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ВСТУП 

Законом України від 01.07.2014 р. №1556-VII “Про вищу освіту” 

встановлені основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування 

системи вищої освіти, створені умови для посилення співпраці державних 

органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії 

вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з 

метою конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного 

та інноваційного розвитку країни, самореалізації  особистості, забезпечення 

потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.  

Державний університет телекомунікацій (далі – Університет) є вищим 

навчальним закладом, який проводить інноваційну освітню діяльність за всіма 

ступенями вищої освіти від бакалавра до доктора наук та є єдиним профільним 

вищим навчальним закладом України з підготовки висококваліфікованих 

фахівців у сфері телекомунікацій та інформаційних технологій. 

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. 

Освітня і наукова діяльність Університету ґрунтується на вимогах законів 

України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 

діяльність” та повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 

України. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ректор Університету 

здійснює безпосереднє управління його діяльністю, відповідає за провадження 

освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також за 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого 

та іншого майнаУніверситету.  

Діяльність Університету у звітній період, в умовах розширення автономії 

та академічної свободи, поєднання освіти з наукою та виробництвом, 
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забезпечення потреб держави, суспільства, ринку праці у кваліфікованих 

фахівцях, здійснювалась відповідно до вимог чинного законодавства. 

Навчально-виховну роботу в Університеті забезпечують5 навчально-

наукових інститутів: Телекомунікацій та інформатизації, Захисту інформації, 

Менеджменту та підприємництва, Заочного та дистанційного навчання, 

Післядипломної освіти. 

Університет здійснює підготовку:  

- бакалаврів за наступними спеціальностями: телекомунікації 

тарадіотехніка; комп‟ютерні науки та інформаційні технології; комп'ютерна 

інженерія; інженерія програмного забезпечення; системний аналіз; 

кібербезпека; менеджмент; публічне управління та адміністрування; маркетинг; 

підприємництво, торгівля та біржова діяльність;інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа; соціологія;  

- магістрів -  телекомунікації та радіотехніка; комп‟ютернаінженерія; 

кібербезпека; менеджмент; публічне управління та адміністрування; соціологія; 

- докторів філософії – телекомунікації та радіотехніка; комп‟ютерна 

інженерія; кібербезпека; менеджмент; соціологія. 
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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 

відповідно до чинної нормативно-правової бази. 

Діяльність Університету, його посадових осіб у 2016 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 2016 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 2016 році   

Університетом вирішувались основні завдання: 

• провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття вищої освіти за відповідним ступенемта обраною спеціальністю 

громадянами України; 

• 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; 

• формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння 

вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 
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 5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом 

Міжнародного союзу електрозв‟язку (МСЕ) за всіма трьома напрямами його 

діяльності.  

 

 

 Державний університет телекомунікацій єдиний Університет України, 

який прийнятий до Міжнародного союзу електрозв‟язку  (ITU) за усіма трьома 

секторами: 

 ITU-T (МСЕ-Т) – Сектор стандартизації електрозв‟язку;  

 ITU-R (МСЕ-Р) – Сектор радіозв‟язку;  

 ITU-D (МСЕ-Д) – Сектор розвитку електрозв‟язку.  

 Державний університет телекомунікацій став 49 навчальним закладом 

світу, що прийнятий до цієї організації.  

 Членство у Міжнародному Союзі Електрозв'язку відкриває доступ до 

програм академічної мобільності, розвитку спільної науково-дослідної 

діяльності, участі у розробці міжнародних стандартів галузі телекомунікацій, 

що є запорукою інтеграції Університету в міжнародний освітній простір.  
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2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ. 

За звітний період освітня діяльність в Університеті 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 спеціальностей 

підготовки фахівців з вищою освітою з метою якісної підготовки фахівців для 

потреб держави та задоволення ринку праці у сфері телекомунікацій та 

інформатизації. 

 

2.1. Основні напрями покращення освітньої діяльності в 

Університеті. 

Робота ректорату, керівництва навчально-наукових інститутів, науково-

педагогічних працівників у звітному періоді була спрямована на покращення 

освітньої діяльності Університету. 

Проведено якіснізміни в змісті навчання.Теоретичну та практичну 

складовуприведено у відповідність до сучасного стану розвитку науки і техніки 

в галузі, вимог законодавства та потенційного роботодавця, що дозволить 

підвищити конкурентоздатність нашого випускника на сучасному ринку праці 

та зацікавленість потенційного вступника. 

Робота, яка проведена в Університеті для покращення освітньої 

діяльності:  

• покращено якісний склад науково-педагогічних працівників; 

• створено нові кафедри; 

• приведено назви кафедр у відповідності до профілю підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальностями; 

• введено нові спеціальності та спеціалізації підготовки за різними 

ступенями вищої освіти; 

• приведено навчальні програми до вимог Закону України «Про вищу 

освіту»; 

• оновлено теоретичний зміст навчання; 
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• удосконалено навчально-матеріальну базу;  

• удосконалено систему практичної підготовки: 

- теоретичних знань сучасного телекомунікаційного обладнання; 

- практичних умінь та навиків роботи на ньому. 

 

2.2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців. 

Для забезпечення освітнього процесу висококваліфікованим науково-

педагогічним 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; 

• підготовка висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу 

через аспірантуру та докторантуру; 

• залучення до викладання професійних навчальних дисциплін фахівців 

провідних  компаній та представників виробників телекомунікаційного 

обладнання. 

За звітний період якісна характеристика науково-педагогічних 

працівників набула позитивних змін.  
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Укомплектованість кафедр вченими від загальної кількості науково-

педагогічних працівників кафедри 
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Укомплектованість інститутів вченими від загальної кількості науково-

педагогічних працівників Університету у 2016 році  склала: 

- Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації – 

74%; 

- Навчально-науковий інститут захисту інформації – 73%; 

- Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва – 84%. 

 

 

2.3. Удосконалення структури Університету. 

У 2016 році з метою якісної підготовки фахівців для потреб держави та 

задоволення ринку праці в сфері телекомунікацій та інформатизації приведено 

назви кафедр Університету у відповідності до профілю підготовки здобувачів 

вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями). 
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Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації 

Факультет телекомунікацій 

№ 

з/п 
Назва кафедри Спеціальність Спеціалізація 

1. 
Телекомунікаційних 

систем та мереж 

Телекомунікації 

та радіотехніка 

Телекомунікаційні системи 

та мережі 

2. 

Мобільних та 

відеоінформаційних 

технологій 

Мобільні телекомунікації та 

системи цифрового 

телебачення 

3. 
Телекомунікаційних 

технологій 

Волоконно-оптичні системи 

передачі 

4. 

Інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Інформаційно-

комунікаційні технології  

5. 
Енергоефективних 

технологій 

Енергозберігаючі технології 

в телекомунікаціях  

6. 

Космічних систем та 

комплексів і 

супутникових 

телекомунікацій 

Супутникові 

телекомунікації та 

навігаційні системи  

Факультет інформаційних технологій 

1. 

Комп‟ютерних наук та 

інформаційних 

технологій 

Комп‟ютерні 

науки та 

інформаційні 

технології 

Програмне забезпечення 

інформаційних систем 

2. 
Проектування 

інтелектуальних систем 

Проектування 

інтелектуальних систем 

3. Комп‟ютерної інженерії 
Комп‟ютерна 

інженерія 
 

4

4. 

Інженерії програмного 

забезпечення 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

 

5. Системного аналізу Системний аналіз  

Навчально-науковий інститут захисту інформації 

1. 
Інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

Кібербезпека 

Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 

2. 
Систем технічного 

захисту інформації 

Системи технічного захисту 

інформації 

3. 

Управління 

інформаційною 

безпекою 

Управління інформаційною 

безпекою 
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Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва 

1. Менеджменту 

Менеджмент  

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

2. Маркетингу Маркетинг  

3. 

Підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

 

4. 

Документознавства та 

інформаційної 

діяльності 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Документознавство та 

інформаційна діяльність  

Інформаційна аналітика та 

зв‟язки з громадськістю  

5. 

Економіки підприємств 

та соціальних 

технологій 

Соціологія  

Економіка 
Економіка підприємств ІТ-

бізнесу 

 Економічна кібернетика 

Для забезпечення освітнього процесу в Університеті створено нові 

кафедри:  

Факультет 

телекомунікацій 

Телекомунікаційних технологій 

Інформаційно-комунікаційних технологій 

Енергоефективних  технологій 

Факультет 

інформаційних 

технологій  

Комп'ютерних наук та інформаційних технологій  

Проектування інтелектуальних систем 

Системного аналізу 

Навчально-

науковий інститут 

менеджменту та 

підприємництва 

Маркетингу 

Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 

Економіки підприємств та соціальних технологій 

 

В ході звітного періоду розширено перелік спеціальностей підготовки 

фахівців в Університеті, відкрито нові спеціальності:  

- Комп‟ютерні науки та інформаційні технології; 

- Інженерія програмного забезпечення;  

- Системний аналіз;  

- Маркетинг;  
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- Публічне управління та адміністрування;  

- Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;  

- Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.  

З метою забезпечення потреб у фахівцях за найбільш перспективними та 

престижними спеціальностями у 2016 році в Університеті збільшено 

ліцензійний обсяг:  

№ 

з/п 
Найменування спеціальності 

Ліцензійний обсяг 

було Стало 

1. Комп‟ютерні науки та інформаційні технології - 120 

2. Інженерія програмного забезпечення 110 170 

3. Системний аналіз - 60 

4. Кібербезпека 265 440 

5. Менеджмент 25 90 

6. Публічне управління та адміністрування 25 90 

7. Маркетинг - 60 

8. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 60 

9. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 60 120 

 

2.4. Створення системи нормативного забезпечення освітнього 

процесу.  

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» стосовно 

автономії вищих навчальних закладів в Університеті створено систему 

нормативного забезпечення освітнього процесу. Розроблено комплекс 

документів, що регламентують всі питання життєдіяльності Університету, 

зокрема: 

 Положення про організацію освітнього процесу  

 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 

Університету 

 Положення про науково-методичну раду 

 Положення про факультет 

 Положення про кафедру 
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 Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних та наукових працівників 

 Положення про планування та облік основних видів роботи науково-

педагогічних працівників 

 Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників 

 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних 

комісій 

 Положення про порядок організації права на академічну мобільність 

учасників освітнього процесу 

 Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових 

дисциплін  

 Положення про переведення студентів на вакантні місця державного 

замовлення 

 Положення про проведення практики студентів 

 

2.5. Удосконалення змісту навчання. 

У 2016 році керівництвом Університету, інститутів, кафедр проведено 

значний обсяг роботи по організації навчального процесу, покращенню змісту 

навчання і приведенню його до вимог законодавства та потреб ринку праці. 

Кафедрами тричі перероблено зміст навчання, удосконалено структурно-

логічні схеми підготовки фахівців 

При формуванні змісту навчання в Університеті розроблені нові 

навчальні програми з метою врахування вимог Закону України «Про вищу 

освіту», пропозицій студентів та потенційних роботодавців. Навчальні 

програми складені таким чином, щоб теоретична підготовка випускника 

формувалась на базі новітніх досягнень науки і техніки та органічно поєднана з 

практичною підготовкою. 

Зазначене завдання вирішено колективами випускаючих кафедр,в ході 

якого,разом з представниками роботодавців, визначено вимоги до 
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компетенційвипускників по всім спеціальностям. Суттєво оновлено освітні 

програми підготовки в частині дисциплін вільного вибору студентів за всіма 

спеціальностями підготовки фахівців Університету. 

Оновлення змісту навчання кафедрами: 

 

2.6. Розвиток системи навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу. 

Протягом звітного кафедрами Університету приділялась значна увага 

щодо навчально-методичного забезпечення навчального процесу, забезпечення 

дисциплін кафедр відповідними підручниками, посібниками та навчально-

методичними розробками. Впродовж 2016 року кафедрами розроблено: 
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2.7. Створення системи практичної підготовки студентів. 

Для реалізації навчальних програм в Університеті створено систему 

практичної підготовки, яка спрямована на забезпечення виконання статті 3 

Закону України «Про вищу освіту», стосовно права на працевлаштування 

випускників 
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В Університеті створена сучасна навчально-матеріальна база з комплексу 

навчально-наукових лабораторій для забезпечення практичного навчання та 

проведення наукових досліджень, для чого придбане новітнє обладнання 

останнього покоління, яке використовується провіднимикомпаніями галузі, 

розроблений та оновлений комплекс практичних та лабораторних занять, що 

дає можливість нашому випускнику працювати на новітньому обладнанні в 

усіх країнах світу та дозволяє йому без додаткового навчання на підприємстві 

приступити до виконання обов‟язків за фахом. 

Оновлення обладнання навчально-матеріальної бази відносно 

перспективного плану розвитку відображено на рис. 2.1.: 

 

Рис. 2.1. Оновлення обладнання навчально-матеріальної бази відносно 

перспективного плану розвитку. 

 

Обладнання та апаратно-програмні (програмні) комплекси (засоби) 

навчальних лабораторій  кафедр Університету: 

71% 75%

45%
40%

Факультет 

телекомунікацій

Факультет 

інформаційних 

технологій

Навчально-науковий 

інститут захиту 

інформації

Навчально-науковий 

інститут менеджменту 

та підприємництва
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В Університеті укладені договори на проведення практики в компаніях 

роботодавців. 

З метою подальшого розширення та удосконалення взаємодії кафедр 

Університету з провіднимикомпаніями галузіу 2016 році було укладено67 

договорів про співпрацю. Динаміку зростання укладання договорів за роками 

наведено на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Динаміка зростання укладання договорів за роками. 

Договори укладені кафедрами для забезпечення практичної підготовки 

студентів: 

 

22

45

67

2014 2015 2016
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Створення системи практичної підготовки на кафедрах Університету: 

Кафедра телекомунікаційних технологій 

На кафедрі здійснено модернізацію навчально-лабораторної бази із  

використанням сучасного обладнання фірм-виробників: Fujikura, 

TycoElectronics, EXFO.  

У 2016 році на підставі ліцензії МОН України від 25.02.2016 року 

пройшли підготовку на курсах підвищення кваліфікації  кафедри та отримали 

Сертифікат Державного зразка: 

 - працівники ПАТ «Укртелеком» - 140 чоловік;  

 - працівники ДП «Держспецзв„язок» - 15 чоловік. 

 

 

 

Кафедракосмічних систем та комплексів і супутникових 

телекомунікацій 

Встановлено супутникові антени технологій Hughes (США) (Ku-

діапазон), TooWay (Ка-сат) (Kа-діапазон), Mabо (Польща). Це дозволить 
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проводитипрактичнізаняття та лабораторніроботидля вивчення 

антенрізнихвидів і їх використання. 

 

 

Кафедра комп'ютерної інженерії 
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2.8. Організація роботи підготовчого відділення Університету. 

Для забезпечення формування контингенту студентів в Університеті 

функціонує підготовче відділення. Свою роботу підготовче відділення 

організує у тісній взаємній співпраці з Київським регіональним центром 

оцінювання якості освіти. Роботу підготовчого відділення забезпечує 

висококваліфікований склад науково-педагогічних працівників. 

Все це створює умови длямайбутніх вступниківза порівняно короткий 

термін навчання отримати достатній рівень підготовки, який в подальшому 

надає їм можливість підготуватися до здачі зовнішнього незалежного 

оцінювання та вступити до Університету. 

 

2.9. Створення системи профорієнтаційної роботи в Університеті. 

Керівництвом Університету, інститутів, кафедр, науково-педагогічними 

працівниками проведено значну профорієнтаційну роботу по залученню молоді 

на навчання до Університету.  

В Університеті створено систему профорієнтаційної роботи, яка 

спрямована на збільшення і покращення якості контингенту студентської 

молоді. 

Завдяки проведеній профорієнтаційній роботі у 2016 році значно збільшено 

контингент набору студентів за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Динаміка зростання набору контингенту за роками для здобуття освітніх 

ступенів бакалавра та магістра за кошти фізичних та юридичних осіб  наведено на    

рис. 2.6., 2.7., 2.8. 
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 Рис. 2.6. Динаміка зростання набору контингенту для здобуття освітнього 

ступеня бакалавр за кошти фізичних та юридичних осіб на І курс денної та 

заочної форм навчання (І рівень вищої освіти). 

 

 

Рис. 2.7. Динаміка зростання набору контингенту для здобуття освітнього 

ступеня бакалавр за кошти фізичних та юридичних осіб на базі молодшого 

спеціаліста на ІІ курс денної та ІІІ курс заочної форм навчання(І рівень вищої освіти). 

2014 рік 2015 рік 2016 рік

80 98

394

27 16

106

Денна Заочна

2014 2015 2016

65
105

128

384

286

336

Денна Заочна
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Рис. 2.8. Динаміка зростання набору контингенту для здобуття  освітнього 

ступеня магістр за кошти фізичних та юридичних осіб денної та заочної форм 

навчання (ІІ рівень вищої освіти). 

 

2.10. Заочне та дистанційне навчання. 

Високий рівень підготовки фахівцівна заочній формі навчання 

базуєтьсяна досягнутомурівні навчально-методичної і організаційної роботи 

Університету. Підготовка фахівців здійснюється по всіх  акредитованих 

Університетом спеціальностям. Студенти-заочники забезпечуються спеціально 

підготовленими для них навчально-методичними комплексами дисциплін з 

урахуванням особливостей учбового процесу. Саме заочна форма навчання 

дозволяє студентам закріпити отримані теоретичні знання, на своїй роботі, 

якщо вона відповідає вибраній спеціальності.  

На цей час, в Університеті навчається: 

№ Навчально-наукові інститути бакалаври спеціалісти магістри Всього 

1. Навчально-науковий інститут 

телекомунікацій 

1066 151 153 1370 

2. Навчально-науковий інститут 

Захисту інформації 

195  98 293 

3. Навчально-науковий інститут 

менеджменту та підприємництва 

182  56 238 

4. Всього  1443 151 307 1901 

 

2014 2015 2016

45

70

118

95

135

173

Денна Заочна



30 
 

Впровадження заочної форми навчання з елементами дистанційного 

навчання у практику освітньої діяльності Університету реалізується з 2014 

року. 

Аналіз успішності студентів засвідчив високу ефективність заочної 

форми навчання у поєднанні з елементами дистанційного навчання. Це є 

інноваційною формою підготовки студентів за місцем проживання без відриву 

від основної діяльності, яка реалізується в умовах віддаленості студента та 

викладача на основі поєднання основних засад заочної форми навчання та 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Дистанційне навчання в Університеті запроваджено з метою: 

 підвищення ефективності процесу навчання, реалізації поступового 

переходу до безперервного професійного навчання; 

 всебічного гармонічного розвитку професійних та особистих якостей 

студентів; 

 надання можливості навчатися в Університеті особам з віддалених 

регіонів та особам з особливими потребами. 

Враховуючи, що протягом 2015 та 2016 років в Університеті відкрито 

нові спеціальності та розпочато навчання за оновленими навчальними планами 

науково-педагогічним складом продовжується розробка дистанційних курсів та 

інших освітніх електронних ресурсів для навчальних дисциплін, що 

викладаються вперше. На цей час для забезпечення дистанційного навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на кафедрах Університету 

створено дистанційні курси в середньому для 60-70% навчальних дисциплін за 

відповідними навчальними планами кожної спеціальності.. 

Створення дистанційних курсів навчальних дисциплін для забезпечення 

дистанційного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» 

відображено в таблиці: 
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Найменування інституту, факультету, 

кафедри 

Загальна 

кількість 

дисциплін 

Кількість 

дисциплін, що 

мають дистанційні 

курси 

% 

Навчально-науковий інститут Телекомунікацій та інформатизації 

Факультет Телекомунікацій   

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж 9 7 78% 

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних 

технологій 
16 10 63% 

Кафедра Телекомунікаційних технологій 39 15 38% 

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій 8 7 88% 

Кафедра Енергоефективних технологій 11 8 73% 

Кафедра Космічних систем та комплексів і 

супутникових телекомунікацій 
3 2 67% 

Факультет Інформаційних технологій 

Кафедра Комп'ютерних наук та Інформаційних 

технологій 
12 8 67% 

Кафедра проектування інтелектуальних систем 4 2 50% 

Кафедра Комп'ютерної інженерії 25 9 36% 

Кафедра інженерії програмного забезпечення 23 7 30% 

Кафедра Системного аналізу 12 6 50% 

Навчально-науковий інститут Захисту інформації 

Кафедра безпеки інформаційних та 

комунікаційних систем 
29 12 41% 

Кафедра Cистем технічного захисту інформації 21 10 48% 

Кафедра Управління інформаційною безпекою 19 9 47% 

Кафедра Безпеки життєдіяльності та охорони праці 7 6 86% 

Навчально-науковий інститут Менеджменту та підприємництва 

Кафедра Менеджменту 23 13 57% 

Кафедра Маркетингу 19 11 58% 

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності 
32 9 28% 

Кафедра Документознавства та інформаційної 

діяльності 
23 8 35% 

Кафедра Соціології 16 10 63% 

Загально-університетські кафедри 
   

Кафедра Фізики 3 2 67% 

Кафедра Вищої математики 8 6 75% 

Кафедра Іноземних мов 4 2 50% 

 

Протягом 2016 року науково-педагогічним складом Університету 

розроблено та підключено до системи дистанційного навчання MOODLE, яка 

використовується в Університеті для забезпечення дистанційного навчання, 172 

дистанційних курси. 
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Кількість дистанційних курсів, розроблених та підключених до системи 

дистанційного навчання MOODLE, відображено на рис. 2.9. 

 

 Рис. 2.9. Кількість дистанційних курсів, розроблених та підключених до 

системи дистанційного навчання MOODLE. 

 

Таким чином, на сьогодні студенти-заочники навчаються за 

адаптованими до дистанційного навчання навчальними планами, 

забезпечуються електронними навчальними та методичними матеріалами.  

 

2.11. Післядипломна освіта. 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Університету 

забезпечує перепідготовку спеціалістів за основними напрямами освітньої 

діяльності, з урахуванням індивідуальної підготовки слухачів та направленості 

подальшої діяльності в галузі інфокомунікацій, захисту інформації та 

менеджменту і адміністрування. 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців здійснюється на 

основі співпраці Університету із структурними підрозділами провідних 

організацій, установ у галузі зв‟язку та захисту інформації за спеціалізаціями: 

• менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності); 

• безпека інформаційних і комунікаційних систем; 

• телекомунікаційні системи та мережі.  
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Динаміка набору слухачів за програмами перепідготовки за 

спеціалізаціями за роками наведено на рис.2.10. 

 
  

Рис. 2.10. Динаміка набору слухачів за програмами перепідготовки за 

спеціалізаціями. 

 

Навчальні роки 

Менеджмент 

організацій  

і адміністрування  

Безпека 

інформаційних 

 і комунікаційних 

систем 

Телекомунікаційні 

системи  

та мережі 

Всього 

2014-2015 43 29 33 105 

2015-2016 67 49 40 156 

2016-2017 60 41 38 139 

 

 Висновки роботи комісії державної інспекції навчальних закладів за 

результатами перевірки з 7 по 15 листопада 2016 року 

 З моменту створення Державного університету телекомунікацій з 26 

червня 2013 року по теперішній час керівництвом університету, інститутів, 

кафедр проведено значний  обсяг роботи по організації навчального процесу, 

покращенню змісту навчання і приведенню його до вимог законодавства та 

потреб ринку праці, забезпечення навчального процесу, умов побуту студентів. 
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 Кафедрами тричі перероблено зміст навчання, удосконалено структурно-

логічні схеми підготовки фахівців, розроблено сучасні освітні програми 

навчання, з метою врахування вимог  закону України «Про вищу освіту, 

пропозицій студентів та потенційних роботодавців.  

 В Університеті створено систему практичної підготовки. 

 Організовано тісну співпрацю з провідними вітчизняними та 

міжнародними провайдерами телекомунікаційних послуг для забезпечення 

проходжень практик та подальшого працевлаштування випускників. 

 Розширено перелік спеціальностей підготовки фахівців в Університеті, 

відкрито нові спеціальності. 

 Проведено значну профорієнтаційну роботу по залученню молоді на 

навчання до Університету.  

 Збільшено контингент набору студентів за кошти фізичних та юридичних 

осіб по бакалаврату – в 4 рази, магістратурі – в 2 рази.  

 

2.12. Міжнародна діяльність. 

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; 

• вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки;  

• організації участі викладачів та 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; 

• приєднання Університету до світових організацій; 
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• 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 й стажування студентів; 

• започаткування програм подвійного дипломування; 

• 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; 

• 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 та в межах ліцензованих 

обсягів за всіма акредитованими спеціальностями. 

У 2015-2016 навчальному році підготовлено 56 фахівців з 8 іноземних 

країн, яким було видано дипломи міжнародного зразка. 
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Випускники 2015-2016 навчального року 

Інститут Загальна кількість 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій 

та інформатизації: 
 

         - Факультет інформаційних технологій 5 

         - Факультет телекомунікацій 24 

Навчально-науковий інститут захисту 

інформації 
7 

Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва 
8 

Навчально-науковий інститут заочного та 

дистанційного навчання 
12 

Всього 56 

З них за формами навчання та ступенями вищої освіти: 

ОКР 
Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 
Загальна кількість 

Бакалавр 40 11 51 

Магістр 4 1 5 

Всього 44 12 56 

У 2016 році на навчання до Університету було зараховано 39іноземних 

громадян із 13 країн світу: з них 24 іноземних громадянина - на денну форму 

навчання, 15 на заочну форму навчання. Найбільше іноземних громадян 

вступили на навчання з Азербайджанської Республіки – 16 осіб.  

Кількість іноземних студентів, зарахованих у 2016 році на навчання до 

Державного університету телекомунікацій. 

Інститут Загальна кількість 

Навчально-науковий інститут телекомунікацій та 

інформатизації: 

18 

- Факультет інформаційних технологій 6 

- Факультет телекомунікацій 12 

Навчально-науковий інститут  захисту інформації 1 

Навчально-науковий інститут менеджменту та 

підприємництва 

5 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного 

навчання 

15 

Всього  39 
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З них за країнами світу: 

Країна Загальна кількість 

Азербайджанська Республіка 16 

Республіка Білорусь 1 

Арабська Республіка Єгипет 2 

Республіка Ірак 2 

Ісламська Республіка Іран 1 

Іспанія 1 

Китайська Народна Республіка  2 

Лівія 2 

Федеративна Республіка Нігерія 2 

Республіка Судан 1 

Турецька Республіка 1 

Туркменістан  3 

Республіка Узбекистан 5 

Всього  39 

 

Сьогодні в Університеті за програмами здобуття вищої освіти навчаються 

129 іноземних громадянина з 18 країн світу, а саме: 

Країна Загальна кількість 

Азербайджанська Республіка 52 

Австрійська Республіка 1 

Республіка Білорусь 1 

Грузія 1 

Арабська Республіка Єгипет 2 

Республіка Ірак 2 

Ісламська Республіка Іран 1 

Іспанія 1 

Республіка Казахстан 1 

Китайська Народна Республіка  9 

Лівія 2 

Республіка Македонія  1 

Федеративна Республіка Нігерія 2 

Республіка Судан 1 

Російська Федерація 4 

Турецька Республіка 1 

Туркменістан  34 

Республіка Узбекистан 13 

Всього  129 



38 
 

 

 Динаміка  зростання кількості країн, громадяни яких є студентами 

Університету за роками відображена на рис. 2.11. 

 
 Рис. 2.11. Зростання кількості країн, громадяни яких є студентами 

Університету. 

З них за спеціальностями, формами навчання та програмами підготовки: 

Спеціальність Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Всього 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

22 20 42 

Комп'ютерна інженерія 12 14 26 

Інженерія програмного 

забезпечення 

1 - 1 

Кібербезпека 14 11 25 

Менеджмент  16 16 32 

Публічне управління та 

адміністрування 

- 1 1 

Економіка та управління 

підприємством 

(аспірантура) 

- 1 1 

Інформаційні технології 

(аспірантура) 

- 1 1 

ВСЬОГО 65 64 129 

 

За програмами 

підготовки 
Денна Заочна Загальна кількість 

Бакалавр 50 56 106 

Магістр 15 6 21 
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Всього 65 64 129 
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 Динаміка кількості підготовки іноземних студентів за роками 

відображена на рис. 2.12. 

 
 Рис. 2.12. Динаміка кількості підготовки іноземних студентів. 

 

Порівняльна таблиця кількості іноземних студентів по країнах  

 
 

Країна 

Денна Заочна Аспірантура Загальна кількість 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Азербайджан 15 14 41 37 1 1 57 52 

Австрія - - - - 1 1 1 1 

Афганістан 1 - - - - - 1 - 

Білорусь - - 4 1 - - 4 1 

Гвінея 1 - - - - - 1 - 

Грузія 1 1 - - - - - 1 

Єгипет - 2 - - - - - 2 

Ірак - 2 - - - - - 2 

Іран - 1 - - - - - 1 

Іспанія - - - 1 - - - 1 

Казахстан - - 1 1 - - 1 1 

Китай 15 9 - - - - 15 9 

Лівія - 2 - - - - - 2 

Македонія 1 1 - - - - 1 1 

Малі 2 - - - - - 2 - 

Нігерія - 1 - 1 - - - 2 

Судан - 1 - - - - - 1 

Росія 3 3 2 1 - - 5 4 

Туреччина 1 - 1 1 - - 2 1 

Туркменістан 48 23 14 11 - - 62 34 

Узбекистан 5 5 6 8 - - 11 13 

Всього 93 65 68 62 2 2 164 129 
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Залучення іноземних громадян на навчання в Україну є державним та 

університетським пріоритетом. Це, перш за все, підвищення загального іміджу 

та привабливості України, як країни навчання, а отже й Університету. Крім 

того, навчання іноземних громадян веде до зміцнення політичної ваги України, 

сприяє налагодженню її співробітництва із відповідними міжнародними 

структурами та організаціями. Систематично проводяться зустрічі із 

земляцтвами  Азербайджану, Туркменістану, Китаю та представництвами 

іноземних держав в Україні. В роботі з іноземними громадянами значна увага 

приділяється їхньому культурно-естетичному вихованню та популяризації 

серед них української культури й традицій. 

 

 

3. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ 

3.1. Мета та завдання наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності. 

Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

в Університеті в звітному періоді було здобуття нових наукових знань шляхом 

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за 

напрямами телекомунікації та радіотехніки, кібернетичної безпеки, 

менеджменту та соціології. 

Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Університету в 2016 році були: 

 участь Університету в наукових заходах Міжнародного союзу 

електрозв‟язку; 

 підтримка існуючих нових наукових шкіл; 

 проведення ліцензування нових спеціальностей для підготовки 

докторів філософії та докторів наук в Університеті; 

 початок підготовки докторів філософії та докторів наук за новими 

науковими спеціальностями. 
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 ефективне функціонування аспірантури та докторантури;  

 розвиток системи атестації науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації в Університеті. Відкриття докторських спеціалізованих вчених рад; 

 залучення до наукової дальності широкого кола студентської 

молоді через розширення напрямів роботи наукових гуртків; 

 одержання конкурентоспроможних фундаментальних та 

прикладних наукових результатів; 

 збільшення кількості та підвищення якості наукових фахових 

видань університету; 

 проведення наукових конференцій та семінарів в Університеті. 

 

 

3.2. Підтримка існуючих нових наукових шкіл. 

В 2016 році в Університеті плідно працювали наукові школи під 

керівництвом провідних вчених Університету:  
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Наукова діяльність згаданих наукових шкіл стала запорукою швидкого та 

успішного кадрового забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. 

 

3.3. Проведення ліцензування нових спеціальностей для підготовки 

докторів філософії та докторів наук. 

В квітні 2016 року на вимогу Закону України «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» 

одним із перших в Україні Університет отримав право на підготовку в своїх 

стінах докторів філософії на новими спеціальностями, а саме:  

172 – телекомунікації та радіотехніка; 

123 – комп'ютерні науки та інформаційні технології; 

124 – кібербезпека; 

073 – менеджмент; 

054 – соціологія. 

Слід зазначити, що спеціальність 054 – соціологія відкрита в Університеті 

вперше. 

На вимогу сьогодення в травні 2016 року в Університеті 

відкритопідготовку докторів наук за такими спеціальностями:  

172 – телекомунікації та радіотехніка; 

123 – комп'ютерні науки та інформаційні технології; 

124 – кібербезпека; 

073 – менеджмент. 

Відкриття спеціальностей для підготовки аспірантів, докторантів 

дозволяє Університету починаючи з 2016 року провадити освітню діяльність за 

третім освітнім рівнем та науковим рівнем освіти і забезпечувати планову 

підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 
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В 2016 році Університет продовжив підготовку аспірантів за програмою 

підготовки кандидатів наук за 9 та в докторантурі за 3 науковими 

спеціальностями. 

 

 

 

3.4. Ефективність функціонування аспірантури та докторантури. 

В 2016 році продовжилася робота щодо удосконалення підготовки 

науково-педагогічних кадрів в Університеті. 
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Динаміка збільшення чисельності аспірантів за роками наведена на 

рис. 3.1. 

 
 

Рис. 3.1. Динаміка збільшення чисельності аспірантів за роками. 

 

Слід зазначити, що в аспірантурі Університету навчається 2 іноземних 

громадянина. 

Дістала подальшого розвитку підготовка докторів наук в докторантурі 

Державного університету телекомунікацій. Сьогодні в Університеті проходять 

підготовку 10 докторантів. 

Динаміказбільшення чисельності докторантів за роками наведена на  

рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Динаміка збільшення чисельності докторантів за роками. 

 

У 2016 році в Університеті вперше прийнято особи для здобуття ступеня 

доктора наук за кошти фізичних та юридичних осіб.  

 

3.5. Розвиток системи атестації науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації в Університеті. Відкриття докторських спеціалізованих 

вчених рад. 

В 2016 році рішеннями Колегії Міністерства освіти і науки України 

відкрито додатково 3 докторські спеціалізовані вчені ради. 

 Загалом чисельність докторських вчених рад зросла до 4-х: 

спеціалізованій вчені раді Д26.861.01 надано право на захист дисертацій 

за спеціальностями 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі; 05.12.13 – 

радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій; 05.12.20 - оптоелектронні 

системи;  

Д 26.861.03 - 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 

Д 26.861.05 - 05.13.06 – інформаційні технології;  

Д 26.861.06 - 05.13.21 – системи захисту інформації та  21.05.01 – 

інформаційна безпека держави. 
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Динаміка зростання кількості спеціалізованих вчених рад наведена на 

 рис.3.3. 

 
Рис.3.3. Динаміка зростання кількості спеціалізованих вчених рад. 

 

В спеціалізованих вчених радах в 2016 році співробітниками 

Університету захищено 6 докторських та 10 кандидатських дисертацій. 
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3.6. Залучення до наукової дальності широкого кола студентської 

молоді через розширення напрямів роботи наукових гуртків. 

 У відповідності доЗакону України «Про вищу освіту» у 2016 році 

продовжилася робота щодо залучення студентів до виконання завдань наукової 

та науково-технічної діяльності. 

Протягом року на кафедрах функціонувало 38 наукових гуртків, в роботі 

яких приймали участь 471 студент.  

Студенти були залучені до виконання науково-дослідних робіт за 

напрямами наукових досліджень кафедр. 

Найбільш вагомими результатами роботи наукових гуртків наукових 

товариств студентів навчально-наукових інститутів Університету в 2016 році 

стало:  

- проведення на високому науковому рівні ІІ та ІІІ Науково-технічної 

конференції студентства та молоді «Світ телекомунікацій та інформації»; 

- участь 7-9 жовтня 2016 року команди студентів Університету у 

Міжнародному хакатоні з програмування «MediaHackWeekend/2016»; 

- участь у двох міжнародних олімпіадах з програмування, де з 280 команд 

студентів вищих навчальних закладів колектив університету посів достойне  51 

місце;  
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- участь у Всеукраїнському конкурсу серед студентів 4 курсу напряму 

«Телекомунікації» під патронатом компанії МТС-Україна «Професіонали 

майбутнього-2016», в якому взяли участь 11 вищих навчальних закладів, 

Університет отримав нагороду «Найбільш інноваційне рішення». 

 

3.7. Одержання конкурентоспроможних фундаментальних та 

прикладних наукових результатів. 

В 2016 році структурними підрозділами Університету виконувалось48 

науково-дослідних робіт. За рахунок коштів Державного бюджету на 

замовлення Міністерства освіти і науки виконувалось 2 науково-дослідних 

роботи: 

«Система управління телекомунікаційною мережею». 

Обсяг фінансування – 200,00 тис. грн.  

Науковий керівник – проректор з науково-педагогічної роботидоктор 

технічних наук, професор  Беркман Л.Н.  

«Розробка функціональних модулів радіочастотних трактів системи 

мультимедійного радіодоступу на основі діелектричних інтегральних схем  

діапазону  частот 160-180 ггц».  

Обсяг фінансування – 400,00 тис. грн.  

Науковий керівник – завідувач кафедри Мобільних та відеоінформаційних 

технологій  доктор технічних наук, професор  Сайко В.Г. 

На кафедрах виконувалося 46 ініціативних науково-дослідних робіт.  

За підсумками 2016 року в Університеті завершено виконання 9 науково-

досліднихробіт. 
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Тематика робіт наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Тематика науково-дослідних робіт 

№ 

з/п 
Тема науково-дослідної роботи Кафедра 

1. 
Реальна пропускна здатність безпроводових 

телекомунікаційних систем  

Телекомунікаційних  

систем та мереж  

2. 
Дослідження засобів діагностування 

телекомунікаційних мереж  

Комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій  

3. 

Дослідження ефективності передачі 

інформації в системі управління 

інфокомунікаційною мережею  

Інформаційно-

комунікаційних технологій  

4. 

Аналіз сучасного стану та перспектив 

розвитку програмно-апаратного 

забезпечення конструювання 

радіоелектронної апаратури в Україні та 

провідних країн світу  

Телекомунікаційних 

технологій  

5. 

Аналіз сучасного стану та перспектив 

розвитку елементної бази радіоелектронної 

апаратури в провідних країнах світу  

Телекомунікаційних 

технологій  

6. 

Аналіз сучасного стану та перспектив 

розвитку технічних засобів 

радіомоніторингу в провідних країнах світу  

Телекомунікаційних 

технологій  

7. 
Фаззі-системи активного управління чергою 

пакетів в мережах TCP/IP  

Космічних систем та 

комплексів і супутникових 

телекомунікацій  

8. 

Розробка моделі багатосупутникової 

низькоорбітальної системи дистанційного 

зондування Землі подвійного призначення  

Комп'ютерної інженерії  

9. 

Методи забезпечення функціональної 

стійкості розподілених інформаційно-

телекомунікаційних систем  

Вищої математики 

  

Отримані наукові результати лягли в основу рекомендацій, що 

надавалися Університетом центральним органам виконавчої влади, 

впроваджені в навчальному процесі Університету та інших вищих навчальних 

закладів України. 

Найбільш вагомими науковими результатами є:  

- розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності передачі 

інформації в системі управління інфокомунікаційними мережами;  
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-   розроблені принципи діагностування  телекомунікаційних мереж; 

-  розроблена концепція побудови багатосупутникової низькоорбітальної 

системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення; 

- розроблені нові підходи до вирішення проблеми перевантаження у 

мережах TCP/IP; 

- розроблені методи забезпечення функціональної стійкості розподілених 

інформаційно-телекомунікаційних систем. 

4 науково-дослідні робити були направлені на конкурс науково-дослідних 

робіт Міністерства освіти і науки України: 

 «Програмно-апаратний комплекс наземного сегменту автономної 

супутникової системи частотно-часової синхронізації». Науковий керівник – 

завідувач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж   доктортехнічних 

наук, доцент Заїка В.Ф. 

«Мультиагентне керування автономними безпілотними апаратами в 

умовах конфлікту та невизначеності». Науковий керівник - завідувач кафедри 

Інженерії програмного забезпечення доктор технічних наук, доцент  Онищенко 

В.В. 

«Розробка перспективних вимірювальних радіосистем ракетно-космічних 

комплексів з використанням шумоподібних просторово-часових сигналів». 

Науковий керівник – завідувач кафедри Комп'ютерної інженерії доктор 

технічних наук, професор  Козелкова К.С. 

«Методологія синтезу інформаційно-телекомунікаційних систем 

підприємств галузі телекомунікацій». Науковий керівник – завідувач кафедри 

Інформаційно-комунікаційних технологій доктор технічних наук, професор 

Жураковський Б.Ю. 

 

3.8. Проведення наукових конференцій та семінарів в Університеті 

Протягом 2016 року в Університеті суттєву увагу було приділено 

проведенню наукових конференцій та семінарів. Динаміка зростання кількості 

проведених заходів наведено на діаграмі. 
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За звітній період в Університеті проведено 4 міжнародні, 6 

всеукраїнських та  2студентські науково-практичних конференцій та 21 

науково-практичний та науковий семінар.  

№ 

з/п 
Тема конференції 

Відповідальні за проведення 

заходу 

1.  

 Регіональний семінар  

«Тенденції розвитку конвергентних 

мереж:  

 рішення пост – NGN, 4G та 5G»  

Міжнародний союз 

електрозв‟язку 

Державний університет 

телекомунікацій  

2.  
 Науково-практична конференція  

«Інформаційна безпека України»  

Навчально-науковий інститут  

Захисту інформації  

3.  

 VI Міжнародна науково-технічна 

конференція  

«Проблеми інформатизації»  

Навчально-науковий інститут 

Телекомунікацій та 

інформатизації  

4.  
Міжнародна конференція  

«IT-SEC» 

Співорганізатор  

Навчально-науковий інститут  

Захисту інформації  

5.  

Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Інформаційно-документаційне 

забезпечення в розвитку сучасного 

суспільства»  

Навчально-науковий інститут 

Менеджменту та 

підприємництва  

6.  

II Студенька науково-технічна 

конференція  

«Світ телекомунікацій та інформатизації»  

Наукове товариство студентів, 

аспірантів та молодих вчених,  

Студентська рада ДУТ  

7.  
Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція  

Навчально-науковий інститут 

Менеджменту та 

підприємництва  
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8.  

V Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки 

держави»  

Навчально-науковий інститут  

Захисту інформації  

9.  
 VII Міжнародна науково-технічна 

конференція «Проблеми інформатизації»  

Навчально-науковий інститут 

Телекомунікацій та 

інформатизації  

10.  

 Науково-практична конференція  

«Актуальні проблеми управління та 

економічного розвитку в умовах 

інформатизації суспільства»  

Навчально-науковий інститут 

Менеджменту та 

підприємництва  

11.  

 III Науково-технічна конференція 

студентства та молоді  

«Світ телекомунікацій та інформатизації»  

Наукове товариство студентів, 

аспірантів та молодих вчених, 

Студентська рада ДУТ  

12.  

Науково-практична конференція  

«Електронні та мехатронні системи: 

теорія, інновації, практика»  

Навчально-науковий інститут 

Телекомунікацій та 

інформатизації  

5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій був 

прийнятий до Міжнародного союзу електрозв‟язку за усіма трьома секторами 

його діяльності. Штаб квартира Міжнародний союз електрозв‟язку (МСЕ) 

знаходиться у м. Женева, Швейцарія і він є однією зі структур Організації 

Об‟єднаних Націй. 

Науковці Університету брали активну участь в заходах МСЕ які 

проводилися в м. Одеса (Україна) та м. Бішкеку (Киргизія).  

З 17 по 18 листопада 2016 року у Державному університеті 

телекомунікацій відбувся Регіональний семінар МСЕ «Тенденції розвитку 

конвергентних мереж: рішення пост-NGN, 4G та 5G» за рішенням 

Міжнародного союзу електрозв‟язку. 
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У семінарі взяли участь представники органів державної влади, 

регуляторних органів, телекомунікаційних операторів, науково-дослідних 

установ, навчальних закладів, виробників телекомунікаційного обладнання, 

члени секторів та асоційовані члени МСЕ. 

Учасники семінару обмінялися практичним досвідом побудови сучасних 

телекомунікаційних мереж.  

Зокрема, в рамках семінару розглянуто такі питання: 

- розвиток мереж пост-NGN;  

- послуги та якість обслуговування в мережах;  

- планування й оптимізація мереж мобільного зв‟язку;  

- безпека в мережах мобільного зв‟язку;  

- нормативно-правові та економічні аспекти впровадження технологій 

4G та 5G. 

Крім того, в рамках семінару учасники мали можливість ознайомитися з 

виставкою сучасного телекомунікаційного обладнання. 

Результатами проведення на високому рівні семінару стала пропозиція 

щодо проведення в Університеті в 2017 році наукової конференції МСЕ, що є 

найвищим визнанням авторитету Державного університету телекомунікацій в 

науковому світі. 

 

3.9. Збільшення кількості та підвищення якості наукових фахових 

видань Університету. 

В звітному році Університет став співзасновником наукового журналу 

«Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку», 

головним редактором якого став проректор з науково-педагогічного роботи 

Державного університету телекомунікацій доктор технічних наук, професор 

Беркман Л.Н. 

Загалом кількість наукових фахових видань становить 5 видань. Список 

видань наведено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 

Наукові журнали 

№ 

з/п 
Наукові журнали Видавець 

1. 
«Зв'язок» Загальногалузевий 

науковий журнал Факультет Телекомунікацій 

Навчально-наукового інституту 

телекомунікацій та інформатизації  2. 

«Наукові записки Українського  

науково-дослідного інституту 

зв'язку» 

3. 
«Телекомунікаційні та 

інформаційні технології»  

Факультет Інформаційних технологій 

ННІ телекомунікацій та 

інформатизації  

4. «Сучасний захист інформації» 
Навчально-науковий інститут 

захисту інформації  

5. 
«Економіка. Менеджмент. 

Бізнес»  

Навчально-науковий  інститут 

менеджменту та підприємництва 

 

 

4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В продовж 2016 рокупродовжувалася модернізація локальної 

комп‟ютерної мережі Університету. 

 

Закуплено та встановлено на кожному поверсі навчального корпусу  5 

нових керованих комутаторів фірми Нewlett Packard. Проведено міжповерхові 

магістральні лінії оптичного волокна. До навчальних лабораторій та лекційних 

аудиторій  підведено нові сучасні лінії. 
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Це  дало можливість збільшити обмін інформацією до 1 Гігабіт за 

секунду, що у порівнянні з 2015 роком збільшилопропускну спроможність 

мережі для обміну інформацією між сервером та  навчальними лабораторіями і 

аудиторіями у 10 разів. 

У 2016 році продовжувалася робота по покращенню навчально-

матеріальної бази Університету. 

Для оснащення лекційних та лабораторних аудиторій придбано 7  

проекційних екранів розміром 200×150 см., 7 мультимедійних проекторів, 5 

маркерних дошок.  Завдяки цьому, викладач може використовувати у навчанні 

інформацію з планшету, мобільного телефону,  ноутбуку та інших цифрових 

пристроїв, більш ефективно викладати навчальний матеріал. 

Кількість шт. 

 

 

Кількість лабораторій, які відремонтовані, забезпечені сучасним 

обладнанням та новітнім програмним продуктом, за рік збільшилася на 

5лабораторій  та на цей час становить 22: 
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- у навчально-науковому інституті телекомунікацій та інформатизації 

сучасним обладнанням та новітнім програмним продуктом забезпечено 14 

лабораторій; 

- у навчально-науковому інституті захисту інформації сучасним 

обладнанням та новітнім програмним продуктом забезпечено 3 лабораторії; 

- у навчально-науковому інституті менеджменту та підприємництва 

сучасним обладнанням та новітнім програмним продуктом забезпечено 3 

лабораторії; 

- на загально університетських кафедрах сучасним обладнанням та 

новітнім програмним продуктом забезпечено 2 лабораторії. 

В лабораторіях додатково установлено 68 комп'ютерів.  

У 2016 році виконано значний обсяг робіт по забезпеченню комфортних 

умов для навчання студентів та роботи науково-педагогічних працівників.  

Проведено: 

- капітальний ремонт 8 навчальних лабораторій, аудиторій та кабінетів 

для викладачів; 

- поточний ремонт 9 навчальних лабораторій, аудиторій кабінетів для 

викладачів та інших приміщень; 

ННІ 

телекомунікацій 

та інформатизації 

ННІ  

захисту 

інформації 

ННІ 

менеджменту та 

підприємництва 

Загально 

університетські 

кафедри 
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- встановлено 16 енергозберігаючих  металопластикових вікон. 

Покращено умови проживання у гуртожитку, зокрема: 

- проведено капітальний ремонт 15 кімнат для проживання, 2-х кухонь, 2-

х кімнат для умивання; 

- замінено застаріле каналізаційне обладнання та інженерні мережі з 3-го 

по 9-й поверх; 

- відремонтовано 2 ліфти; 

- проведено поточний ремонт 14 кухонь та 14 кімнат для умивання. 

     

            Кухня                                                  Кімната для умивання 

                   

                                Кімната для проживання 

 

Протягом 2016 року удосконалено матеріально-технічну базу редакційно-

видавничого центру для збільшення його  потужностей по забезпеченню потреб 

навчально-виховного процесу.  
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За звітний період у 2016 році  центром виконано 687 замовлень на 

поліграфічні послуги та поліграфічну продукцію від ректорату, навчально-

наукових інститутів, факультетів, структурних підрозділів та студентської ради 

Університету на загальну суму понад  850 000 грн. 

Введена система надання платних поліграфічних послуг дозволила 

поповнити спеціальний фонд Університету на суму  понад 126 500 грн. 

Вжито заходів по покращенню матеріально-технічної бази Центру.  

У 2016 році в Центрі додатково встановлено багато функціональний 

монохромний (чорно-білий) друкарський пристрій XEROX WC 5335, що 

дозволило у 2 рази збільшити  продуктивність та оперативність друку, у 2,5 

разів зменшити вартість витратних матеріалів на друк чорно-білих відбитків. 

До найважливіших завдань, які виконав Редакційно-видавничий центр 

належать: 

1) Виготовлення та друк навчальних, наукових та методичних видань:  

 - 3 підручника; 5 навчально-методичних посібників; 5 дисертацій (25 

примірників монографій) докторських; 6 дисертацій (30 примірників) 

кандидатів наук, понад 300 примірників авторефератів; 

  - 5 наукових журналів Університету загальною кількістю 808 

примірників; 

- виготовлено понад 1200 дипломів та додатків до диплома європейського 

зразку випускникам Університету. 
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2) Надано допомогу студентам в оформленні дипломних і курсових робіт, 

авторефератів та різних презентацій. 

3) Надруковано понад 350 000  примірників агітаційно-рекламних 

листівок, буклетів, плакатів, що дало змогу забезпечити профорієнтаційну 

роботу. 

4) Забезпечено оперативне і якісне виготовлення  всіх матеріалів , у 

тому числі, і фото з Регіонального семінару МСЕ (Міжнародної науково - 

технічної конференції), який проходив в Університеті 17-18 листопада 

поточного року загальною кількістю 150 примірників; 

5) Відредаговано понад 100 наукових статей та наукових публікацій. 

Для забезпечення функціонування комп'ютерної мережіУніверситету 

придбано 3 нові  сучасні сервери з двома процесорами  в  кожному з 64 

Гігабайтами  пам'яті фірми Нewlett Packard.  

 

Установка нових серверів забезпечила: 

- безперебійну роботу сайтуУніверситету; 

- швидкісний доступ  усіх користувачів  навчального корпусу та 

гуртожитку до мережі Інтернет; 

- забезпечення потреб системи дистанційного навчання; 

- доступ  студентів та викладачів  до  розкладу занять (АСУ-портал);  

- безперебійну роботу поштового серверу Університету; 

-  роботу Wi-Fi мережі; 

- доступ до електронного сховища для обміну документами  між 

підрозділами Університету; 

-  удосконалення роботи бухгалтерії, відділу кадрів, планово-фінансового 

відділу. 
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У 2016 році значна увага приділялась розвитку сайту Університету. За 

2016 рік сайт Університету відвідало 316 862 людини.  

Для порівняння: 

- у 2014 році: 76 120 людей; 

- у 2015 році: 299 323 людей. 

За 2016 рік на сайті було відкрито 1 782 818 сторінок.  

Для порівняння: 

- у 2014 році: 975 551 сторінок; 

- у 2015 році: 1 597 130 сторінок. 

Сайт створений з використанням сучасних технологій будівництва веб-

сайтів: html5, css3. 

 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське 

забезпечення діяльності Університету спрямовані на організацію та виконання 

завдань освітньої діяльності, 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. 

Відомості щодо відвідування офіційного сайту Університету(www.dut.edu.ua) 

http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
http://www.dut.edu.ua/
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Надходження з Державного бюджету (загальний фонд)  у 2016 році 

становили 33 155,8. грн., які спрямовано на: 

 Вид витрат Сума тис. грн. 

1 Виплату заробітної плати з нарахуваннями  20 719,4 

2 Виплату стипендій та забезпечення дітей-сиріт 8 828,8 

3 Оплату комунальних послуг 2 148,5 

4 Придбання товарів, робіт та послуг 1 459,1 
 

Надходження за спеціальним фондом у 2016 році становили  

43 428,0 тис.грн. 

Структура надходжень по спеціальному фонду у 2016 році 

№ Джерела надходжень Сума тис.грн. 

1 Навчання за контрактом студентів 34 165,6 

2 Проживання в гуртожитку, харчування в їдальні та 

інших додаткових послуг 

8 910,2 

3 Виконання науково-дослідних робіт 6,0 

4 Оренда приміщень та реалізація в установленому 

порядку майна (крім нерухомого майна) 

346,2 

 

Кошти спеціального фонду були спрямовані на: 

№ Вид витрат Сума тис.грн. 

1 Виплату заробітної плати з нарахуваннями  29 892,7 

2 Придбання продуктів харчування 2 084,0 

3 Оплату комунальних послуг 1 860,2 

4 Придбання товарів, робіт, послуг та інші 8 359,6 

 

Основним джерелом надходження до спеціального фонду в Університеті  

є  платні  послуги  з  підготовки  студентів,  які  складають 34 165,6 тис.грн. 

 Доходи, отримані від надання платних послуг, в першу чергу 

спрямовуються на виплату заробітної плати працівникам (із нарахуваннями), 

комунальних та інших господарських витрат, що забезпечують утримання 

Університету. 

Університет здійснює суворий контроль за своєчасне перерахування 

платежів та обов‟язкових внесків до державного бюджету. У 2016 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 
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вчасно подаються до Міністерства освіти і науки України. 

 Університет дотримується політики економного та раціонального 

використання коштів. 

Про результати своєї діяльності у 2016 календарному році ректор звітував 

28.12.2016 року на Конференції трудового колективу Університету. 

Витяг з Протоколу Конференції трудового колективу Державного 

університету телекомунікацій додається. 

Регулярно виступав перед науково-педагогічними працівниками, 

трудовим колективом, профспілковою організацією, органами студентського 

самоврядування з інформуванням про діяльність ректорату з питань: 

підвищення якості освіти, практичної спрямованості навчання, наукової і 

науково-технічної діяльності, матеріально-технічного забезпечення, 

покращення побутових умов життя студентів, створення сучасної лабораторної 

бази кафедр. 

Керував створенням в Університеті системи практичної складової 

навчання за 12 спеціальностями, забезпечив її функціонування шляхом 

створення сучасної навчально-лабораторної бази кафедр з використанням 

новітнього програмного забезпечення і сучасного обладнання провідних 

світових компаній: Huawei, Cisco, Hewlett-Packard, Alcatel-lucent, D-link, IBM, 

ZTE, Ericsson.  

 За досягнутими показниками діяльності Університету та за особистої 

ініціативи ректора 5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій  

прийнятий до Міжнародного союзу електрозв‟язку.  

В 2016 році Толубком В.Б. опубліковано 8 наукових статей у фахових 

виданнях, що віднесені до науково-метричних баз даних та підготовлено під 

його керівництвом науково-дослідну роботу за темою «Розробка методів та 

технологій протидії спеціальним інформаційним операціям, що проводяться 

проти населення та керівництва держави». 

Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.861.01 по захисту дисертацій на 
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здобуття наукового ступеня доктора і кандидата технічних наук за науковими 

спеціальностями: 

05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі; 

05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;  

05.12.20 – Оптоелектронні системи. 

За результатами освітньої діяльності у 2016 році Університет 

нагороджено: 

- двічі - почесним званням «Лідер вищої освіти»; 

- Гран-Прі у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 

педагогічні технології»; 

- Гран-Прі у номінації  «Інноваційний розвиток матеріально-технічної 

бази навчального закладу»; 

- дипломом «За розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному 

закладі». 

 

 

Ректор Державного університету телекомунікацій     В.Б.Толубко 


