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ВСТУП
Місце і роль держави у глобальному суспільстві пов’язані з її
спроможністю виробляти, споживати і застосовувати нові знання й
технології. Ці процеси безпосередньо залежать від чотирьох складових:
науки, освіти, виробництва та бізнесу, спільним інструментом для яких є
інформаційні і комунікаційні технології
Галузь телекомунікації динамічно змінюється, кожні два-три роки
з’являються нові технології, нові стандарти устаткування, тому підготовка
спеціаліста для наукомісткої галузі телекомунікації та інформатизації
потребує особливого підходу порівняно з іншими галузями.

Державний університет телекомунікацій (далі – Університет) є
провідним багатогалузевим вищим навчальним закладом, що провадить
інноваційну освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти від
молодшого бакалавра до доктора наук, проводить фундаментальні та
прикладні наукові дослідження, має розвинуту інфраструктуру навчальнонаукових та навчальних підрозділів, сприяє поширенню наукових знань,
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провадить культурно-просвітницьку діяльність та є єдиним в Україні вищим
навчальним закладом, що готує висококваліфікованих фахівців в сфері ITтехнологій, яка набуває стрімкого розвитку та є запорукою економічного
розвитку і обороноздатності держави.
Основною метою освітньої діяльності Університету є підготовка
висококваліфікованих і конкурентоспроможних, на національному та
міжнародному ринку праці, фахівців для органів державної влади та
управління, підприємств та організацій всіх форм власності, наукових та
освітніх установ за всіма рівнями вищої освіти, а також для забезпечення
потреб обороноздатності держави, формування інтелектуальної еліти
України, утвердження національних культурних та загальнолюдських
цінностей.
Освітня і наукова діяльність Університету ґрунтується на вимогах
законів України ―Про освіту‖, ―Про вищу освіту‖, ―Про наукову і науковотехнічну діяльність‖ та повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і
науки України.
Навчально-виховну роботу в Університеті забезпечують 7 навчальнонаукових інститутів (Телекомунікацій та інформатизації, Захисту інформації,
Менеджменту та підприємництва, Заочного та дистанційного навчання,
Післядипломної

освіти,

Військовий

інститут

телекомунікацій

та

інформатизації, Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова), 3
коледжі (Львівський, Харківський та Полтавський), 2 навчально-виробничі
центри (Львівський, Дніпропетровський). В Університеті функціонує 2
факультети військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за
програмою підготовки офіцерів запасу та підготовче відділення.
Університет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів
за наступними напрямами підготовки і спеціальностями: телекомунікації;
радіотехніка;

комп'ютерна

інженерія;

безпека

інформаційних

і

комунікаційних систем; системи технічного захисту інформації; управління
інформаційною

безпекою;

менеджмент;

соціологія;

телекомунікаційні
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системи та мережі; апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; інформаційні мережі
зв’язку, комп’ютерні системи та мережі; менеджмент організацій і
адміністрування. Також здійснюється підготовка студентів за програмою
підготовки офіцерів запасу за 28 військово-обліковими спеціальностями.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
На виконання контракту № І-131 від 03 лютого 2014 року з
Міністерством освіти та науки України та положень Статуту Університету,
ректор забезпечує високоефективну стабільну діяльність Університету на
рівні державних стандартів відповідно до чинної нормативно-правової бази.
Діяльність Університету, його посадових осіб у 2014 році була
спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання вимог
законодавства і запобігання невиконанню нормативно-правових актів
України працівниками Університету відповідно до покладених на них
завдань і функціональних обов’язків.
У 2014 році документів прокурорського реагування, судових рішень
та рішень контролюючих органів з виявленими порушеннями законодавчих
актів до Університету не надходило.
Відповідно до Закону України ―Про вищу освіту‖ у 2014 році
Університетом вирішувались основні завдання:


провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка

забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними
ними спеціальностями;


провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу,
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих
результатів в освітньому процесі;


участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку

держави через формування людського капіталу;
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формування особистості шляхом патріотичного, правового,

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та
самоорганізовуватися в сучасних умовах;


забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі

освітньої, наукової та інноваційної діяльності;


створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього

процесу їхніх здібностей і талантів;


збереження та примноження моральних, культурних, наукових

цінностей і досягнень суспільства;


поширення знань серед населення, підвищення освітнього і

культурного рівня громадян;


налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної

діяльності в галузі освіти і науки;


вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.

2. ОСВІТНЯ ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.
Освітня та методична діяльність в Університеті за звітній період
здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства, керівних
документів Міністерства освіти і науки України та була спрямована на
реалізацію змісту освіти на визначених освітніх рівнях за ліцензованим
переліком напрямів та спеціальностей підготовки фахівців з вищою освітою
відповідно до державних стандартів освіти, з метою якісної підготовки
фахівців для потреб держави та задоволення ринку праці у сфері
телекомунікацій

та

інформатизації,

соціально-економічного

України, забезпечення її безпеки і обороноздатності.

розвитку
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2.1. Основні напрями роботи з підвищення якості підготовки
фахівців, що вирішуються в Університеті.
Робота керівництва університету, навчально-наукових інститутів,
науково-педагогічних працівників у звітному періоді була спрямована на
приведення змісту навчання, його теоретичної та практичної складової у
відповідність до сучасного стану розвитку науки і техніки в галузі,
удосконалення та розвиток навчально-матеріальної бази університету, що
дозволить підвищити конкурентоздатність нашого випускника на сучасному
ринку праці та зацікавленість потенційного вступника.
Робота, яка проведена в університеті для покращання змісту навчання:
 приведено навчальні програми до вимог стандартів і сучасності;
 оновлено теоретичний зміст навчання;
 створено систему практичної підготовки;
 удосконалено навчально-матеріальну базу;
 покращено якісний склад науково-педагогічних працівників;
 введено нові напрями та спеціальності підготовки;
 створено нові кафедри.
При формуванні змісту навчання в нашому Університеті розроблені
нові навчальні програми. Вони враховують одночасно вимоги стандартів
вищої освіти по напрямам та спеціальностям підготовки фахівців та вимоги
роботодавців до компетентності випускників університету.
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Зазначене завдання вирішено колективами випускових кафедр. В ході
якого визначено вимоги до компетентності (знання та уміння) випускників
по всім напрямам та спеціальностям разом з роботодавцями провідних
телекомунікаційних компаній — Укртелеком, CISCO, Hewlett Packard,
Alсatel-Lucent, Huawei та інші.
Суттєво оновлено варіативну частину освітньо-професійних програм
підготовки за всіма напрямами та спеціальностями підготовки фахівців
університету
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2.2. Створення системи практичної підготовки студентів.
Для реалізації навчальних програм в університеті створено систему
практичної підготовки, для чого:
придбано

новітнє

устаткування

останнього

покоління,

яке

використовують провідні підприємства і компанії галузі, розроблено та
оновлено комплекс практичних та лабораторних занять, що дає можливість
нашому

випускнику

працювати

на

новітньому

обладнанні,

яке

використовується не тільки на теренах нашої держави, але і в усіх країнах
світу та дозволяє йому без додаткового навчання на підприємстві приступити
до виконання обов’язків за фахом.

Створення сучасних лабораторій на випускових кафедрах для
практичного навчання студентів роботі на сучасному обладнані, яке є
аналогом того, що використовується сьогодні на підприємствах галузі.
На кафедрі телекомунікаційних систем створюється лабораторний
комплекс підготовки студентів «Мініукртелеком» на базі новітнього
обладнання компанії Huawei. Застосування даного лабораторного комплексу
дозволить студентам оволодіти сучасними технологіями, здобути практичні
навички роботи на всіх сегментах телекомунікаційної мережі та отримати
знання про функціонування мережі в цілому.
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На кафедрі радіо технологій відкрито лабораторію сучасних мереж
цифрового радіозв’язку і кабельних мереж мультимедійних сервісів. На
площах лабораторії розгорнуте

сучасне обладнання мобільного зв`язку

компаній Ericsson, Nokia, програмне забезпечення для якого поставлено
оператором стільникового зв’язку Київстар GSM.
В лабораторії перспективних технологій передачі мобільного медіаконтенту розгорнуто та запроваджено в навчальний процес широкосмугову
систему бездротового мобільного зв`язку WIMAX компанії Alcatel-Lucent та
новітнє обладнання широкосмугового радіодоступу RadWin 2000 компанії
Watson Telecom.
На кафедрі радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту
створено навчальну лабораторію, на базі сучасного обладнання RADWIN
компанії Watson Telecom, що надає можливість студентам отримувати
відповідні

практичні

навички

при

вирішення

задач

технічного

радіомоніторингу за рахунок визначення контролю параметрів сигналів в
системах широкосмугового радіодоступу.
Заплановано

створення

навчальної

лабораторії

компанії

IBM

UKRAINE. що надасть можливість студентам отримувати міжнародні
нумеровані сертифікати.
На кафедрі інформаційних технологій відкрито перший в Україні
Навчально-науковий центр технологій Hewlett Packard. За рахунок інтеграції
навчальних

планів

підготовки

фахівців

університету

напрямку

«Телекомунікації» та навчальних програм Hewlett-Packard професійного
рівня АТА, створений академічний консорціум Навчально-наукового центру
з фірмою виробником, який
орієнтованої

освіти

вирішує питання надання компетентністно-

принципово

нової

якості.

Центр

оснащений

найсучаснішим обладнанням та програмним забезпеченням для проведення
курсів з мережевих, серверних та хмарних технологій. На базі центру
сформований перший в Україні міжнародний сертифікаційний центр, який
після успішного проходження програм, надає можливість отримати
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відповідні міжнародні сертифікати. В поточний час отримано 7 сертифікатів
викладачами та 12 сертифікатів студентами. Проходять навчання для
отримання міжнародного сертифікату 178 студентів.
На кафедрі комп’ютерних систем та мереж відкрито Академію
Cisco. Студенти після успішного проходження програми Академії Cisco та
LPI отримують міжнародні нумеровані сертифікати. Академія Cisco до того
ж допомагає студентам зі стажуваннями та працевлаштуванням в області
інформаційно-комунікаційних технологій як на вітчизняному, так і на
зарубіжному ринках праці. Отримано 2 сертифікати викладачами, 257
студентами.
На кафедрі інформаційної та кібернетичної безпеки створено
лабораторію кібернетичної безпеки, яка дозволяє на практиці опановувати
механізми і засоби захисту від стороннього кібервпливу на інформаційнокомунікаційні системи, процедури формування моделей захисту інформації
та політик безпеки.
На кафедрі систем захисту інформації завершується монтаж
обладнання та інсталляція программного забезпечення системи контролю
доступу

(фізичний

рівень

захисту),

яка

дозволяє

попередити

неконтрольований доступ до інформації.
На базі сучасного пошукового приладу DigiScan EX створюється
комплекс

технічних

засобів

захисту

інформації,

як

інформаційно-

телекомунікаційної системи на об'єктах інформаційної діяльності, а на базі
скануючого пристрою AR8200 та

локатора нелінійностей NR-900EM –

система для виявлення закладних пристроїв.
На

кафедрі

управління

інформаційною

безпекою

створено

лабораторію управління інформаційною безпекою, яка дозволяє практично
опановувати сучасні програмні засоби автоматизації та технології управління
інформаційною безпекою, зокрема СУІБ «Матриця». Виконано 1 етап робіт
щодо розвитку СУІБ «Матриця» в напрямку створення замкненого циклу
управління інформаційною безпекою.
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На

кафедрі

менеджменту

і

бізнес-моделювання

обладнано

комп’ютерний клас та розпочато роботу по створенню віртуальної
навчально-тренувальної фірми на базі інформаційно-програмного комплексу
управління підприємством «1С: Підприємство 8.2»., що надасть студентам
змогу отримати практичні навички роботи з даною системою та отримати
Сертифікат фахівця з використання комплексу управління «1С:».
На кафедрі соціології та гуманітарних дисциплін створюється
сучасна навчально-наукова лабораторія в якій використовуються новітні
технологічні програми ОСА, SPSS, що дозволить студентам отримати
практичні навички обробки статистичних даних на сучасному рівні з
отриманням відповідних сертифікатів.
Поряд з цим, значна увага в університеті приділялась підвищенню
фахової майстерності науково-педагогічних працівників для отримання ними
права викладати перелік дисциплін, які формують сертифікований курс
провідних світових виробників відповідного обладнання.
Крім того, в межах навчальних планів підготовки запроваджено
проведення

системи

телекомунікаційного

курсів

від

обладнання,

провідних

світових

програмно-апаратних

виробників

комплексів

із

забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки з видачею сертифікату,
що надає випускникам додаткові переваги при працевлаштуванні.
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Кафедра

Телекомунікаційних
систем

Запроваджені сертифіковані
курси

Компанія виробник
обладнання
(програмного
забезпечення)

Телекомунікаційні системи та
мережі наступного покоління

Huawei

Сервери НР
Інформаційних технологій
Технології хмарних обчислень
Радіотехнологій

Мережі цифрового
кабельного телебачення

Радіомоніторингу та
радіочастотного
менеджменту

Розробка і створення мереж
широкосмугового радіодоступу

Комп´ютерних систем та
мереж

Управління
інформаційною безпекою

Інформаційної та
кібернетичної безпеки

Підготовка до роботи
спеціаліста з інформаційних
технологій початкового рівня
Проектування комп’ютерних
мереж
Основи інформаційних
технологій
Основи маршрутизації і
комутації

Hewlett
Packard
Alсatel-Lucent
Watson
Telecom

CISCO

CISCO

Введення в кібербезпеку
CISCO
Основи хмарних технологій

Систем захисту інформації
Соціології та гуманітарних
дисциплін
Менеджменту та бізнесмоделювання

Основи мережевої безпеки
Комп’ютерна обробка
соціологічних досліджень
«1С: Підприємство»
Внутрішній аудит, система
менеджменту якості

D-Link service

OSA, SPSS, R
1С Україна
BUREAU
VERITAS
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2.3. Кадрове забезпечення підготовки фахівців.
Для забезпечення освітнього процесу висококваліфікованим науковопедагогічним персоналом в Університеті існує розвинена система підбору та
комплектування науково-педагогічними кадрами, яка включає у себе
наступні елементи:


відбір

науково-педагогічних

кадрів

серед

випускників

магістратури;

фахівців

залучення до викладання професійних навчальних дисциплін
провідних

компаній,

фірм

та

представників

виробників

телекомунікаційного обладнання;


підвищення

кваліфікації

науково-педагогічних

кадрів

університету через власну аспірантуру.
З

метою

забезпечення

комплектування

Університету

високопрофесійними науково-педагогічними кадрами та згідно «Положення
про державний вищий заклад освіти» затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1074 і ―Положення

про

обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації‖ затвердженого
наказом Міністра освіти і науки України від 24 грудня 2002 року № 744,
щорічно в Університеті оголошується конкурс на заміщення посад науковопедагогічних працівників.
Якісне виконання завдань з підготовки фахівців неможливо виконати
без відповідного кадрового забезпечення університету науково-педагогічним
складом.
Динаміка змін якісної характеристики науково-педагогічних
працівників
Для забезпечення виконання цього завдання керівництвом
університету приділяється значна увага, зокрема, з покращання мотивації
науково-педагогічного складу підвищувати свою кваліфікацію.
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Підвищення

кваліфікації

науково-педагогічних

працівників,

розглядається в Університеті як один із найважливіших чинників їх
становлення та професійного зростання. Стажування та підвищення
кваліфікації проводиться з метою оновлення і розвитку умінь та знань,
необхідних для ефективного вирішення завдань навчально-виховного
процесу.
Основна частина викладачів проходить підвищення кваліфікації
шляхом стажування на підприємствах зв’язку, у вищих навчальних закладах
та

науково-дослідних

установах.

Крім

кваліфікацію за рахунок самостійного

того,

викладачі

підвищують

систематичного навчання, на

короткотермінових курсах, семінарах та конференціях.
Підвищення

кваліфікації

здійснюється

згідно

п’ятирічного

перспективного плану, на підставі якого розробляються річні плани.
Протягом звітного періоду свою кваліфікацію підвищили 33 науковопедагогічних працівника, у спеціалізованих вчених радах Університету
здійснено захист однієї докторської та чотирьох кандидатських дисертацій.
Якісна характеристика укомплектованості університету науковопедагогічним складом вищої кваліфікації та її порівняльний аналіз за
звітний період
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2.4. Удосконалення структури Університету.
З метою конкретизації теоретичної та практичної підготовки студентів
удосконалено структуру університету. Створено нові кафедри:
Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій
Управління інноваційною діяльністю.
Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності.
Безпеки життєдіяльності.
Системного програмування.
Це дало можливість розширити спектр спеціальностей підготовки в
Університеті та:
 поглибити знання студентів в сфері супутникових телекомунікацій;
 готувати фахівців, які здатні здійснювати ефективне управління
інноваційною діяльністю в сучасних умовах;
 сформувати конкурентоспроможні компетенції студентів у галузі
документознавства, аналітичного та інформаційного аналізу;
 навчити випускників використанню сучасних мов програмування.
Вивчення ринку праці, моніторинг стану галузі ІТ-технологій та аналіз
діяльності вузів України в цьому напрямку, показали необхідність зміни суті,
як теоретичної так і практичної складових підготовки ІТ-спеціалістів,
менеджерів та соціологів. Керівники та власники підприємств галузі бажають
отримувати спеціалістів, які володіють інноваційними підходами до
вирішення проблем по посаді, технологіями менеджменту та маркетингу,
вміють спілкуватись з персоналом та спроможні організувати і вести
виробничий процес на рівні найсучасніших вимог.
З цією метою у 2014 році

Інститут гуманітарних технологій було

реорганізовано в Інститут менеджменту та підприємництва. До складу
інституту були введенні кафедри: Менеджменту та бізнес-моделювання,
Управління інноваційною діяльністю, Економіки, підприємництва та права,
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Соціології та гуманітарних дисциплін, Документознавства та інформаційно
аналітичної діяльності.
Враховуючи європейський досвід підготовки фахівців для системи ІТкомунікацій, в інституті запроваджено новий напрям підготовки магістрів зі
спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», де випускники
бакалаврату зможуть оволодіти навичками проектування, планування та
організації галузевих процесів.
Разом з цим, враховуючи потреби галузі ІТ-комунікацій інститут
продовжує підготовку кадрів напряму «Соціологія» для роботи в органах
управління, кадрових органах, науково-дослідних організаціях.
2.5. Основні напрями роботи по формуванню контингенту
студентів.
Основним із напрямків роботи в Університеті є формування
контингенту студентів.
Станом на 01.09.2014 року в Університеті здобувають вищу освіту
6076 студентів. Кількісні показники тих, хто навчається за ступенями вищої
освіти та формами навчання:
Контингент студентів за ступенями вищої освіти
станом на 01.09.2014 року
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У тому числі в університеті навчаються 162 іноземних студенти та 147
студентів отримують другу вищу освіту.
2.6. Організація роботи підготовчого відділення.
Щороку

більшість

абітурієнтів,

які

виявляють

бажання

стати

студентами Університету, поглиблюють свої знання на підготовчому
відділенні

Університету.

Підготовче

відділення

входить

до

складу

Університету та виконує одне з відповідальних завдань: за порівняно
короткий термін навчання слухачі отримують високий та достатній рівень
підготовки, який дає їм можливість підготуватися до здачі зовнішнього
незалежного оцінювання та вступити до Університету.
Навчальний

процес

забезпечується

науково-педагогічними

працівниками відповідних кафедр Університету. Викладачі мають великий
досвід практичної роботи, створюють методичні розробки з урахуванням
специфіки навчального процесу на підготовчому відділенні для підготовки
до зовнішнього незалежного оцінювання та подальшого навчання в
Університеті.
2.7. Профорієнтаційна робота в школах, коледжах та технікумах
Всі

підрозділи Університету проводять значну профорієнтаційну,

агітаційну роботу, яка спрямована на збільшення і покращення якості
контингенту

студентської

молоді.

Пріоритетним

напрямком

профорієнтаційної роботи є формування у майбутніх студентів уявлення про
можливості та перспективи професійної самореалізації після завершення
навчання.
Робота проводиться за різними формами та термінами. Найбільш
сталою та поширеною формою профорієнтаційної роботи є дні відкритих
дверей в Університеті, які проводяться щотижня під керівництвом ректорату,
директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр. У ці дні
майбутні абітурієнти та їхні батьки ознайомлюються з правилами прийому
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до

Університету,

спеціальностями,

програмами

підготовки,

умовами

навчання та матеріально-технічною базою Університету.
Проводяться зустрічі представників Університету із випускниками
шкіл, коледжів та технікумів. Здійснюється видавництво рекламних
проспектів

Університету,

навчально-наукових

інститутів,

факультетів,

кафедр та інформаційного бюлетеня для абітурієнта.
2.8. Прийом на навчання до Університету, формування показників
ліцензованого обсягу на підготовку фахівців з вищою освітою.
Упродовж звітного періоду організаційна робота приймальної комісії
та її структурних підрозділів проводилася в умовах прозорості та відкритості.
У встановлені терміни затверджувалися та оприлюднювались «Правила
прийому до Державного університету телекомунікацій».
Технічний персонал та члени приймальної комісії проводили прийом
документів абітурієнтів, а також консультації з питань вибору майбутньої
професії за напрямами та спеціальностями навчання в Університеті.
Усі питання, пов'язані з роботою приймальної комісії, вирішувалися
своєчасно та згідно з нормативними документами.
Університет суворо дотримується ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти.
Результати прийому до Державного університету телекомунікацій
у 2014 році
Форма навчання
Денна

ОКР
Ліцензія
обсяг

Бюджет

Контракт

Всього

Ліцензія
обсяг

Бакалавр

1710

641

160

801

1320

118

Спеціаліст

1250

498

87

585

1060

Магістр

310

151

46

197

3270

1290

293

1583

ВСЬОГО

ВСЬОГО

Заочна
Бюджет Контракт

Всього

Кількість

424

542

1343

106

302

408

993

210

0

94

94

291

2590

224

820

1044

2627
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Результати прийому до Університету у 2014 році на різні

форми

навчання та освітньо-кваліфікаційні рівні є задовільним, що дозволяє
планувати роботу Університету на найближчу перспективу.
План набору за державним замовленням на навчання виконано у
повному обсязі.
За результатами вступної кампанії та з урахуванням відкриття нових
напрямів і спеціальностей підготовки в Університеті проведено значний
обсяг роботи щодо збільшення та перерозподілу ліцензованого обсягу на
навчання

фахівців

за

найбільш

спеціальностями підготовки.

престижними

та

перспективними
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2.9. Заочне та дистанційне навчання.
Навчання без відриву від виробництва в університеті здійснюється за
заочною та дистанційною формами і є одним із способів здобуття певного
рівня вищої освіти особами, які мають відповідний освітній чи освітньокваліфікаційний рівень та організоване з усіх акредитованих в університеті
напрямів підготовки та спеціальностей.
Основними напрямами роботи за звітній період щодо удосконалення
системи заочної та дистанційної форми навчання було запровадження
використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі з
метою підвищення якості підготовки фахівців, розширення географії
студентів університету та надання можливості навчатись особам з
особливими потребами.
З 2014/2015 навчального року розпочато

навчання студентів з

використанням дистанційних технологій. Попередньо було проведено
підготовчу

роботу

дистанційного
персоналу

по

навчання,

основам

створенню
проведено

розробки

апаратно-програмної
навчання

дистанційних

системи

науково-педагогічного
курсів

та

організації

дистанційного навчання студентів, підготовлено обслуговуючий штат
платформи – адміністратора та методистів. Створено локальний пункт
дистанційного навчання на базі Харківського коледжу ДУТ, де навчається 20
студентів за програмою підготовки бакалаврів та 12 студентів за програмою
підготовки спеціалістів. Функціонування локального пункту дистанційного
навчання дозволяє реалізувати підготовку студентів в м. Харкові та області.
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Проведення он-лайн зустрічі представників адміністрації ДУТ у м. Києві та
студентів у м. Харкові
Для забезпечення навчального процесу із використанням дистанційних
технологій залучаються кваліфіковані педагоги, які отримали сертифікат
курсів підвищення кваліфікації по організації дистанційного навчання.
Студенти

навчаються

навчальними

за

планами,

адаптованими
стовідсотково

до

дистанційного

забезпечуються

навчання

навчальними

посібниками та методичними рекомендаціями по кожній дисципліні.
Для забезпечення викладання створено спеціалізовану навчальнонаукову лабораторію телетрансляцій та дистанційного навчання. На її базі
здійснюється

відеозапис

лекційних

занять,

проводяться

заняття

із

використанням засобів відеозв’язку в формах вебінарів та відео тренінгів.

2.10. Післядипломна освіта.
Післядипломна

освіта

в

університеті

створює

умови

для

безперервності та наступності освіти і включає:
 перепідготовку - отримання слухачем іншої спеціальності на
основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня;
 спеціалізацію - набуття спеціалістом здатностей
окремі завдання
спеціальності;

та

обов'язки,

які

мають

особливості

виконувати
в межах
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 підвищення

кваліфікації

спеціалістів

за

акредитованими

спеціальностями, які дають можливості виконувати додаткові завдання та
обов'язки;
 стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та
обов'язків певної спеціальності.
Навчання здійснюється за спеціальностями:
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Телекомунікаційні системи та мережі
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності).
Динаміка набору слухачів, які здійснюють отримання іншої
спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного
рівня
№
п/п

Спеціальність

1

Роки навчання
2012р.

2013р.

2014р.

Менеджмент організацій і
адміністрування

26

8

44

2

Телекомунікаційні системи та
мережі

14

18

36

3

Безпека інформаційних і
комунікаційних систем

23

14

30

63

40

110

ВСЬОГО :

2.11. Державна атестація
Одним із найбільш важливих напрямків роботи Університету

є

організація випуску студентів, виконання державного замовлення.
Оцінка

рівня

підготовки

випускників

членами

екзаменаційних комісій, головами яких призначались

Державних

найбільш відомі

професіонали в галузі телекомунікацій та інформатизації, надає можливість
визначити вірність курсу з організації освітнього процесу та його
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матеріально-технічного забезпечення, ефективність діяльності науковопедагогічного складу.
За результатами роботи в ході державної атестації комісіями
відмічаються

високий

рівень

підготовки

випускників

за

всіма

спеціальностями, практичну спрямованість магістерських та дипломних
проектів (робіт), зосередження на найбільш новітніх проблемах розвитку
інформаційно-телекомунікаційних
присвячена

проектуванню

технологій.

реальних

Значна

кількість

телекомунікаційних

робіт

об’єктів,

покращенню якості передачі даних, переходу на цифрові та оптиковолоконні
системи зв’язку, впровадженню нових інформаційних технологій та
технологій захисту.
Позитивним моментом магістерського та дипломного проектування, як
відмічається у звітах Державних екзаменаційних комісій, є широке
використання інформаційних технологій на рівні графічного проектування,
використання електронних таблиць та баз даних, лінійного програмування,
економіко-статистичного аналізу, автоматизації проектування окремих
проектів, а також використання комп’ютерних презентацій при проведенні
захисту магістерських та дипломних проектів (робіт).

За звітний період в університеті державній атестації підлягало та
випущено студентів за ступенями вищої освіти та формами навчання:

Форма навчання:
Ступені вищої освіти
Денна

Заочна

Бакалавр

968

522

Спеціаліст

525

531

Магістр

256

113
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Закінчили навчання та отримали диплом з відзнакою:

Підрозділ

Освітньо-кваліфікаційний рівень
Бакалавр
Спеціаліст
Магістр
денна

заочна

денна

заочна

денна

заочна

ННІТІ

7

14

14

14

15

3

ННІЗІ

-

1

1

2

12

3

ННІМП

3

-

6

4

3

2

ВІТІ ДУТ

11

-

6

-

-

-

ЖВІ ДУТ

15

-

7

-

-

-

36/5%

15/4%

34/10%

20/4%

30/15%

8/7%

Всього
% від
випуску

2.12. Методична робота та науково-методичне забезпечення.
Методична робота в Університеті у звітному періоді планувалась і
проводилась згідно річного Плану методичної роботи та включала
проведення

наступних

заходів:

засідання

науково-методичних

рад

Університету та інститутів, засідання кафедр, методичні наради та заняття.
Протягом звітного періоду в Університеті проведено засідань:
науково-методичних рад університету – 12;
науково-методичних рад інститутів, факультетів – 74;
кафедр – 288.
Методичних нарад та занять (відкритих, показових, пробних та
інструкторсько-методичних) – 311.
В ході виконання завдань методичної роботи вирішувались наступні
завдання:
 удосконалення науково-методичного забезпечення освітнього
процесу, що полягало у внесенні змін до варіативних частин освітньо-
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професійних

програм

підготовки

фахівців

за

всіма

напрямами

та

спеціальностями, розробку та погодження навчальних планів підготовки
фахівців, розгляд пропозицій щодо оновлення змісту та введення нових
навчальних дисциплін до навчальних планів підготовки, програм навчальних,
виробничих та інших видів практик, розробку підручників та навчальних
посібників, навчально-методичних комплексів дисциплін;
 підвищення

методичної

майстерності

науково-педагогічних

працівників;
 вироблення єдиних підходів з методики організації та проведення
занять, установлення єдиного розуміння та методики викладання навчальних
дисциплін;
 вивчення передового досвіду кращих викладачів з метою його
подальшого втілення в навчальний процес.
В ході вирішення завдань методичної роботи та науково-методичного
забезпечення освітнього процесу в Університеті за звітний період видано в
електронному та паперовому вигляді 166 підручників, навчальних посібників
та монографій.
Кількість опублікованих
Підрозділи
Навчально-науковий інститут
телекомунікацій та інформатизації
Навчально-науковий
інформації

інститут

захисту

Навчально-науковий інститут менеджменту
та підприємництва
Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації ДУТ
Житомирський військовий інститут імені
С.П. Корольова ДУТ
Всього

підручників

посібників

монографій

9

35

6

7

24

3

5

18

2

4

29

1

3

21

2

28

127

14
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Розроблено навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін для
забезпечення проведення занять за дистанційною формою навчання,
створено

електронну бібліотеку та електронні

каталоги

навчальних

дисциплін.
3. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Мета і завдання наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності Державного університету телекомунікацій.
Основною

метою

наукової,

науково-технічної

та

інноваційної

діяльності в Університеті в звітному періоді було створення передумов
інноваційної моделі подальшого розвитку Університету, здобуття нових
наукових знань шляхом проведення фундаментальних та прикладних
наукових досліджень з питань інформаційно-аналітичного забезпечення
управління державою, її безпеки і оборони; впровадження новітніх
технологій захисту інформаційних ресурсів; розвиток напрямку бізнесінформатики;

розробку

та

впровадження

стандартів

і

регламентів

застосування телекомунікаційних технологій, стандартів і регламентів
застосування телекомунікаційних технологій.
Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності Університету в 2014 році були:


створення інноваційної моделі розвитку університету;



створення системи роботи з організації наукової і науково-

технічної діяльності університету;


підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;



залучення до наукової дальності широкого кола студентської

молоді через розширення напрямів роботи та кількості наукових гуртків
наукового товариства студентів та аспірантів;

28



формування

сучасного

механізму

підготовки

наукового

кадрового потенціалу через аспірантуру, докторантуру і інституту здобувачів
наукових ступенів - доктора філософії та доктора наук за основними для
галузі науковими спеціальностями та здатних забезпечити впровадження
інноваційної моделі розвитку університету;


одержання

конкурентоспроможних

фундаментальних

та

прикладних наукових результатів;


науково-інформаційне забезпечення діяльності університету.

На виконання згаданих завдань в університеті проведено відповідну
роботу.
3.2. Створення та запровадження системи роботи з організації
наукової та науково-технічна діяльності.
В Університеті, у відповідності до вимог законодавства України
освітня діяльність з підготовки здобувачів вищої освіти тісним чином
пов’язується з науковим забезпеченням.
Структура процесу підготовки здобувачів вищої освіти та роль і місце
науки в цьому процесі наведена нижче.

Для забезпечення процесу підготовки здобувачів вищої освіти та
докторів наук в університеті створено Систему роботи з організації наукової і
науково-технічної діяльності.
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Структура і зміст циклу функціонування Системи роботи з організації
наукової і науково-технічної діяльності.

Основою сталого розвитку колективу є науково-педагогічні і наукові
працівники університету - його кадровий потенціал. Впродовж 2014 року
керівництво

приділяло

увагу

покращенню

кадрового

потенціалу

Університету.
Динаміка зростання кількості вчених в Університеті.
300
200
100
0

175

90
13 57

224
69

2012 2013
Доктори наук, професори2014
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Житомирський військовий
інститут ім. С.П.Корольова

Військовий інституті
телекомунікацій та інформатизації

При цьому чисельність докторів наук, професорів збільшилося на 25 %
рази, кандидатів наук, доцентів та СНС біль ніж на 30%.
При цьому значно зросла питома вага вчених Державного університету
телекомунікацій.
Динаміка зростання питомої ваги
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В Університеті створені і ефективно діють визнані в Україні і за її
межами 25 наукових шкіл.
№

Засновники і керівники наукових шкіл

1. Доктор технічних наук, професор ГОСТЕВ В.І.
2. Доктор технічних наук, професор БЕРКМАН Л.Н.
3. Доктор технічних наук, професор КОЗЕЛКОВ С.В.
4. Доктор технічних наук, професор ЗУЄВ В.О.
5. Доктор економічних наук, професор ГУДЗЬ О.Є.
6. Доктор технічних наук, професор СЕМЕНКО А.І.
7. Доктор технічних наук, професор КРАВЧЕНКО Ю.В.
8. Доктор технічних наук, професор ТУПКАЛО В.М.
9. Доктор філософських наук, професор ПОЛИСАЄВ О.П.
10. Доктор технічних наук, професор ВИШНІВСЬКИЙ В.В.
11. Доктор технічних наук, професор РОЗОРІНОВ Г.М.
12. Доктор технічних наук, професор БАРАБАШ О.В.
13. Кандидат технічних наук, професор ДРОБИК О.В.
14. Доктор технічних наук, С.Н.С. ШЕВЧЕНКО В.Л.
15. Доктор технічних наук, професор КРЕДЕНЦЕР Б.П.
16. Доктор технічних наук, професор КРИЖНИЙ А.В.
18. Доктор фізико-математичних, професор ЖЕРДЄВ М.К.
20. Доктор фізико-математичних, професор РОМАНЮК В.А.
21. Доктор фізико-математичних, професор САМОХВАЛОВ Ю.Я.
22. Доктор технічних наук, професор ДАНИК Ю. Г.
23. Доктор технічних наук, С.Н.С. ПИСАРЧУК О. О.
24. Доктор технічних наук, професор МАНОЙЛОВ В. П.
25. Доктор технічних наук, професор ПІЛЬКЕВИЧ І. А.
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Завдяки вдалій кадровій політиці в звітному періоді значно посилився
науковий потенціал згаданих наукових шкіл.
Ці школи стали основною динамічного розвитку інноваційної моделі
розвитку університету в 2014 році.
3.3. Організації підготовки і атестації науково-педагогічних і
наукових кадрів.
В Університеті створена і успішно функціонує система підготовки
науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів наук і
докторів філософії. Цикл роботи системи наведений нажче.
Структура системи

Склад

системи:

наукові

гуртки;

аспірантура;

докторантура;

спеціалізовані вчені ради.
Підготовка докторів наук та докторів філософії через докторантуру
і аспірантуру (ад’юнктуру) в 2014 році набула позитивної динаміки росту.
В аспірантурі Університету здійснюється підготовка докторів філософії
за 10 спеціальностями, причому 3 з них відкриті вже в 2014 році та докторів
наук за 3-ма спеціальностями, одна з них відкрита в 2014 році.
На даний час в аспірантурі Університету навчається 54 аспірантів
(ад’юнктів) та 3 докторанти.
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В звітному році на навчання в аспірантуру прийнято 24 осіб та 2 до
докторантури.
Кількісні показники підготовки докторів філософії в аспірантурі
(ад’юнктурі)

Наукова робота студентів та її забезпечення стала в університет
одним з пріоритетних напрямів роботи.
Студенти Університету залучаються до наукової роботи на кафедрах,
беруть активну участь в організації та проведенні конференцій молодих
вчених, науково-практичних та наукових семінарах на кафедрах, прийняли
участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських
олімпіадах.
Науковою роботою охоплено понад 600 студентів (курсантів).
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3.4. Атестація науково-педагогічних і наукових кадрів вищої
кваліфікації.
Впродовж 2014 року в університеті відкрито 2 спеціалізовані вчені
ради, Тому в 2014 році, чисельність спеціалізованих вчених рад в
Університеті зросла до 5.

При цьому кількість наукових спеціальностей, дозволених для захисту
дисертації в спеціалізованих вчених радах доведена в докторській
спеціалізовані вченій раді до рекордних 3 і до 8 в кандидатських радах.

Інформація щодо наукових спеціальностей в спеціалізованих вчених
радах.
1.

СВР Д 26.861.01 (докторська) по захисту дисертацій на здобуття

наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук за спеціальностями:
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05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.20 - оптоелектронні системи.
2. СВР К 26.861.05 (кандидатська) по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 інформаційні технології.
3. СВР К 26.861.06 (кандидатська) по захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
21.05.01 - інформаційна безпека держави;
05.13.21 – системи захисту інформації.
4. Спеціалізована Вчена Рада СРД 26.710.01
05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі";
05.13.06 "Інформаційні технології";
20.02.14 "Озброєння і військова техніка".
5. Спеціалізована Вчена Рада СРК 14.719.01
20.02.14 - "Озброєння і військова техніка".
Окремим питанням стоїть питання присудження вчених звань.
Це питання було організовано в напрямку забезпечення відповідними
фахівцями інноваційної освітньої діяльності Університету.
Інформація щодо присвоєння вчених звань
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Науковці

Університету

успішно

вирішували

питання

науково-

інформаційного забезпечення діяльності Університету.
В Університеті проведено 2 міжнародні, 6 всеукраїнських та
1 студентська науково-практичних конференцій та 18 науково-практичних та
наукових семінари.
В 2014 року увагу було приділення на підвищенні інноваційної
складової згаданих заходів.

Інформація
щодо основних конференцій
№
1.

2.

3.

4.

Вид заходу та найменування теми,
рівень заходу
ІІ Міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми
інформатизації»
ІІІ Міжнародна науково-технічна
конференція «Проблеми
інформатизації»
Науково-технічна конференція
студентів та молодих вчених факультету
ІТ «Сучасні інфокомунікаційні
технології»
Науково-практична конференція

Відповідальні за
проведення
Навчально-науковий
інститут телекомунікацій
та інформатизації
Навчально-науковий
інститут телекомунікацій
та інформатизації
Навчально-науковий
інститут телекомунікацій
та інформатизації
Навчально-науковий
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№

5.

6.

7.

8.

9.

Вид заходу та найменування теми,
рівень заходу
«Актуальні проблеми забезпечення
інформаційної безпеки держави»
Науково-практична конференція
«Актуальні проблеми забезпечення
інформаційної безпеки держави»
Наукова конференція студентів
«Соціальні та економічні проблеми
розвитку інформаційного суспільства»
Науково-технічна конференція
студентства та молоді «Світ інформації
та телекомунікацій»
Всеукраїнська науково-технічна
конференція «Проблеми створення,
розвитку та застосування
інформаційних систем спеціального
призначення»
IX науково-практичний семінар
«Пріоритетні напрямки розвитку
телекомунікаційних систем та мереж
спеціального призначення»

Відповідальні за
проведення
інститут захисту
інформації
Навчально-науковий
інститут захисту
інформації
Навчально-науковий
інститут менеджменту та
підприємництва
Наукове товариство
студентів, аспірантів та
молодих вчених
Житомирський
військовий інститут Ім.
С.П. Корольова
Військовий інститут
телекомунікацій та
інформатизації

Впродовж 2014 року в Університеті 14 монографії. Загалом у фахових
наукових журналах і збірниках науковці Університету видали більше 600
наукових статтей, значна кількість із яких отримала відповідні наукові
посилання, в тому числі і за кордоном.
В 2014 році були захищені права на інтелектуальну власність на
результати науково-дослідних робіт шляхом отримання 38 патенту на
корисну модель.
3.5. Наукові дослідження в 2014 році структурними підрозділами
університету проводилися в рамках 33 науково-дослідних робіт.
Згадані

НДР

виконувались

у

Науково-дослідних

інститутах:

Телекомунікацій, Безпеки інформаційних ресурсів, Проблем організаційного
розвитку і управління підприємствами та інформаційних технологій
(м. Харків).
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Робота цих наукових підрозділів була направлена на виконання НДР за
прямими

договорами,

створення

нормативно-технічних

документів,

проектування і розробка інформаційних систем.
Обсяг виконаних робіт перевищив 10 500 тис. грн.
Серед основних наукових здобутків слід відмітити:
Створення сегментів інформаційної системи для розвитку єдиного
інформаційного простору міста Харкова на базі єдиної інформаційної
системи (ЄІС) Харківської міської ради.
Обслуговування інформаційних систем КП «ЦПКВ ім. О.М.Горького».
Обслуговування інформаційних систем Департаменту підприємництва
та споживчого ринку Харківської міської ради
Розробка

робочого

проекту

«Будівництво

спортивно-оздоровчих

споруд. Система передачі даних і відеоспостереження».
Розробка робочої документації «Проектні роботи з проведення робіт
по

реабілітації,

комунального

пов`язаних

закладу

з

реконструкцією

Харківського

історичного

будівлі
музею

Обласного
-

пам`ятки

архітектури місцевого значення».
Наказами Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України від 28.12.2012 № 803 та Міністерства транспорту
та зв'язку України від 22.02.2010 N 91 визначені показники параметрів якості
та їх граничні нормовані рівні телекомунікаційних послуг фіксованого
телефонного зв'язку та передачі даних і доступу до мережі Інтернет.
У відповідності до Рішення НКРЗІ від 24.12.2013 № 849

кожен з

операторів та провайдерів мають оприлюднювати у 2015 році показники
параметрів якості телекомунікаційних послуг.
У

зв`язку

з

вищевикладеним,

Державним

університетом

телекомунікацій на замовлення Українського державного центру радіочастот
були розроблені наступні документи:
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 методика з виконання вимірювання параметрів якості послуг
фіксованого

телефонного зв’язку методом випробування на реальному

трафіку (Свідоцтво № 11-0198 від 08.12.2014р.);
 методика

з

виконання

вимірювання

параметрів

якості

телекомунікаційних послуг фіксованого телефонного зв’язку методом
тестових контрольних викликів та автоматичним методом вимірювання
якості передачі мови (PESQ) (Свідоцтво № 11-0199 від 08.12.2014р.);
 методика з виконання вимірювання параметрів якості послуг
передачі даних та доступу до Інтернет.
На замовлення ПАТ ―Укртелеком‖ розроблено корпоративний стандарт
товариства ―Технічна експлуатація оптичних стиків волоконно-оптичних
систем передачі‖.
В рамках наукової діяльності військові інститути виконували роботи за
спеціальною тематикою, спрямовану на вирішення актуальних проблем
обороноздатності держави.
В минулому році в Університеті проведена робота щодо формування
тематики 24 ініціативних науково-дослідних робіт кафедр з актуальних
питань розвитку інформаційної та телекомунікаційної галузі економіки.
З зазначених 16 робіт направлено на конкурс МОН України для
фінансування за державним замовленням.
За результатами конкурсу будуть розглянуті 2 роботи на можливість їх
виконання за рахунок Державного бюджету України.
Отже, виходячи з наведеного можна зробити висновок, що наукова,
науково-технічна та інноваційна діяльність Університету в 2014 році набула
нових спроможностей щодо забезпечення інноваційної моделі розвитку
Державного університету телекомунікацій та сформувала сталу тенденцію
позитивного зростання всіх її складових.
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4. МІЖНАРОДНЕ СПІРОБІТНИЦТВО.
Відповідно

до

Статуту

Університет

здійснює

міжнародне

співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв’язки з навчальними
закладами, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами,
фірмами,

громадськими організаціями та іноземними громадянами з

питань:


організації

проведення

науково-практичних

конференцій,

семінарів, тренінгів, круглих столів;


вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки;



організації участі викладачів і співробітників Університету в

міжнародних проектах університетів різних країн, які фінансуються
міжнародними фондами;


розширення договірних зв’язків університету із провідними

університетами Європи, Америки, Китаю та інших регіонів світу в галузі
телекомунікаційних технологій;


залучення іноземних спеціалістів до роботи в Університеті та

участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності
закордонних університетів і наукових установ;


активізації міжнародної мобільності студентів університету,

розширення можливостей їх навчання, стажувань, навчальних практик у
закордонних університетах;


організації спільної підготовки і стажування студентів;



проведення спільних наукових розробок;



створення спільних підприємств;



виконання

наукових робіт за грантами, започаткованими

фондами іноземних держав;


організації

прийому

на

навчання

іноземних

студентів,

післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, підготовки
науковців;
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здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності,

передбачених чинним законодавством.
Вищевказані заходи здійснюються шляхом:


установлення

прямих

зв’язків

з

навчальними

закладами,

науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними
організаціями, фондами;


укладання договорів про співробітництво;



здійснення зовнішньоекономічної діяльності на основі договорів

відповідно до чинного законодавства.
Організація набору та прийняття іноземних громадян на навчання до
Університету проводиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки
України Серія АЕ № 527431 від 03.10.2014 року в межах ліцензованих
обсягів за всіма акредитованими напрямами та спеціальностями.
У 2014 році на навчання до Університету було прийнято 44 іноземних
громадянина із 7 країн світу. 25 іноземців були зараховані на денну форму
навчання, 19 на заочну форму навчання. Найбільше іноземців вступили на
навчання з Азербайджану - 19 осіб та Туркменістану – 15 осіб. Також у
цьому році до університету були переведені 4 громадянина з Туркменістану,
які навчались у Донецьких та Луганських областях.
Прийнято у 2014 році на навчання до Університету іноземних
студентів
Інститут

Загальна кількість

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та
інформатизації
- Факультет інформаційних технологій
- Факультет телекомунікацій

13
4
9

Навчально-науковий інститут менеджменту та
підприємництва
Навчально-науковий інститут захисту інформації

4

Навчально-науковий
інститут
дистанційного навчання
Всього

19

заочного

та

8

44
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Країна

Загальна кількість

Азербайджан

19

Білорусь

1

Китай

1

Росія

2

Туреччина

1

Туркменістан

15

Узбекистан

5

Всього
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Сьогодні в університеті за програмами ОКР «бакалавр», «магістр»
навчаються 163 іноземних громадянина із 9 країн світу (Азербайджану,
Білорусь, Грузії, Росії, Туреччини, Туркменістану, Узбекистану, Казахстану,
Китаю) за денною формою навчання – 95 осіб; заочною формою навчання –
68 осіб.
Університет

активно

налагоджує

співробітництво

та

взаємовідносини із зарубіжними вищими навчальними закладами. Так у
порівнянні з попередніми роками кількість укладених угод з міжнародного
співробітництва у 2014 році помітно зросла. У 2012 році було підписано 14
угод, у 2013 році - 23 угоди.
Динаміка росту кількості угод з міжнародного співробітництва
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За 2014 рік укладено 32 договори у рамках двосторонніх партнерських
угод із зарубіжними навчальними закладами з 13 країн світу: Університет
кооперативної освіти, м. Саксонія (Німеччина), Беруфсакадемія, м. Дрезден
(Німеччина), Вища школа телекомунікацій, м. Лейпциг (Німеччина), Ризький
технічний

університет

(Латвія),

Вищий

Державний

коледж

зв’язку

Міністерства зв’язку та інформації (Білорусь), Білоруський державний
університет інформатики та радіоелектроніки м. Мінськ (Білорусь), Спілка
професійних шкіл міста Дембіца (Польща), Західноморський технологічний
університет (Польща), COMPANY LIMITED» (Китай), Інститут технологій
(Камерун), Університет Політехнічних та Економічних Європейських знань
«Константин Стере; (Молдова), Шяуляська державна колегія (Литва),
Лодзьський технічний університет (Польща), Люблінська політехніка
(Польща),Краківські колегії шкіл зв’язку (Польща), Школа телекомунікації
міста Острава (Чехія), Інститут зв’язку та управління м. Варшава (Польща),
Краківська спілка шкіл зв’язку, м. Краків (Польща), Коледж телекомунікацій
та пошти, м. Софія (Болгарія), Казахська академія транспорту та комунікацій
м.

Тинишпаєва,

інформаційних
університет

м.

Алмати

технологій,

інформаційних

(Казахстан),
м.

Алмати

технологій,

Міжнародний
(Казахстан),
м.

університет

Ташкентський

Ташкент

(Узбекистан),

Університет Бен Гуріона, відділення розробки комунікаційних систем, м.
Негев (Ізраїль), Білоруський державний університет (Білорусь), Бакинський
державний університет (Азербайджан), Лодзький технічний університет
(Польща), Компанія «BM LIGHT (HK), Московський технічний університет
зв’язку

та

інформатики

(Росія),

Сибірський

державний

університет

телекомунікацій та інформатики (Росія), Санкт-Петербурзький державний
університет телекомунікацій та інформатики ім. проф. М.А.Бонч-Бруевича
(Росія),

Новосибірський

державний

технічний

університет

(Росія),

Федеральний автономний освітній заклад вищої професійної освіти
«Белгородський державний національний дослідний університет»,
Бєлгород

(Росія),

Державний

м.

університет-учбово-науково-виробничий
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комплекс (Росія). Найбільшого прогресу було досягнуто у відносинах з
польськими,

російськими,

білоруськими,

чеськими

та

німецькими

партнерами. У рамках цих угод відбувається тісна співпраця в організації і
проведенні конференцій, обмін інформацією, науково-дослідницькими та
навчальними

матеріалами;

проводиться

обмін

групами,

аспірантами,

докторантами, викладачами та співробітниками; діють програми подвійного
дипломування, проводяться зустрічі, симпозіуми, круглі столи.
Університет приймає активну участь у міжнародних освітніх проектах і
програмах. Однією з них є програма ТЕМПУС Проект 544455-TEMPUS-12013-1-SE-TEMPUS–JPCR "Магістерська програма нового покоління
фахівців з інформаційної безпеки, визнана ЄС (ENGENSEC)". Проект
фінансується за підтримки Європейської комісії: агентства з освіти, культури
та аудіовізуальних засобів (EACEA), Темпус IV. Проект направлений на
студентів і викладачів університету; громадські, державні та приватні
організації, які мають відношення до галузі інформаційних технологій.
Основною метою проекту ENGENSEC є створення нової магістерської
програми в галузі інформаційної безпеки як відповідь на актуальні проблеми
пов’язані з кіберзагрозами, а також навчання наступного покоління фахівців
в галузі інформаційної безпеки для розвитку економіки, життя та суспільства
в країнах-партнерах.
Проект ENGENSE, який звернув увагу на проблеми розвитку
інформаційного

суспільства,

орієнтований

на

кібербезпеку

та

конфіденційність в електронному світі. Під час реалізації проекту, буде
розроблена розширена магістерська навчальна програма для підготовки
нового покоління фахівців, основана на успішному досвіді втілення
подвійних

дипломів

серед

студентів

ЄС,

Європейської

кредитно-

трансферної системи та взаємного визнання вчених ступенів.
Учасники відповідно до робочих планів програми, беруть участь у
тренінгах,

читають

лекції

у

закордонних

університетах-партнерах,
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виступають

з

доповідями

на

робочих

зустрічах

та

міжнародних

конференціях, готують публікації та методичні розробки.
Організації-партнери:
1. Технологічний інститут Блекінге (Карлскруна, Швеція).
2. Вроцлавський Технічний Університет (Вроцлав, Польша).
3. Латвійський університет (Ріга, Латвія).
4. Егейський університет (Мітіліні, Греція).
5. Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини (Вісбаден,
Німеччина).
6. Харківський національний університет радіоелектроніки (Харків,
Україна).
7. Державний університет телекомунікацій (Київ, Україна).
8.

Севастопольський

національний

технічний

університет

(Севастополь, Україна).
9. Національний університет "Львівська політехніка" (Львів, Україна).
10. Спільнота фахівців інформаційної безпеки України (Київ, Україна).
11. Організація AIESEC-Ukraine (Київ, Україна).
12. Харківський державний науково-технічний центр з питань захисту
інформації (Харків, Україна).
13. Науково-виробниче об'єднання "Радіо та Телекомунікаційні систем"
(Харків, Україна).
14. Міністерство освіти та науки України (Київ, Україна).
15. Калінінградський державний технічний університет (Калінінград,
Росія).
16.

Ярославський

державний

університет

імені

П.Г.Демидова

(Ярославль, Росія).
17. Санкт-Петербурзький державний університет телекомунікацій
(Санкт-Петербург, Росія).
18. Санкт-Петербурзький інститут інформатики та автоматизації
(Санкт-Петербург, Росія).
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19. Департамент інформатизації та зв’язку в Ярославлі (Ярославль,
Росія).
20. Автономна некомерційна організація Учбовий центр "Ешелон"
(Москва, Росія).
21. Партнерство фахівців інформаційної безпеки (Москва, Росія).
22. Ярославська обласна громадська організація "Рада студентів"
(Ярославль, Росія).
Водночас Університет продовжує співпрацю у рамках двосторонніх
партнерських угод із зарубіжними організаціями такими, як ERICSSON,
Huawei, ALCATEL-LUCENT, CISCO, Hewlett Packard, Регіональною
співдружністю зв’язку, Міжнародним союзом електрозв’язку (ITU), за
рішенням

якого

Університет

визнано

Національною

реєструючою

організацією об’єктивних ідентифікаторів в Україні.
Так у 2014 році між Університетом та Дочірнім підприємством
―ALCATEL-LUCENT Україна» у рамках програми «Разом з ALCATELLUCENT» укладено договір по забезпеченню преміальними одноразовими
стипендіями найкращих студентів старших курсів. 32 студента, визначених
вченою радою, отримали одноразову стипендію у розмірі 500 грн.
Державний

університет

телекомунікацій

сертифікований

за

міжнародним стандартом якості ISO 9001:2009 у сфері послуг з вищої освіти
міжнародного глобального інформаційного освітнього простору. Також
Університет

є

членом

навчально-методичного

об’єднання

вищих

навчальних закладів країн СНД у галузі інфокомунікаційних технологій і
систем зв’язку. Університет постійний учасник Міжнародного форуму
керівників університетів (IFUP-ІСТ’2013 що займаються освітою в галузі
інфомунікаційних технологій.
Наступною

найважливішою

стороною

інтернаціоналізації

університетської освіти є прийом зарубіжних викладачів, науковців і
студентів

що

є

найважливішою

стороною

інтернаціоналізації

університетської освіти, показником для просування у міжнародний
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рейтинг. З лекціями відвідав наш університет ректор Лейпцизького
університету (1998-2007), експерт служби експертів Німеччині з питань
міжнародної співпраці в галузі освітніх програм професор пан Фолькмар
Брюкнер.
5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Реалізація завдань матеріально-технічного забезпечення у звітному
періоді було спрямоване на забезпечення потреб організації навчального
процесу, створення належних умов роботи працівників та забезпечення
навчання та побуту студентів Університету.
В ході вирішення завдань навчального процесу у звітному періоді
виконано:
з метою створення комфортних умов для здійснення навчального
процесу проведено капітальний ремонт 10 навчальних лабораторій,
класів та кабінетів викладачів:


навчально-науковий центр Hewlett Packard №116 – кафедра

інформаційних технологій;

навчання

навчально-наукова лабораторія телетрансляцій та дистанційного
№

114

–

навчально-наукового

інституту

заочного

та

інформаційної

та

дистанційного навчання;


лабораторії № 101,117 – кафедра радіо технологій;



лабораторії

№

407,417

–

кафедра

кібернетичної безпеки;

систем;

кабінет № 208 – викладацька кафедри телекомунікаційних
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 аудиторія № 414 – кафедри управління інноваційною діяльністю;
проведено

поточний

ремонт

11

навчальних

аудиторій,

лабораторій та інших приміщень:
 лабораторія № 118б – кафедри радіо технологій;
 приміщення № 302 – викладацька кафедри соціології та
гуманітарних дисциплін;
 лабораторія № 410 – кафедри систем захисту інформації;
 приміщення № 416 – кафедри управління інноваційною
діяльністю;
 викладацька кафедри безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 викладацька кафедри фізичного виховання;
 тренажерний зал, чоловіча та жіноча роздягальні кафедри
фізичного виховання;
встановлено 24 металопластикові вікна:
 аудиторія № 201 кафедри комутаційних систем;
 аудиторія № 417 кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки;
 аудиторія № 414 кафедри управління інноваційною діяльністю;
 аудиторія № 310 приміщення відділу з питань соціальних та
навчальних проблем студентів;
 тренажерний зал кафедри фізичного виховання;
 роздягальня для студентів.
відновлено

відкоси

на

68

університету:
 аудиторії № 114, 115;
 аудиторії № 216, 218, 218а;
 аудиторії № 310, 315;

вікнах

у

навчальному

корпусі
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 аудиторії № 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414;
 аудиторії № 514, 516, 518.
проведено поточний ремонт системи опалення центрального
теплового пункту університету із заміною 65 метрів погонних труб
діаметром 100 мм. Промито 465 погонних метрів каналізаційної мережі
навчального корпусу та гуртожитку університету.
з

метою

створення

належних

умов

для

роботи науково-

педагогічних працівників, навчання та відпочинку студентів проведено
капітальний ремонт:
системи вентиляції актового залу університету;
тренажерного залу гуртожитку;
жіночої душової кімнати гуртожитку;
центрального входу до гуртожитку.
виконані роботи з улаштування стоянки для 20 автомобілів
завідувачів кафедр;
відремонтовано 125 м2 асфальтного покриття біля навчального
корпусу та гуртожитку університету;
оновлено зовнішнє освітлення на території університету та освітлення
рекламних стендів.
Для оснащення лекційних та лабораторних аудиторій університету
було закуплено 14

проекційних екранів розміром 200*150

см. та 23

мультимедійні проектори. Завдяки цьому, викладач може використовувати у
навчанні інформацію з планшету, мобільного телефону,

ноутбуку,

відеомагнітофону та інших цифрових пристроїв.
З використанням новітніх технологій, таких як HTML 5 та CSS 3
створено новий сайт університету, який постійно оновлюється інформацією.

50

Завдяки власно розробленій системі керування контентом можливо швидко
оновлювати та змінювати структуру та вид сайту.
Відновлено та удосконалено

роботу

Порталу автоматизованої

системи управління навчальним процесом. Це дає можливість студентам
отримувати інформацію про розклад занять через Інтернет.
У лабораторних аудиторіях університету та робочих місцях працівників
відновлено парк комп'ютерів. Загальна кількість придбаних комп'ютерів
складає 240 шт. (з них 173 потужних відомої марки HP ProDesk Bussiness
PC).
В університеті розпочаті роботи по створенню високошвидкісної
локальної мережі з використанням оптоволокна.

Це дасть можливість

збільшити швидкість передачі інформації у 10 разів з 100 Мбіт/с до 1 Гбіт/с.
Також паралельно з локальною мережею створюється мережа Wi-FI для
студентів та викладачів. Це дасть можливість студентам заходити до
електронної бібліотеки університету або в Internet через телефон чи планшет.
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Мережа буде побудована на всіх поверхах Університету та об`єднає
більше ніж 1000 комп`ютерів і телекомунікаційне обладнання. Буде
забезпечено: - обмін інформацією між усіма комп`ютерами; - швидкісний
доступ до мережі Інтернет; - доступ до ресурсів Дата центру;

- доступ до

телекомунікаційного обладнання усіх кафедр.
Проведення: - дистанційного навчання; - лабораторних робіт; практичних занять; - тренінгів

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідно

до

чинного

законодавства,

основними

завданнями

Університету є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна
діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративногосподарське

забезпечення

діяльності

Університету

спрямовані

на

організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний
захист членів університетського колективу, створення належних умов праці
та відпочинку всіх категорій працівників та осіб, що навчаються.
Фінансування

Університету

здійснюється

за

рахунок

коштів

Державного бюджету України, а також надходжень за спеціальним фондом
від надання платних послуг.
Надходження з Державного бюджету (загальний фонд) у 2014 році
становили 50 023,5 тис.грн., які спрямовано на:

Вид витрат
1

Виплату заробітної плати з нарахуваннями

Сума тис. грн.
26 078,7
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2

Виплату стипендій та забезпечення дітей-

11 725,4

сиріт
3

Оплату комунальних послуг

10 552,7

4

Придбання товарів, робіт та послуг

1 666,5

Надходження

за спеціальним фондом у 2014 році становили

56 541,1 тис.грн.
Структура надходжень по спеціальному фонду у 2014 році
№

Джерела надходжень

Сума тис.грн.

1

Навчання за контрактом студентів

37 806,4

2

Проживання в гуртожитку, харчування в

18 263,02

їдальні та інших додаткових послуг
3

Виконання науково-дослідних робіт

339 ,1

4

Оренда приміщень

132,5

Дані кошти були спрямовані на:
№ Вид витрат

Сума тис.грн.

1

Виплату заробітної плати з нарахуваннями

36 547,6

2

Придбання продуктів харчування

10 019,9

3

Оплату комунальних послуг

2 780,9

4

Придбання товарів, робіт та послуг

6 860,8
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Основним

джерелом

надходження

до

спеціального

фонду

в

Університеті є платні послуги з підготовки студентів, які складають
37 806,4 тис.грн.
Доходи, отримані від надання платних послуг, в першу чергу
спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам (з нарахуваннями),
комунальних та інших господарських витрат, що забезпечують утримання
Університету.
Університет

здійснює

суровий

контроль

за

своєчасністю

перерахування платежів та обов’язкових внесків до державного бюджету. У
2014 році відсутні випадки виникнення заборгованості по заробітній платі, за
спожиті енергоносії і комунальні послуги. Університет дотримується строків
виплати стипендії студентам та заробітної плати працівникам відповідно до
колективного договору.
Планові показники фінансової діяльності та звіти про їх виконання
вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України.
Університет дотримується політики економного та раціонального
використання коштів.
Про результати своєї діяльності у 2014 календарному році ректор
звітував 31.12.2014 року перед Вченою радою Університету та Конференцією
трудового колективу Університету.
Витяг з Протоколу Конференції трудового колективу Державного
університету телекомунікацій додається.
Регулярно виступав перед органами студентського самоврядування з
інформуванням про діяльність ректорату з підвищення якості освіти,
практичної спрямованості навчання в університеті, покращення побутових
умов життя студентів, створення сучасної лабораторної бази кафедр,
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відзначав студентів за досягнення в навчанні, в науковій та громадській
роботі.
Керував створенням в університеті системи практичної складової
навчання за 10 спеціальностями.
Співавтор одного підручника «Основи національної безпеки та
співавтор 7 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України.
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.861.01 по захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук за
спеціальностями:
05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.20 - оптоелектронні системи.
Голова експертної ради з «Національної та інформаційної безпеки»
Міністерства освіти і науки України.

Ректор Державного університету
телекомунікацій

В.Б.Толубко

