrum

• Programming Essentials in C++
• Programming Essentials in 

Python
• IoT Fundamentals: Big Data & 

Analytics

CyberBionic,

Cisco

Інженерії програмного 
забезпечення 
автоматизованих систем

• «CCNAv7: Introduction to
Networks» 

• CPA - Programming Essentials 
in C++

• «Introduction to IoT» 
• «IoT Fundamentals: Connecting 

Things»
• NDG Linux Unhatched

• IoT (Інтернет речей)
• Routing & Switching 

(Маршрутизація та комутація)
• Cloud Computing (Хмарні 

обчислення)
• Cloud Service (Хмарний 

сервіс)

Cisco,

Huawei

Штучного інтелекту • Huawei
• Programming Essentials in C++

Huawei
Cisco

Технологій цифрового
розвитку • GoLang Distributed Lab
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Кафедра Запроваджені сертифіковані курси
Компанія -
виробник

обладнання
Інформаційної та 
кібернетичної безпеки

• Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій 
(Qradar – IBM Certified Assciete Administrator-Security Qradar
SIEM)

IBM

Систем інформаційного та 
кібернетичного захисту • Інженер-налагоджувальник обладнання HIKVISION ТОВ «ІФОТЕХ»

Управління інформаційною 
та кібернетичною безпекою • Управління кібербезпекою підприємства ІТ-Спеціаліст

Публічного управління та 
адміністрування

• Менеджмент кадрових ресурсів
• Державні послуги та маркетинг державних послуг
• Адміністративний менеджмент

Корпорація «Парус» 

Телекомунікаційних систем 
та мереж

• Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління
• Juniper routing essentials
• Juniper intermediate routing

Cisco,
Juniper

Мобільних та 
відеоінформаційних 
технологій

• Цифрові системи телебачення та радіомовлення
• Системи цифрового радіозв’язку
• Технічне обслуговування бездротових систем та мереж 
• Практичні аспекти побудови генеруючих, підсилюючих та 

формуючих пристроїв
• Основи телебачення та радіомовлення

Інтелектуальні комунікації
ND Satcom

Siemens
Siemens,

Hikvision
Системного аналізу • IBM DB2 IBM

Економіка
• Бізнес-планування з використанням прикладних програмних

рішень
• Комплексне управління підприємством в системі BAS ERP

Аудит сервіс груп
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Кафедра Запроваджені сертифіковані курси
Компанія -
виробник 

обладнання

Менеджменту

• “1С: Підприємство” 
• Внутрішній аудит, система менеджменту якості 
• Програмне забезпечення користувачів програмного 

забезпечення «Парус»
• Програмне забезпечення для електронного документообігу 

«М.Е.Doc»

ТОВ «Прокоп»
BUREAU VERITAS 
Корпорація «Парус» 
«М.Е.Doc»

Маркетингу

• Контент-маркетинг
• Тайм-менеджмент
• Digital –маркетинг, створення особистого блогу на Wordpress

Бізнес-аналітика на базі програмних комплексів та 
інструментів Google

ТОВ МЕДІАСАППОРТ,
Державний університет               
телекомунікацій,
ТОВ «ЕДПАРТНЕР», 
ТОВ  «UDS 
CONSULTING», 
ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY» 

Документознавства та 
інформаційної діяльності

• «Діло-підприємство»
• АСКОД-Корпоративний
• «АСКОД-архів»
• «АСКОД-Реєстр» 

НетКом Текнолоджі,
Центр комп’ютерних 
технологій «Інфоплюс» 
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Кафедра Запроваджені сертифіковані курси Компанія - виробник 
обладнання

Комп’ютерних наук
• FlexNetwork Solutions Professional
• Server Solutions Professional
• Oracle Certified Associate, Java SE8 Programmer
• Oracle Certified Professional, Java SE8 Programmer

Hewlett Packard
Oracle

Комп´ютерної інженерії

• Get Connected
• Be Your Own Boss
• Enterpreneurship
• CCNP Маршрутизація та комутація. Частина 1: 

Розширенні технології ІР-маршрутизації
• CCNP Маршрутизація та комутація. Частина 2: 

Розширені технології комутації
• CCNP Маршрутизація та комутація. Частина 3: 

Технології пошуку та виправлення несправностей
• CCNA Security (технології забезпечення безпеки)

CISCO

Інженерії програмного забезпечення
• Frontend
• DevOps
• QA

EPAM

Інженерії програмного забезпечення 
автоматизованих систем • MikroTik Certified Network Associate MikroTik

Технологій цифрового розвитку • Blockchain Європейська асоціація 
програмної інженерії EASE

Інформаційної та кібернетичної 
безпеки • CPA Академії Cisco CISCO

Систем інформаційного та 
кібернетичного захисту • Технічні системи захисту інформації Інфотех

Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою

• FlexNetwork Solutions Professional
• Server Solutions Professional
• Oracle Certified Associate, Java SE8 Programmer
• Oracle Certified Professional, Java SE8 Programmer

Hewlett Packard
Oracle
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Кафедра Запроваджені сертифіковані курси
Компанія -
виробник 

обладнання
Публічного управління та 
адміністрування

• Аналітична діяльність в публічному управлінні
• Управління персоналом на державній службі

- НАДУ при Президентові 
України
- НАДС

Телекомунікаційних систем та мереж

• Налаштування та маршрутизація DSLAM Huawei Huawei
• Побудова мереж за технологіями GPON. Планування, 

методологія розрахунку мережі, граничні характеристики 
обладнання і мережі

ПАТ «Укртелеком»

• Навчання по роботі з зварювальними апаратами та 
сколювачами Sumitomo Electric

Sumitomo Electric

Мобільних та відеоінформаційних 
технологій

• Будівництво, монтаж та експлуатація волоконно-
оптичних кабельних систем

ПАТ «Укртелеком»

Системного аналізу • Інформаційні технології обробки та аналізу даних
Державний 
університет 

телекомунікацій

Економіки • Управління собівартістю Інтернет-послуг з 
використанням прикладних програмних рішень Комкаст-Україна

Менеджменту

• “1С: Підприємство” 
• Програмне забезпечення користувачів програмного

забезпечення «Парус»
• Програмне забезпечення для електронного 

документообігу «М.Е.Doc»

ТОВ «Прокоп»
Корпорація «Парус» 

«М.Е.Doc»

Маркетинг • Створення особистого блогу на Wordpress Веб студія «UPWAY»
Підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності • 1С: Підприємство 8, М.Е.Doc, BAS ERP Спілка автоматизаторів 

бізнесу та ТОВ М.Е.ДОК»
Документознавства та інформаційної 
діяльності

• «Аскод Корпоративний», «Діло-архів»
• «Аскод Адміністративні послуги»

ПАТ «Центр комп’ютерних
технологій «Інфоплюс»
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Кількість студентів, які отримали сертифікати за 
кожний рік з 2013 по 2022 рр., а значить − отримали 
перше високооплачуване, престижне робоче місце
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№ 
з/п Кафедра Завідувач 

кафедрою Компанія
Отримано

сертифікатів 
студентами

1 Комп’ютерних наук Вишнівський В.В. Hewlett Packard Enterprise 152

2 Комп’ютерної інженерії Поперешняк С.В. Академія Cisco 277

3 Інженерії програмного 
забезпечення Негоденко О.В.

CyberBionic
Cisco
Yalantis
Softserve

52
171

3
5

4
Інженерії програмного 
забезпечення автоматизованих 
систем Сторчак К.П. Cisco

MikroTik
171
15

5 Штучного інтелекту Зінченко О.В. Grid Dynamics
Hewlett Packard Enterprise

32
68

6 Інформаційної та кібернетичної 
безпеки Гайдур Г.І. ІВМ, Академія Cisco, Stepik, 

Eurotelekom 343

7 Систем інформаційного та 
кібернетичного захисту Шуклін Г.В. Альфа-безпека,  IBM 45

8 Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою Легомінова С.В. ІТ-спеціаліст 11

9 Публічного управління та 
адміністрування Петькун С.М. НАДС 8

Загальна кількість студентів, які отримали спільні  
сертифікати компаній-партнерів кафедр та кафедри у 

2022 році
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Загальна кількість студентів, які отримали спільні  
сертифікати компаній-партнерів кафедр та кафедри у 

2022 році
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№ 
з/п Кафедра Завідувач 

кафедрою Компанія
Отримано

сертифікатів 
студентами

1 Телекомунікаційних систем та 
мереж Заїка В.Ф. Juniper, Watson Telecom, D-Link 72

2 Мобільних та 
відеоінформаційних технологій Руденко Н.В. Cisco 52

3 Системного аналізу Гордієнко Т.Б. IBM 29

4 Економіки Гусєва О.Ю.
АФ Аудит сервіс груп, Комкаст
Україна 28

5 Менеджменту Насад Н. В.
Корпорація «Парус» 25

ТОВ «M.E.Doc» 27

6 Маркетингу Виноградова  О.В.
Веб студія «UPWAY» 24
ТОВ «ПАРТНЕРЕД» 24

8 Підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності Власенко В.О.

ТОВ «M.E.Doc» 29

BAS ERP 21

9 Документознавства та 
інформаційної діяльності Сидоренко Т.М. ПАТ «Центр комп'ютерних 

технологій «ІнфоПлюс» 35

Всього за Університет 1719



Удосконалено систему
наукової  і науково-технічної діяльності
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 
ВЧЕНІ РАДИ

Система підготовки науково-педагогічних кадрів 
вищої  кваліфікації

НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

АСПІРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА
НАУКОВІ 

СТУДЕНТСЬКІ
ГУРТКИ

НАУКОВІ 
ФАХОВІ 

ВИДАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ 
ТА СЕМІНАРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА
БАЗА

УНІВЕРСИТЕТУ

СЛАЙД - 72



2013 2017 2022

15 31

5159

132
143

Доктори наук Кандидати наук

Динаміка зростання наукового потенціалу Університету
по роках
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233
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46 54 4851

15 17 8 11

143

49
28 34 32

В Університеті ННІ  ІТ ННІ ЗІ ННІ Т ННІ МП

Загальна кількість науково-педагогічних працівників
Докторів наук
Кандидатів наук

Забезпечення вченими 
Навчально-наукових інститутів
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Чисельність та середній вік докторів наук

2013 2021 2022

15

44 51

Середній вік докторів наук – 47 років

Якщо середній вік докторів наук в 2013 році складав – 71 рік, то зараз середній вік докторів наук – 47 
років. Це розквіт наукового розвитку викладача.  

В 2013 році в університеті працювало 15 докторів наук, серед яких були доктори вік яких складав більше 
90 років.

Зайцев Григорій Фролович, 1921 року народження – 92 роки, професор кафедри мобільних та 
відеоінформаційних технологій;

Лучук Андрій Михайлович, 1922 року народження – 91 рік, професор кафедри комп'ютерних наук, 
та інші.

Жодного з них ми не звільнили.

СЛАЙД - 75
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Аналіз змін та питома вага вчених Університету 
з 2013 по 2022 р.р.

Мали ступінь
48%

Без ступеня
52%

2013 рік

Мали ступінь
63,7%

Без ступеня 
36,3%

2017 рік
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Мають ступінь
83,2%

Без ступеня
16,8%

2022 рік
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0
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Доктори наук Кандидати наук

Захист докторських та кандидатських дисертацій
співробітниками Університету за 2013-2022 р.р.
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* - підготовлені до захисту дисертації до 2022 року
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Кількість аспірантів по роках з 2013 по 2022 р.р.
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№ з/п
Навчально-

наукові
інститути

Спеціальність

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Всього

Разом

Бю
дж

ет

К
он

тр
ак

т

Бю
дж

ет

К
он

тр
ак

т

Бю
дж

ет

К
он

тр
ак

т

Бю
дж

ет

К
он

тр
ак

т

Бюджет Контракт

1
Інформаційних 

технологій

121
Інженерія програмного забезпечення

2 8 - - - - - -
2 8 10

10 - - -

122 
Комп’ютерні науки

1 6 - - - - - -
1 6 7

7 - - -

123
Комп’ютерна інженерія

1 11 7 4 7 6 4 2
19 23 42

12 11 13 6

2 Захисту інформації

125 
Кібербезпека

3 9 6 4 5 5 1 2
15 20 35

12 10 10 3

281 
Публічне управління 
та адміністрування

- 4 - - - - - -
- 4 4

4 - - -

3 Телекомунікацій
172 

Телекомунікації та радіотехніка

5 10 4 4 4 3 3 3
16 20 36

15 8 7 6

4
Менеджменту та 
підприємництва

073 
Менеджмент

1 9 1 3 1 1 1 1
4 14 18

10 4 2 2

Всього бюджет/контракт по роках 13/57 18/15 17/15 9/8

Разом за університет 70 33 32 17 57 95 152
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Кількість аспірантів по спеціальностях в 2022 р.



0

5

10

15

20

25

2013 2017 2022

15

22
25

0

13 13

Ініціативні Госпдоговірні

Виконання науково-дослідних робіт в Університеті
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Докторські СВР

Спеціалізовані вчені ради Університету
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№ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ
ВЧЕНІ РАДИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1 Д 26.861.01 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

2 Д 26.861.03 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

3 Д 26.861.05 05.13.06 – інформаційні технології

4 Д 26.861.06 05.13.21 – системи захисту інформації

5 Д 26.861.07 25.00.02 – механізми державного управління



6

7
В аспірантурі:

121 – інженерія програмного забезпечення
(відкрита в 2022 р.);
122 – комп'ютерні науки (відкрита в 2022 р.);
123 – комп'ютерна інженерія;
125 – кібербезпека;
172 – телекомунікації та радіотехніка;
281 – публічне управління та адміністрування
(відкрита в 2022 р.);
073 – менеджмент.

В докторантурі:
122 – комп’ютерні науки (відкрита в 2022 р.);
123 – комп'ютерна інженерія;
125 – кібербезпека;
172 – телекомунікації та радіотехніка;
281 – публічне управління та адміністрування
(відкрита в 2022 р.);
073 – менеджмент.

Спеціальності з підготовки докторів філософії та 
докторів наук в 2022 р.
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20132 2017 2022
№ Наукові журнали Головний редактор

Рік 
заснування

1. 
«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Доктор технічних наук, професор
Бондарчук А.П.

2013

2. «СУЧАСНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ»
Доктор технічних наук, професор
Савченко В.А.

2013

3. «ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС»
Доктор економічних наук, професор
Гудзь О.Є.

2013

4. «ЗВ'ЯЗОК»
Доктор технічних наук, професор
Беркман Л.Н.

2014

5. «НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»

Доктор технічних наук, професор
Вишнівський В.В.

2021

6. «ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ  ТА 
ЦИФРОВІ ПРАКТИКИ»

Доктор наук з державного управління, професор
Савков А.П.

2022

2013                                    2017                                      2022 

Наукові фахові видання Університету
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ВІДБІР КРАЩИХ СТУДЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ 
УНІВЕРСИТЕТУ

ЗАЛУЧЕННЯ ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЩИХ СТУДЕНТІВ   1 та 2  
КУРСІВ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗА НИМИ КУРАТОРІВ З ЧИСЛА ДОКТОРІВ ТА 
КАНДИДАТІВ НАУК КАФЕДР

ЕФЕКТИВНА РОБОТА 64  СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ГУРТКІВ

ЗАЛУЧЕННЯ КРАЩИХ СТУДЕНТІВ ДО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ РОБІТ НА КАФЕДРАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ 
ІНСТИТУТІВ

УЧАСТЬ В ПРОВЕДЕННІ СТУДЕНТСЬКИХ СЕМІНАРІВ ТА НАУКОВО-
ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ 
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2013 2017 2022

5

37

64

Ефективна робота студентських наукових гуртків
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Кількість наукових гуртків в Університеті



Інформаційних 
технологій

Захисту          
інформації

Телекомунікацій Менеджменту            
та підприємництва

24

18

11 11

Наукові гуртки Навчально-наукових інститутів

СЛАЙД – 86

Кількість наукових гуртків у Навчально-наукових інститутах



67,2 %32,8 %

32,8 % – доцентів, професорів, завідувачів кафедрами, 
заступників директорів та  директорів Навчально-наукових 

інститутів є випускниками Державного університету 
телекомунікацій 

Питома вага викладачів, які були студентами
Університету
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2013 2014 2022

1

14
17

Кількість проведених наукових конференцій в 
Університеті з 2013 по 2022 р.р.
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ДЕРЖАВНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

МІЖНАРОДНИЙ
СОЮЗ

ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

Міжнародна конференція для  країн Європи

28 грудня 2022 року Державний університет телекомунікацій спільно з провів
Міжнародну конференцію для країн Європи: «Цифрова трансформація як
стратегічний напрям розвитку цифрової економіки в світі та в Україні».

У конференції взяли участь провідні фахівці Державного університету
телекомунікацій, представники адміністрації зв’язку України, які працюють в
Міжнародному союзі електрозв’язку та представники правління Інтернет асоціації
України.

Міжнародна конференція для країн Європи
«Цифрова трансформація як  стратегічний напрям розвитку

цифрової економіки в світі та  в  Україні»
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З вітальними промовами під час відкриття конференції виступили:

- Голова Європейського офісу Міжнародного союзу електрозв’язку
Ярослав ПОНДЕР.

- Офіційний представник адміністрації зв’язку України в
Міжнародному союзі електрозв’язку Віктор КАТОК.

- Голова правління Інтернет асоціації України Олександр САВЧУК.

- Член 15 дослідницької комісії Міжнародного союзу електрозв’язку
Збігнев КОПЕР - Польща

Робота конференції проводилась  у двох сесіях:

СЕСІЯ 1: «Вплив цифрової трансформації держави на розвиток економіки»

СЕСІЯ 2: «Цифрова трансформація в кібербезпеці та наданні послуг»

СЛАЙД - 90

Міжнародна конференція для країн Європи
«Цифрова трансформація як  стратегічний напрям розвитку

цифрової економіки в світі та в Україні»



СЛАЙД - 91

Проведення Міжнародної конференції для країн Європи
«Цифрова трансформація як стратегічний напрям розвитку

цифрової економіки в світі та в Україні»



СЛАЙД - 92

Доповіді учасників конференції
«Цифрова трансформація як стратегічний напрям розвитку

цифрової економіки в світі та в Україні»



Вдосконалення 
матеріально-технічної 

бази навчального 
процесу
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В Університеті створена зразкова навчально-матеріальна база

• Яка постійно оновлюється та удосконалюється для забезпечення якісного проведення
лекційних, практичних та лабораторних занять на сучасному рівні.

• За рішенням Міністра освіти і науки України та Президента Національної академії
педагогічних наук України Університет нагороджений двічі гран-прі у номінації
«Розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу» та гран-прі у номінації
«Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази відповідно до вимог науково-
технічного прогресу».

• На сьогоднішній день на 22 кафедрах Університету за підтримки партнерів кафедр
створені і оснащені 63 аудиторії та лабораторії сучасними комп’ютерами, програмно-
апаратними комплексами і програмним забезпеченням. Комп’ютери підключені до
мережі високошвидкісного Інтернету 5 Гбіт/с, кращого серед вищих навчальних
закладів України і Європи.

• Всі навчальні приміщення Університету укомплектовані відеопроекторами з екранами,
інтерактивними дошками.

• В любій точці Університету є можливість підключення до високошвидкісного Інтернету.
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Кількість лабораторій та аудиторій закріплених за  
кафедрами Навчально-наукових інститутів
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Лабораторії та 
аудиторії 26 7 3 1 3 3 4 5 16 4 4 3 3 2 14 6 4 2 1 1 7 1 1 2 2 1 63
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Обладнання:
78 комп’ютерів Intel Celeron J1800;4GB RAM;
Intel HD Graphics; 
Інтерактивні дошки, екрани, проектори BENQ

Програмне забезпечення:
Ubuntu Linux 15.11; Eclipse Java Mars; Office365; 
Mozilla Firefox; Intellij IDEA

Забезпечує:
1. Підготовку з вивчення мов програмування
C++, C#, Java, Python, JavaScript, CSS, HTML,
Bash, R .
2. Проведення вебенарів для студентів.
3. Роботу в хмарному середовищі Office365
4. Проведення сертифікації від компанії
«КіберБіонік Систематікс» партнера Microsoft за
напрямами: C# Starter, Windows forms,
ADO.NET, HTML&CSS, JavaScript Starter, Agile
and Scrum та Cisco за напрямами
5. Роботу тренінгових центрів: ЕРАМ, Sigma
Software, SoftSorve, Yalantise за напрямом
Frontend, DevOps та QA.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інженерії програмного забезпечення

Лабораторії 325 Прикладного програмування
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Обладнання:
20 комп’ютерів Intel 8GB RAM;
Intel HD Graphics; Інтерактивна дошка, екран, 
проектор Acer
Програмне забезпечення:
Eclipse Java Mars; Office365; Mozilla Firefox; Intellij
IDEA

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інженерії програмного забезпечення

Лабораторії 326 «Лабораторія мов програмування»

Забезпечує:
1. Підготовку з вивчення мов програмування C++, C#,

Java, Python, JavaScript, CSS, HTML, Bash, R .
2. Розвиток навичок системного адміністрування

(Linux, Windows);
3. Формування базових алгоритмічних знань та знання

інтерпретованих мов (Python, Bush) з сертифікацією
Cisco;

4. Отримання навиків роботи з основними
інструментами DevOps: Chef, Puppet, Ansible

5. Поглиблення знань Cloud провайдерів (Amazon,
Microsoft Azure).
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри
Штучного інтелекту

Лабораторія 216 Систем штучного інтелекту
Лабораторія 219 Технологій штучного інтелекту

• Програмне забезпечення для
нечіткого моделювання Fuzzy Logic
Toolkit

• Середовище розробника IDE Eclipse
• Середовища розробки SWI-Prolog
• Програмний продукт віртуалізації

VirtualBox, VMware Workstation.
• Програмне забезпечення для

проектування нейронних мереж
Neural Network Wizard.

• ПК DELL OptiPlex 3010SF Intel Core
i5-3450

• Біометричний термінал контроля
доступу з розпізнаванням обличчя
ANVIZ FacePass 7

• Мікрокомп'ютери NVIDIA Jetson
Nano Developer Kit/ 945

• Роботи JetRacer Pro AI Kit
• Набори- розробника Arduino

Програмне та апаратне забезпечення:
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем

Набори розумного будинку, навчають студента встановлювати програмні додатки та дистанційно керувати
роботою сенсорів та датчиків. Програмовані роботи-конструктори дають можливість отримати навики
конструювання та програмування мікроконтролерів. 3D-принтери для навиків моделювання. Набори
Інтернет речей дозволяють самостійно створювати сенсори, датчики, пристрої керування та програмувати
їх, 15 комп`ютерів для оснащення лабораторії. Мережне обладнання Huawei і MikroTik.

Лабораторія 225 Інтернет речей компанії 
Vodafone 

Лабораторія 211 Академія інформаційно-
комунікаційних технологій Huawei
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Лабораторія 511 Робототехніки Клас для проведення практичних 
занять 202 

Програмовані роботи-конструктори дають можливість 
отримати навики конструювання та програмування 
мікроконтролерів. 

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інженерії програмного забезпечення автоматизованих систем
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Створено Центр обробки
даних на основі:

Сервер HPE Proliant DL60 Gen9 

Сервер HPE Proliant DL380 Gen10

Комутатори ядра HPE 5510

Комутатори доступу HPE 3800
Обладнання безпроводових мереж 

Aruba Instant

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Комп'ютерних наук

Лабораторія 132 Навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard
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Створена системи практичної 
підготовки на кафедрі

комп'ютерної інженерії
Навчання проходить в сучасних
спеціалізованих лабораторіях
Академії Cisco на обладнанні
останнього покоління.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Комп'ютерної інженерії

Лабораторія 404 Академія Cisco
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Комп'ютерної інженерії

Лабораторія 025 Академія Cisco

Студенти отримують
міжнародні
сертифікати компанії
Cisco, що дає
можливість
працевлаштуватись у
будь якій країні світу.

Тільки у нас Ви
можете навчитись
практично
застосовувати свої
знання на сучасному
обладнанні.

СЛАЙД  - 103



Матеріально-технічне забезпечення кафедри
Технологій цифрового розвитку

Лабораторія 206 Цифрових технологій
Оснащена сучасними комп’ютерами та програмно-апаратними
комплексами, а саме:
• операційними системами Ubuntu на ядрі Linux, Intellij IDEA
• Microsoft Visual Studio, Sublime, Notepad++, Eclipse для

вивчення мов програмування С++, С#, Java, Python, JS,
HTML, CSS

• Jira, Trello, Slack, Git – для організації роботи над проектом,
при командній розробці, як інструменти комунікації

• Unity платформа разработки 3D-контента при розробці ігор
• Xamarin.Android – надає повний пакет SDK для Android для

розробників .NET, використовується в дисципліні
програмування мобільних пристроїв

• Axure Pro9 – програмне забезпечення для створення
прототипу інтерфейсу web-сайту

• Figma (Marvel, Adobe XD) - програмне забезпечення для
створення прототипу інтерфейсу додатку для мобільних
пристроїв

• Vect - програмне забезпечення для роботи з графічними
об’єктами

• Sketch - програмне забезпечення для прототипування
інтерфейсів для IoS систем
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Навчальна лабораторія комп’ютерного моделювання та 
інтелектуального розвитку «Математика+ІТ»

Використовується для широкого спектру аналітичних, обчислювальних і графічних
операцій, що підтримується в сучасних математичних пакетах, зокрема wxMaxima,
MathCad. Сучасне обладнання, програмно-апаратний комплекс і програмне
забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel, тощо),
дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних, при розв’язуванні
різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати
математичного моделювання.
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Обладнання:
• 1.Комп’ютери Intel Cougar Point H61 2x, 2700 MGhz на МП 

Н61b-К, 2 Гб ОЗУ DDR3 (2015) – 15 шт.
• 2. Мультимедійна система Асег 113 – 1шт. 
• 3.Маршрутизатор ТР–Link ARCHER C60 AC 1350 -1шт.; 
• 4.Маршрутизатор Huawei AR120  -1шт.; 
• 5.Комутатор L2+24ZIXEL -1шт.; 
• 6.Мережеве сховище My Cloud Home -1шт.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інформаційної та кібернетичної безпеки

Лабораторія 419 - Безпеки інформаційно-комунікаційних технологій 
CISCO 
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проведення наукових досліджень щодо впровадження сучасних 
технологій безпеки Cisco з метоюи виявлення атак та 
несанкціонованого доступу, що дозволяє захистити інформаційну 
систему організації; 

лабораторні роботи з побудови комп’ютерної мережі, з можливістю
проведення досліджень протоколів безпеки; 

практичні заняття з проектування та створення власних безпечних
програм за допомогою інтегрованих середовищ розробки програм; 

Забезпечує: 



розслідування кіберінцидентів та методів пошуку загроз 

автоматизацію процесів управління доступом 
користувачів інформаційних систем

вивчення технологій, впровадження та керування 
рішеннями щодо запобігання подіям та інцидентам 
безпеки

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інформаційної та кібернетичної безпеки

Лабораторія 420 - Академічний центр компетенцій IBM 
(Кіберполігон)
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Обладнання:
1. Комп’ютери Dell OptiPlex 3050/Core i5 7500T – 14 шт.
2. Мультимедійна система Асег 113 – 1 шт.
3. Система управління подіями та інцидентами
кібербезпеки IBM Security QRadar SIEM:
4. Набір серверів Server Dell PE R530– 3шт.   
5. Робочі станції Dell Precision Tower 3620 i7  - 14  шт.  Dell 
OptiPlex 3050 i5; 
6. Маршрутизатор Mikrotik CSS326-24G-2S+RM. - 1 шт.
7. Комутатор Mikrotik CSS326-24G-2S+ RM  – 1шт.

Забезпечує: 



Обладнання:

1.Комп’ютери DualCore Intel Core 2 Duo, 2666 Mhz на МП 
ASUS P5E Deluxe, 4 Гб ОЗУ DDR2 (2015)– 4 од.-17 штук 

2.Мультимедійна система Асег 113 – 1шт. 
3. Програмний комплекс ESET PROTECT.

Забезпечує:

Дослідження технологій управління захистом робочих
станцій в корпоративній мережі.

Централізований контроль стану безпеки мережі

Роботу  і налаштовування програмного забезпечення, 
змемою оперативнго реагування на інциденти.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Інформаційної та кібернетичної безпеки

Лабораторія  421 - Криптографічного захисту на базі технологій 
АВТОР 
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Обладнання:
1. Детектор поля PROTECT 1210
2. Детектор випромінювань Protect 1206i
3. Сканер AR8200
4. Сканер IC-R20
5. Сканер IC-R2500
6. Пошуковий комплекс ST 032
7. Пошукова система DigiScan EX
8. NR-900EM
9. Генератор вібро-акустичного шуму “РІАС – 2ГС”
10. Генератор шуму – ГШ-1000М

Лабораторія забезпечує: проведення практичних зянять та 
лабораторних робіт з пошуку активних та пасивних 
радіозакладних пристроїв; оцінку параметрів побічних 
електромагнітних випромінювань

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Систем інформаційного та кібернетичного захисту
Лабораторія 423 - Засобів контролю доступу HikVision
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Обладнання:

1.Комп’ютери Asus p5gc-mx - 3шт.; (2015 року)  
ITS 5400 - 7 шт.
2. Мультимедійна система Acer X113 DLP –
1шт.
3. Монітор Panasonic TX 32’’ FR 250K LED HD 
‒ 6 шт.
4. Системний блок Everest Enterprise 7600.
5. Монітор Aser SA 240 Ydid – 1 шт.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Лабораторія 401 - Центр управління інформаційною та кібербезпекою 
– Security Operation Center

СЛАЙД  - 110

Лабораторія забезпечує: проведення практичних та лабораторних занять з використанням
обладнання та спеціального програмного забезпечення: Mpriority 1.0, СППР Вибір, OSSIM (Open 
Source Security Information Management), AlienVault, HitmanPro.Alert, Agile–Jira, Риск Детектор.



Обладнання:
1. Проектор Panasonic PT-D56
2. Настінний проекційний моторизований екран
3. Конференц-стіл багатосекційний
4. Конференційні м’які крісла – 54 місця
5. Комп’ютер із повним технічним укомплектуванням та
програмним забезпеченням для презентацій та поточних
аудиторних робіт викладачів
6. Система кондиціонування
7. Система керованого вентилювання
Забезпечує: тренінгові навчання з професійних
дисциплін спеціальності 281 «Публічне управління та
адміністрування», зустрічі студентів із представниками
органів публічної влади, проведення скайп-конференції
та ін.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Публічного управління та адміністрування

Лабораторія 0-12 – Комунікаційних технологій державного управління
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Обладнання:

1. Проектор Panasonic PT-D56
2. Настінний проекційний 

моторизований екран
3. Комп’ютери із повним технічним 

укомплектуванням та програмним 
забезпеченням для презентацій та 
поточних аудиторних робіт 
викладачів, 13 комплектів. 

4. Система кондиціонування

Забезпечує: тренінгові навчання з
професійних дисциплін спеціальності
281 «Публічне управління та
адміністрування», зустрічі студентів із
представниками органів публічної влади,
проведення відео-конференції та ін.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Публічного управління та адміністрування

Лабораторія 519 – Електронного урядування та цифровізації
державного управління

СЛАЙД  - 112



Обладнання:
1. Професійна бігова доріжка HouseFit

907 4E.
2. Фітнес-станція Interatletika ST-006-

maxima.
3. Комплект обладнання для силових

вправ.
4. Стійка для гантелей.
5. Велотренажер.

Забезпечує: силові тренування
студентів, науково-педагогічних
працівників та персоналу університету.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Лабораторія  – тренажерна зала
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Обладнання:

1. Професійна бігова доріжка
HouseFit 907 4E.

2. Гребний тренажер Hop-sport.
3. Степ-дошки для занять

фітнесом.
4. Фітнес-мячі.
5. Гімнастичні стінки.

Забезпечує: проведення тренувань
з фітнесу, шейпінгу та пілатесу зі
студентами, науково-педагогічними
працівниками та персоналом
університету.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Лабораторія  – Фітнес-центр
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Телекомунікаційних систем та мереж 

Навчальна лабораторія 201 Оптичних та перспективних мереж зв'язку
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Обладнання:
Стенди: «Оптичне волокно та зразки оптичного кабелю» 
– 1 од., «Волоконно-оптичний зв'язок» – 1 од., «Зразки
полімерних трубок для кабелів у грунті» – 1 од., «Зразки
з'єднаних полімерних трубок для волоконно-оптичних 
кабелів » – 1 од.; Мікрорефлектометр FOD-70 -1 од.; 
Рефлектометр EXFJ FXS-100-023B -1 од.; Зварювальні 
апарати: Fujrura 80S -1 од., Sumitomo Electric -1 од. 
отриманане безкоштовно від компаніії-партнера “Dimicom” у 
2022р. 

Забезпечує: 
1) Проведення ПЗ та ЛР з 3 навчальних дисциплін з
метою формування формування сталих навичок та
професійних компетенцій з проектування, монтажу і
інженерно-технічного забезпечення та експлуатації
волоконно-оптичних ліній звʼязку.
2) Проведення сертифікованих курсів з отримання
сертифікатів компанії – партнера кафедри – ПАТ
Укртелеком, які гарантують отримання першого
високооплачуваного робочого місця.



Обладнання: Шлюз бездротовий Huawei Е960– 1 шт., 
Сервісні – маршрутизатори Alcatel- Lucent:  7710 SR-c4 
та 7750 SR1– 2 шт., модеми: Watson NGN CPE 2p Table
Top SZ 441 V400; ZyXEL 660HTW2; Zyxel Prestige
660RT3 EE; ADSL2+SINOPE568+ANNEX A, 2x 
FXS/POTS, 1x FXO, 4x FE, WLAN, V 4.3 – 8 шт.; 
Трансивери: Cisco MDA 10-1GB-SFP-B та Alcatel-Lucent   
GPON OLT SFP B+ Ctemp - 2 шт.; Роутер Alcatel-Lucent 
ONT I-011G-Р- 1 шт.; Мультиплексори АXD -155/1 –2 
шт.; Блоки STM1 -12 од. 
Забезпечує: 
1) Проведення ПЗ та ЛР з 4 навчальних дисциплін за
тематикою: трасування початкового завантаження і
робота з функціями ведення журналів доступними на
маршрутизаторах Alcatel-Lucent 7750/7450; з’єднання
локальних мереж за допомогою модемів-маршру-
тизаторів «Watson NGN SHDSL Route у різних режимах;
виконання етапу збереження конфігурації в
маршрутизаторах Alcatel-Lucent 7750/7450; підключення
до мережі Інтранет Університету за допомогою
обладнання комплексу Watson NGN SHDSL EFM;
вивчення сновних компонентів та параметрів
завантаження, процесів ініціалізації маршрутизаторів та
налаштування їх взаємодії.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Телекомунікаційних систем та мереж 

Навчальна лабораторія 215 Дослідження MPLS мереж Watson та 
Alcatel -Luset
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Розгортання локальної мережі та створення Академії Juniper Networks
Обладнання:
Маршрутизатори Juniper SRX-300 –SYS-JE – 6шт., 
Комутатори Juniper EX-2200 –24T-4G – 3 шт., 
Маршрутизатори Watson ON-8800 – 2 шт.,
Маршрутизатор Cisco 7603 – 1 шт.,
комп. шафа з блоком живлення – 2 од. 
Єдина в Україні лабораторія всесвітньої мережі
Juniper Networks Academic Alliance, яка
забезпечує:
1) Проведення ПЗ та ЛР 4 навчальних дисциплін за
тематикою: аналіз та створення мережних послуг,
дослідження синхронізації в мережах SDH,
розгортання, налаштування та експлуатація
мультисервісних мереж на обладнанні компанії
Juniper Networks .
2) Вивчення студентами 5 програм курсів
міжнародної промислової сертифікації з питань
вивчення операційної системи JunOS та
налаштування протоколів динамічної маршрутизації
комутаторів і маршрутизаторів Juniper Networks .
3) Підготовку студентів до тестування та отримання
сертифікатів сміжнародної промислової сертифікації
JNCIA – Junos та JNCIS-ENT.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Телекомунікаційних систем та мереж 

Навчальна лабораторія 220 - Всесвітньої мережі  Juniper Networks
Academic
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Обладнання: Ericsson Redback Smart edge 400 – 2 
шт., Huawei ADSL, Watson ON-8800 – 2 шт., модем 
ADSL2+ CPE – 2 шт., модем ADSL2+ CPE WiFi – 4 
шт., аналог. тел. – 8 шт., IР-тел. – 5 шт., аттенюатор
опт. потужн., вимірювач опт. потужн., тестер ANT-
20SE.,  комп. шафа з блоком живлення. 
Забезпечує:
1) Підготовку та проведення базового
сертифікаційного тесту Huawei (HCNA) за
налаштуваннями маршрутизаторів та комутаторів.
2) Проведення ЛР 6 навчальних дисциплін за
тематикою: експлуатація та налаштування
мультисервісних мереж наступного покоління,
дослідження алгоритмів забезпечення якості
передачі даних в мультисервісних мережах,
управління та якість послуг інформаційних мереж.

Оновлення у 2022р. програмно-апаратних
комплексів на 4-х робочих місцях відповідно
нових вимог до тестових центрів PearsonVUE,
зберігає можливість проведення міжнародного
сертифікаційного тестування за програмами НР,
Cisco, Microsoft, Linux, Juniper та інш.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Телекомунікаційних систем та мереж 

Лабораторія 222 - Авторизований центр міжнародної промислової 
сертифікації Pearson VUE 
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Управління сучасними системами стільникового зв’язку за допомогою програмно-
апаратного комплексу Atoll

Забезпечує:
1. Отримання  комплексних знань 

принципів приймання та оброблення 
радіосигналів;

2. Отримання практичних навичок 
підготовки, налаштування та 
експлуатації обладнання мереж 
мобільного зв’язку;

3. Проведення робіт по моделюванню, 
налаштування та оптимізації 
радіомереж 3G та 4G.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Мобільних та відеоінформаційних технологій 

Лабораторія №133 - «Мобільного зв’язку (програмно-апаратний
комплекс АТОЛ, обладнання компаній Siemens та Ericsson)»
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На кафедрі створено перший в Україні навчальний центр 
французької компанії “Eutelsat-SA” – світового лідера на ринку 
супутникових телекомунікацій.
Антенне поле навчального центру “Eutelsat-SA” включає в 
себе три робочих місця для налаштування супутникового 
інтернету та телебачення з наступним обладнанням:

Для проведення практичних занять створено три робочих 
місця кожне з яких включає:

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Мобільних та відеоінформаційних технологій

Навчальна лабораторія 111к - Антенне поле з вивчення новітніх 
супутникових телекомунікацій
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1. Для налаштування супутникового 
двостороннього  
широкосмугового інтернету на супутник KA-
SAT – 9Е:
- супутникову антену TooWay (Ка-сат);
- ETRIA-3W Transceiver basic KA-SAT;
- супутниковий модем Viasat Surbfeam.
- ноутбук.

2. Для налаштування супутникового 
телебачення   
на супутники AMOS, Astra (Sirius), HotBird:
- супутникову антену;
- конвертер – 3 шт.;
- комутатор Diseq;
- тюнер;
- монітор.



За кафедрою системного аналізу закріплено навчальну лабораторію (№205), у якій
встановлено 14 комп’ютерів Pentium та 12 робочих станцій НР, кожна з яких оснащена двома
моніторами Lenovo.

Програмне забезпечення компаній IBM, Oracle, InterSystems Cache, встановлене на
комп’ютерному обладнанні навчальної лабораторії кафедри системного аналізу, дає
можливість вивчення студентами сучасних систем управління базами даних та отримати
знання і вміння з аналізу, проектування, розробки та тестування інформаційних систем
різного призначення, вивчити технології Business Intelligence, Data Science, Big Data.

Додатково для забезпечення проведення навчальних занять з дисциплін «Інтерфейси
інформаційних систем», «Комп’ютерна графіка та мультимедіа», «Інтелектуальні інтерфейси»
використовуються окуляри віртуальної реальності та графічні планшети.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Системного аналізу

Лабораторія 205 Вивчення програмних продуктів компаній ODOO та 
IBM
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
- 1С «Управління невеликою фірмою для 

України»;
- BAS ERP; 

- Procect-Expert; 
- ОСА; 

- IBM SPSS Statistics;
- Альт Інвест

Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Економіки

Лабораторія 418 - Цифровізації бізнес-процесів і соціально-
економічної діагностики
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Англійської мови

Лабораторія №405 - Багатофункціональної мультимедійної  мовної 
підготовки

Обладнання:
Комп’ютер HP G-2 MT (монітор, Wi-Fi-адаптер TP-
Link kb, mouse) – 12 шт., проекційний екран AV
Screen 3V100MMV – 1 шт., Бездротова точка доступу
Mikrotik RB951G – 1 шт., відеопроектор Ortoma DS
346 – 1 шт.

Забезпечує:
1. Проведення зі студентом практичного
відпрацювання навчальних питань, оцінювання
правильності виконання завдань та розбір якості
відпрацювання без залучення викладача;
2. Викладачу індивідуально навчити студента з
урахуванням його рівня підготовки;
3. Використання on-line ресурсів з іноземної мови;
4. Занурення в іншомовне середовище;
5. Використання проектора для мультимедійних
презентацій;
6. Удосконалення мовного рівня викладачів кафедр
Університету.
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Менеджменту

Лабораторія 415 - «Мультиспектральний бізнес-тренажер ІТ-
менеджер»

Для забезпечення якості проведення практичних занять створена сучасна навчально-лабораторна база останнього покоління.
Комплекс забезпечення комп'ютерних програм: "1С: Підприємство 8", CRM системи, ERP системи, призначені для автоматизації

діяльності підприємств та організацій. ТОВ «ПРОКОМ»; Програмне забезпечення користувачів автоматизованих систем
управління «Парус»; Програмне забезпечення для електронного документообігу на підприємстві «М.Е.Doc».

Лабораторія забезпечує проведення сертифікаційних курсів з отриманням студентами сертифікатів компаній – партнерів
кафедри, а за рахунок швидкого Інтернету вище 5 Gbps., що дозволяє отримати таку швидкість з'єднання, яка є достатньою для
того, щоб прискорити отримання та обробку інформації; дає можливість вести якісний діалог з компаніями-партнерами кафедри.
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Маркетингу

Лабораторія 417 - Digital-маркетингу та Google – аналітики  

Лабораторія призначена для проведення практичних занять з метою формування 
професійних компетенцій зі спеціальності 075 – «Маркетинг» на базі інноваційних 
маркетингових технологій з використанням ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ: MS 
Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI, Google Forms, Google Analytics, Google 
Trends, Google Tag Manager, WordPress, Moqups, Asana, Wonderlist. 

Лабораторія забезпечує проведення сертифікаційних курсів з 
отриманням студентами СЕРТИФІКАТІВ КОМПАНІЙ   –
ПАРТНЕРІВ КАФЕДРИ: ВЕБ-СТУДІЇ «UPWAY» та ТОВ 
«UDS CONSULTING» – срібного партнера Microsoft, які 
надають гарантоване право на перше робоче місце.

Студенти здобувають практичні вміння та навички маркетин-
гових   досліджень, Інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики.
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Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Лабораторія 520 - Навчальна Онлайн - лабораторія бізнесу

126

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:                              
«1С: Підприємництво 8», «BAS ERP», «M.E.Doc». 
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Навчальна Онлайн - лабораторія бізнесу призначена
для проведення практичних занять з метою оволодіння
студентами практичних вмінь та навиків з успішного
здійснення підприємницької та торговельної діяльності,
організації інтеренет торгівлі, емісії та лістингу цінних
паперів на фондовому ринку, відкриття та ведення
власного бізнесу в умовах ринкових відносин.



Матеріально-технічне забезпечення кафедри 
Документознавства та інформаційної діяльності

Лабораторія 518 «Віртуальний офіс»

Лабораторія призначена для проведення практичних занять з метою формування в студентів 
спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа професійних компетенцій на 
основі сучасного програмного забезпечення систем електронного документообігу АСКОД-

КОРПОРАТИВНИЙ та  ДІЛО-ПІДПРИЄМСТВО компаній-партнерів кафедри

Сучасна навчально-лабораторна база забезпечує проведення 
сертифікаційних курсів з отриманням студентами 

сертифікатів компанії – партнера кафедри 
АТ «ІнфоПлюс», що гарантує здобувачам вищої освіти 
право на перше робоче місце з гідною оплатою праці.
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Забезпечення кафедр Навчально-наукових інститутів 
мультимедійним обладнанням та кондиціонерами
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Комп’ютери 221 55 25 11 40 30 40 20 130 60 41 11 17 1 188 74 41 38 17 18 79 19 18 19 15 2 618

Проектори 24 4 2 2 3 4 4 6 17 5 5 2 3 1 11 4 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 70

Інтерактивні 
дошки 8 2 1 - 1 2 1 1 3 1 - 2 - - 5 4 - - 1 - 1 - - - 1 - 17

Екрани 24 5 1 2 3 4 4 6 17 5 5 2 3 1 11 4 2 2 2 1 9 2 2 2 2 1 60

Кондиціонери 29 5 2 2 3 6 6 5 21 8 5 3 4 1 24 9 5 4 3 3 23 3 2 3 4 2 97
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СЛАЙД - 129

Динаміка покращення матеріально-технічної бази 
навчально-виховного процесу



Технічна підтримка навчального процесу
В Університеті створена система технічної підтримки навчального процесу.
Відділом закупівлі товарів, робіт та послуг налагоджено процес закупівлі нового обладнання,
а відділом інформаційних технологій та технічної підтримки це обладнання вводиться в
експлуатацію.
В Університеті протягом року виконувалися слідуючі завдання:
1) Власними силами створено проект побудови нової сучасної мережі Інтернет та виконані

монтажні роботи по проекту за короткі терміни.
2) Оновлено 3 сервера університету, в них встановлені нові процесори та оперативна

пам’ять. Сервери підключено до дизель генератора для забезпечення їх безперебійної
роботи.

3) Закладено 3 вікна серверної кімнати для захисту від вибухів.
4) Встановлені 70 проекторів та 17 інтерактивних дошок для ефективного та якісного

проведення лекційних, практичних та лабораторних занять.
5) Закуплено та встановлено нові комп’ютери, на які інстальовано програмне забезпечення

для високошвидкісної обробки та передачи даних, підвишення працездатності та
комфортності роботи.

6) Встановлено та налаштовано нові принтери та багатофункціональні пристрої для більш
якісного та швидкого друку.

7) Підключено навчально-лабораторний комплекс до сучасної системи відеонагляду для
перевірки та контролю проведення занять в аудиторіях.

8) Встановлено 7 нових сучасних камер, які дозволяють проводити відеонагляд як в день, так
і вночі за блоками кондиціонерів, встановлених на приміщенні навчального корпусу, за
входами до навчально-лабораторного корпусу та за територією.
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В інститутах і на кафедрах:

1) Придбано та встановлено нові комп’ютери, на які інстальовано програмне
забезпечення для високошвидкісної обробки та передачи даних, підвищення
працездатності та комфортності роботи.

2) Встановлені та налаштовані нові принтери та багатофункціональні пристрої для
більш якісного та швидкого друку.

3) Кожну навчальну лабораторію підключено до високошвидкісного Інтернету зі
швидкістю 5 Гбіт/с, що дозволяє науково-педагогічним працівникам та студентам
отримувати швидкиц доступ до інформаційних ресурсів.

4) Підключено навчально-лабораторний комплекс до сучасної системи відеонагляду
для перевірки та контролю проведення занять в аудиторіях.

5) На всіх 22 кафедрах втілено програмне забезпечення для навчального процесу.
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В відділах і службах:

1) На 41 новий комп’ютер встановлено програмне забезпечення для високошвидкісної обробки
та передачі даних і підвищення комфортності в роботі.

2) Для бухгалтерії проведено оновлення програм бухгалтерського обліку 1С та Медок.
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В Університеті завдяки роботі проректора з навчально-виховної та 
адміністративно-господарської роботи 

Сало Анатолія Яковича для нормальних умов роботи зроблено:

В учбово-лабораторному корпусі підтримується зразковий порядок. Прибиральниці ввечері
після закінчення робочого дня прибирають усі кабінети, коридори, сходові марші, санітарні
вузли, і тому коли на наступний день ми приходимо на роботу, все чисто і акуратно прибрано.
Також щоденно в кінці дня проводиться дезінфекція коридорів і місць загального користування.

Територія Університету велика і вона підтримується в зразковому порядку. Весною, літом,
восени на території розквітають квіти, які приємно і красиво усіх радують, а взимку
проводиться прибирання снігу.

В Університеті постійно є світло, опалення, гаряча та холодна вода

Університет отримав Рішення Київської міської ради про визнання цільового призначення
земельної ділянки площею 1,3016 га. для експлуатації та обслуговування стадіону
«Зв’язківець» замість будівництва багатоквартирного будинку, та дозвіл на виготовлення
проекту землеустрою на право постійного користування цією земельною ділянкою.
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В Університеті зроблені комфортні умови
роботи завідувачів кафедр і викладачів та для навчання студентів 

• На всіх кафедрах, в кожній лекційній аудиторії
навчальній лабораторії, кабінеті завідувача кафедри
зроблено ремонт, встановлені кондиціонери та нові меблі,
що дозволяє викладачам та студентам працювати в
комфортних умовах

• В Університеті створена система високошвидкісного доступу до мережі інтернет зі
швидкістю 5 Гбіт/сек, що являється найкращим інтернетом не тільки в Україні, а і в
Європі. Такий інтернет дозволяє в декілька разів швидше вирішувати всі навчальні
проблеми, що викладачу, що студенту, і немає тих зависань, які були раніше, до того
як ми створили такий інтернет.

• Для забезпечення безпеки в сучасних умовах викладачів,
студентів та працівників Університету були проведені роботи з
облаштування захисної споруди. Встановлені на вхідні двері в
учбово-лабораторний корпус антивандальні захисні ролети,
встановлені решітки на вікна першого та цокольного поверху,
закладені всі вікна цокольного поверху мішками з піском,
закладено цеглою три вікна серверної. Завдяки чому створено
на нульовому поверсі найпростіше укриття. Технічно готова
захисна споруда і найпростіше укриття забезпечують безпеку в
сучасних умовах життєдіяльності всіх учасників освітнього
процесу і працівників Університету.
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В Університеті створена ефективна система охорони та 
система сповіщення про пожежну безпеку

В Університеті встановлена автоматична система пожежної сигналізації та оповіщення про
пожежу. Система спрацьовує через пульт пожежної охорони Державної служби України з
надзвичайних ситуацій.

В Університеті створена ефективна система охорони. Встановлені новітні відеокамери. У
чергових учбово-лабораторного корпусу та гуртожитку встановлені кнопки виклику
поліцейського наряду у випадку необхідності надання допомоги для наведення порядку.

Кнопка виклику на 
випадок пожежіХол центрального входу 

Університету
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• Згідно “Правил улаштування електроустановок” (ПУЕ) та
“Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”
(ПТЕЕС) замінена повністю електропроводка всього гуртожитку,
так як стара проводка могла привести до загибелі студентів. Тому
що оголені кінці могли привести до того, що студент міг
загинути.

• Проведено ремонт 32 блоків, 256 кімнат, 2 сходових маршів і всіх
коридорів.

• На всіх електроплитах замінені нагрівальні елементи.
• Встановлена кнопка виклику поліцейського наряду у випадку

необхідності надання допомоги для наведення порядку.
• Зроблена система оповіщення про пожежну безпеку, яка працює в

автоматичному режимі і може викликати через пульт підрозділ
пожежної охорони.

В гуртожитку зроблено в цілому
СЛАЙД - 136



• В кожній кімнаті гуртожитку зроблений поточний ремонт.
• Відремонтовані старі і закуплені нові меблі: дерев’яне

одноярусне ліжко замість двоярусного металевого ліжка зразка
1960 років, тумбочки, шафи для одягу. Кожна кімнати також
укомплектована столами, стільцями, холодильниками,
підставками під холодильники.

• В кожну кімнату заведений силовий кабель з окремою
розеткою до якої можливо підключити електрообігрівальний
прилад , для того щоб нагріти приміщення коли буде холодно.

• В кожній кімнаті встановлено роутер для бездротового
підключення до інтернету.

• Біля кожного ліжка зроблені розетки, які дозволяють студенту
включити і зарядити свій телефон і підключити ноутбук.

• На кожне вікно повішено штори.

Зроблено для кожної кімнати гуртожитку
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• Закуплено нове дерев`яне ліжко,
замість старого двохярусного
металевого ліжка зразка 1960 року.

• На кожне ліжко закуплено два
матраци для тепла і комфортного сну.

• Придбані шерстяні ковдри, пухові
подушки з напірником і наволочкою,
простирадла та підковдри, рушники.

Зроблено для кожного студента проживаючого в 
гуртожитку
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Створено нормальні умови проживання студентів в гуртожитку

Студенти, які на сьогоднішній день проживають у гуртожитку

• Для них, так як вимагає Кабінет Міністрів ми зробили тимчасове укриття на 63 чоловіка в
підвальному приміщенні та на першому поверсі 2 приміщення на 40 чоловік. Відремонтували
їх, укомплектували їх всім необхідним для нормального проживання. Згідно вимог Державної
служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС): всі вікна підвального приміщення і 1-го
поверху та сходи закладені мішками з піском.

• В підвальному приміщенні зробили туалети з біде, як для жінок так і для чоловіків. Встановили
умивальники та до них підвели холодну і гарячу воду. Зробили систему опалення, яка працює в
автоматичному режимі, та підтримує постійну комфортну температуру. Зроблені приточна і
витяжна системи вентиляції. До котла підключений генератор, що дозволяє постійно працювати
опаленню і бойлерам.

• Для всіх 143 студентів, які на даний час проживають у гуртожитку, створено умови для
нормального проживання.
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Загальна 
кількість 
студентів 

З них:

Діти-сироти до 
18 років

Діти-сироти
старше 18 років

Тимчасово 
переміщені особи

Діти учасників 
бойових дій

143 3 14 85 41



Створено нормальні умови для проживання студентів в 
гуртожитку

У 2022 році організовано можливе проживання студентів у тимчасовому укритті.  
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Студентська їдальня

Студентська їдальня – це центр затишку і спокою, 
де можна смачно та різноманітно перекусити. Все 
це робота дружнього колективу нашої їдальні під
керівництвом Марії Іванівни.

Студенська їдальня забезпечує харчування
різноманітних заходів, які проводяться в 
Університеті, а саме:
− міжнародних конференцій під егідою ООН;
− захист дисертацій;
− забезпечення гарячим чаєм та пиріжками на 

період щеплення від Covid в стінах
Університету;                                

− щоденне харчування до 250 осіб.
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Для забезпечення такої ефективності роботи їдальня оснащена всім необхідним, самим новітнім 
обладнанням, що полегшує роботу кухарів. За  роки з 2013  по 2022  було закуплено обладнання: 
електроплити для приготування їжі, шафа конвекційна (пекарська), тістоміс, шафи холодильні, 

морозильні камери,  кавомашини, мікрохвильова піч, гриль, фритюрниця, посудомийна машина, 
бойлер, машини для подріблення м´яса,  марміти,   машини для очищення картоплі, овочерізка,  

слайсер, кип’ятильники на 20 літрів, блендер.

.

0,00
16 580,00

89 017,50
77 118,00

100 000,00

2013 2019 2020 2021 2022

Динаміка закупівлі обладнання для їдальні в гривнях
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Створені умови автономної роботи їдальні в сучасних 
реаліях 

• В сучасних умовах при реальній загрозі повного блекауту України для
організації безперебійної роботи їдальні було закуплено:

• дві газові плити на дві конфорки для приготування їжі, та 8 балонів газу до
них, об'єму газу вистачить на 2 місяці роботи газових плит.

• придбали додаткову морозильну камеру для зберігання м'ясних продуктів.
Придбано генератор для підключення холодильників та морозильної
камери для забезпечення збереження продуктів харчування при
відсутності електроенергії. Для забезпечення тепла на період аварійних
відключень опалення в їдальні встановлено 2 булер’яни з варочною
поверхнею.

• Зроблено запас продуктів харчування та дров на 4 місяці.
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Надходження коштів від набору студентів, які
навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб

за період 2017-2022 роки

Рік 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Надходження 37 368 392 42 403 462 52 923 134 59 298 310 71 526 798 94 434 048

СЛАЙД  - 144



Кількість зарахованих на контракт

2021
рік набору 

(осіб)

2022
рік набору 

(з добором) (осіб)

Збільшення
кількості

зарахованих на 
контракт (осіб)

Бакалаври 969 1035 66

Магістри 198 967 769

Аспіранти 15 57 42

Разом 877
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877 осіб * 31800 грн. (середня оплата за рік навчання) = 27 мільйонів 900 тисяч гривень 
(більше отримали доходів)



Кошторис Державного університету телекомунікацій
на 2022 рік за програмою 2201160
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План використання бюджетних коштів Державного 
університету телекомунікацій на 2022 рік
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Чемпіон з легкої атлетики 
серед юніорів Східного 

регіону України, 17.08.2022 р.
студент 1–го курсу

Олександр Коваль 
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Чемпіон з боксу міста 
Києва та призер 

Чемпіонату України,
11.11.2022р.

студент 1-го курсу 
Іван Немиш

Чемпіон України з легкої 
атлетики серед юніорів,

29.08.2022 р. 
студент 1-го курсу 

Микита Крук

Спортивні досягнення
Державного університету телекомунікацій
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Друге загальнокомандне місце 13-го чемпіонату України серед студентів з гирьового 
спорту збірної команди Державного університету телекомунікацій 08.10.2022р.

Спортивні досягнення
Державного університету телекомунікацій
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ІІІ місце з бігу на 60 метрів 
в особистій першості відкритого 

Чемпіонату м. Києва з легкої атлетики в 
приміщенні серед спортсменів різних 

вікових категорій, 17.12.2022 р.
студент 1-го курсу Микита Крук

ІІІ загальнокомандне місце на Кубок федерації 
гирьового спорту України 17.12.2022 р. 
присвячений Збройним силам України

Спортивні досягнення
Державного університету телекомунікацій
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Відкритий Чемпіонат м. Києва 
з важкої атлетики 17.12.2022 року присвячений 

Збройним силам України, 
1-місце серед ветеранів, провідний фахівець 

кафедри БЖД та ФВ Безуглий Юрій Борисович

Спортивні досягнення
Державного університету телекомунікацій
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Спартакіада
Державного університету телекомунікацій

Міжнародний день студентського спорту в Україні
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Дякую за увагу!

Ректор В.Б. Толубко
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