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У 2013 році розпорядженням уряду від 26 червня 2013 року  
№509-р створено Державний університет телекомунікацій до складу 
якого увійшли:

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;
Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова;
Київський військовий інститут телекомунікацій та інформатизації;
У 2015 році у зв’язку з проведенням антитерористичної операції 

на сході України виникла необхідність безпосередньо підпорядкувати: 
Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова – Головному 
управлінню розвідки Міністерства Оборони України; Київський 
військовий інститут телекомунікацій та інформатизації – 
командуванню військ зв’язку Генерального штабу Збройних Сил 
України. 
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 Міжнародний союз електрозв’ язку
 Вітає

Державний університет телекомунікацій в якості учасника роботи 
Міжнародного союзу електрозв’язку за напрямом: “Вищі навчальні 
заклади, університети і пов’язані з ними  науково-дослідні установи” 
 
Женева, Квітень 2016     Генеральний секретар Міжнародного
                                              союзу електрозв’язку
                                                                                                  Хоулін Зао 

ІНТЕГРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ В МІЖНАРОДНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОСТІР
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5 квітня 2016 року Державний університет телекомунікацій став членом 
Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ), структурного підрозділу Організації 
об'єднаних націй, штаб-квартира якого знаходиться у м. Женева, Швейцарія, 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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ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
УНІВЕРСИТЕТУ ПО РОКАХ
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СПЕЦІАЛІЗОВАН
І ВЧЕНІ РАДИ

СИСТЕМА  ПІДГОТОВКИ  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
І  НАУКОВИХ  КАДРІВ  ВИЩОЇ  КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВІ ШКОЛИ УНІВЕРСИТЕТУ

АСПІРАНТУРА ДОКТОРАНТУР
А

НАУКОВІ 
СТУДЕНТСЬКІ

ГУРТКИ

НАУКОВІ 
ФАХОВІ 

ВИДАННЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ 
ТА СЕМІНАРИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНА
БАЗА

УНІВЕРСИТЕТУ
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Аналіз змін та питома вага вчених 
Університету, 

з 2013 по 2020 р. р.



ЧИСЕЛЬНІСТЬ  ТА  СЕРЕДНІЙ  ВІК  ДОКТОРІВ  НАУК

2013
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
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В аспірантурі:
172 – телекомунікації та 
радіотехніка;
123 – комп'ютерна інженерія;
125 – кібербезпека;
073 – менеджмент;
054 – соціологія.

В докторантурі:
172 – телекомунікації та 
радіотехніка;
123 – комп'ютерна інженерія;
125 – кібербезпека;
073 – менеджмент.

Спеціальності з підготовки докторів 
філософії та докторів наук
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НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ  УНІВЕРСИТЕТУ

№ Наукові журнали Головний редактор
Рік 

заснування

1. 
«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ»

Доктор технічних наук, професор  
Бондарчук А.П.

2013

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

2013

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

2013

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

2014

5.
«НАУКОВІ ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ЗВ'ЯЗКУ»

Доктор технічних наук, професор 
Вишнівський В.В.

2016
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РОЗШИРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
(СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ) ПІДГОТОВКИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПИТУ 

РИНКУ ПРАЦІ
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КІЛЬКІСТЬ ДОГОВОРІВ ПРО СПІВПРАЦЮ 
З КОМПАНІЯМИ ПАРТНЕРАМИ КАФЕДР-ПОТЕНЦІЙНИМИ 

РОБОТОДАВЦЯМИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДР
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Інноваційний зміст навчання кафедри забезпечує навчання студента тому, що потрібно 
і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій 
та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і 
практично. При добросовісному навчанні студента, іноваційний зміст навчання гарантує 
стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця.

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

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

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

Кафедра зобов’язана заключити договори з компаніями, які є потенційними 
замовниками випускників за спеціальністю (спеціалізацією) підготовки  кафедри. 

Теоретична і практична підготовка студентів повинна проводитись на підставі 
компетенцій наших партнерів-роботодавців, з якими кафедрами заключені договори про 
співпрацю. 

В межах навчального процесу по всіх спеціальностях і спеціалізаціях підготовки 
студентів видавати сертифікати компаній-партнерів кафедр. 

Перше – підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з 
першого курсу.

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

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

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

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

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

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

РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ

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

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

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

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

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

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник повинен 
володіти теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і 
практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку 
конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам 
сучасного ринку праці.
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2013 2015 2016 2017

ДИНАМІКА СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЛАБОРАТОРІЙ

2014 2018 2019

17

 В ході створення навчальних лабораторій було проведено:
ремонт приміщень;
обладнання їх сучасними меблями;
встановлені проектори, екрани та інтерактивні дошки;
укомплектування сучасним обладнанням, апаратно-програмними комплексами та програмним 
забезпеченням.

2020



РОЗРОБКА ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ВІДПОВІДНО ДО 
ВИМОГ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, КОМПЕТЕНЦІЙ КОМПАНІЙ-ПАРТНЕРІВ 

КАФЕДР, ІННОВАЦІЙНОГО ЗМІСТУ НАВЧАННЯ, РОЗРОБЛЕНОГО В УНІВЕРСИТЕТІ 
ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Освітня 
програма

Стандарт 
вищої освіти

Компетенції 
компаній-
партнерів 

кафедр

Структурно-логічна 
схема

Навчальний план

Робочий навчальний 
план

Розклад занять

Інноваційний 
зміст 

навчання, 
розроблений 

в 
університеті
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СТВОРЕНО СИСТЕМУ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

Директор інституту
Здійснення контролю

1 раз на тиждень

Завідувач кафедри
Здійснення контролю 

3 рази на тиждень

Навчальна частина інституту
Здійснення контролю щоденно

Контроль якості 
проведення навчальних

 занять

Контроль відвідування
 навчальних занять

студентами

Завідувачем
 кафедри

НПП
 кафедри
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 СИСТЕМА РОБОТИ КУРАТОРІВ
Створено організаційні засади:

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

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Куратор навчальної групи
Науково-педагогічний працівник 

кафедри за спеціальністю 
(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Головний куратор
Завідувач кафедри за спеціальністю 

(спеціалізацією) підготовки

Навчальна група
Староста навчальної групи

• Щоденна робота 
по управлінню 
студентськими 
колективами

• Щотижневе 
підведення 
підсумків

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

• Щотижневе 
підведення 
підсумків

• Щомісячне 
підведення 
підсумків

Результати роботи системи кураторів:
▪ Студент став головним суб’єктом освітньої діяльності;
▪ Показник відвідування навчальних занять – не менше 75%. 20



ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ КАФЕДР 
КРАЩИХ СТУДЕНТІВ  3, 4, 5, 6  КУРСІВ  ЯК МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ, 

НАУКОВЦІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР

Кількість студентів закріплених за кураторами по інститутах
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          Для того, щоб ефективно працювала потужна комп'ютерна мережа Університету у 2016 
році встановлено 3 нові  сучасні сервери з двома процесорами  в  кожному з 64 Гігабайтами  
пам'яті фірми Нewlett Packard.

Забезпечує: 
• доступ  усіх комп'ютерів  навчального корпусу до 
мережі інтернет;

• доступ  усіх комп'ютерів гуртожитку до мережі 
інтернет;

•  роботу поштового серверу університету;
•  роботу Wi-Fi мережі.
•  роботу “тонких” клієнтів в лабораторії 
•  роботу відео системи контролю за навчанням

  Забезпечує:
• роботу бухгалтерської  програми "1С“;
• роботу програми звітності “Medoc”;
• роботу  програми «Ліга Закон».

 Забезпечує:
• роботу сайтів університету;
• роботу електронної бібліотеки університету;
• доступ до дистанційного навчання;
• доступ  до  розкладу занять (АСУ-портал);
• доступ до електронного сховища для обміну 
документами  між підрозділами університету.

РОЗВИТОК  ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТУ
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          Для забезпечення високошвидкісного доступу до мережі Інтернет у 2020 
році підключено 6 потужних сучасних гігабітних 48-портових  комутаторів. 
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РОЗВИТОК  ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ УНІВЕРСИТЕТУ



Для укомплектування навчальних лабораторій університету комп’
ютерами у 2020 році встановлено 156 потужних  сучасних персональних 
комп'ютерів з такими характеристиками:

Процесор - Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; 
Пам’ять - DDR4 4 Gb 2666;
Накопичувач -  SSD 2.5 ̎ 120 GB; 
Відеокарта – GeForce GT710-SL-1GD5; 
Корпус - SX632CR-400W
Монітори 23”

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ СУЧАСНИМ ОБЛАДНАННЯМ
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З метою створення “Ситуаційного центру” на базі кафедри “Управління 
інформаційною та кібернетичною безпекою” було закуплено 6 дисплейних панелей 
компанії Panasonic, які будуть використовуватись для відображення подій одночасно 
з 6 окремих об’єктів.

ОБЛАДНАННЯ ЛАБОРАТОРІЙ СУЧАСНИМ ОБЛАДНАННЯМ
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ЛАБОРАТОРІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ № 012

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ 
EPAM (ауд. 310)

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ МОВ 
ПРОГРАМУВАННЯ (ауд.326)

СТВОРЕНІ КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
 У 2020 РОЦІ
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ДИНАМІКА ВПРОВАДЖЕННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 
СЕРТИФІКОВАНИХ КУРСІВ

2013 2015 2016 201820172014 2019
27

2020
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ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ 
СЕРТИФІКАТИ



В УНІВЕРСИТЕТІ НАВЧАЮТЬСЯ СТУДЕНТИ 
З  21  КРАЇНИ СВІТУ  
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№ 
з/п Країна Кількість 

осіб № з/п Країна Кількість 
осіб

1 Азербайджан 27 11 Китай 6
2 Гамбія 2 12 Конго 5

3 Гана 1 13 Лівія 4

4 Грузія 1 14 Нігерія 6

5 Єгипет 1 15 Республіка Нігер 1

6 Пакистан 1 16 Росія 1

7 Йорданія 1 17 Судан 6

8 Камерун 5 18 Туніс 1
9 Ізраїль 1 19 Туреччина 2

10 Іран 1 20 Туркменістан 5

21 Узбекистан 1



МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ СПІВПРАЦЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Країна Вищий навчальний заклад
Азербайджан Бакинський державний університет 

Білорусь

Білоруський державний університет інформатики и радіоелектроніки (м. Мінськ)

Вищий державний коледж зв'язку Міністерства зв'язку і інформації

Білоруський державний університет

Полоцький технічний університет

Болгарія Коледж телекомунікацій і пошти (м. Софія)

Ізраїль
Університет імені Д.Бен-Гуріона,  відділення розробки комунікаційних систем 

(м. Негев)

Камерун Інститут технологій (м. Дуала)

Казахстан
Міжнародний університет інформаційних технологій (м. Алмати)

Казахська академія транспорта і комунікацій імені М. Тинишпаєва (м. Алмати)

Латвія Рижський технічний університет (м. Рига)

Литва Шяуляйська державна колегія

Молдова
Університет політехнічних і економічних Європейських знань «Константин Стере»

 (м. Кишинів)

Німеччина Державна академія корпоративної освіти (м. Дрезден)
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Продовження
Країна Вищий навчальний заклад

Німеччина
Університет телекомунікацій Лейпцига

Університет корпоративної освіти (м. Саксонія)

Польща

Західнопоморський технологічний університет (м. Щецин)

Лодзинський технічний університет (м. Лодзь)

Люблінська політехніка

Силезський університет технологій (м. Гливице)

Краковський союз шкіл зв'язку (м. Краков)

Інститут зв'язку і управління (м. Варшава)

Союз професіональніх шкіл міста Дембица

Узбекистан
Ташкентський університет інформаційних технологій 

(м. Ташкент)

Держаний університет телекомунікацій продовжує співпрацю в рамках 
двосторонніх партнерських угод з провідними телекомунікаційними 
компаніями: Nokia Ukraine, Hewlett Packard, Lifecell, Vodafone 
Ukraine, Huawei, Intersystems, Vega telecom, IBM та багатьма іншими.
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Кількість осіб 
зарахованих 
на навчання

Роки набору

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

За кошти 
державного 

бюджету
361 405 292 314 315 316 265 312

За кошти 
фізичних та 

юридичних осіб
406 474 710 982 1112 1136 1364 1330

ВСЬОГО 767 879 1002 1266 1427 1452 1629 1642
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РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ



      

             У студентському центрі:
   Встановлено потужну гігабітну точку доступу 

Wi-Fi Aruba від компанії Hewlett Packard, яка 
забезпечує доступом до високошвидкісної мережі 
Інтернет всіх студентів які знаходяться в центрі.

    Встановлено нове потужне звукове 
обладнання. Загальна потужність аудіо системи 
складає 1500 Вт. Спеціальне розташування  4-х 
акустичних систем в студентському центрі дає 
можливість відчути ефект “Звук навколо”.

   Встановлено потужний мультимедійний 
проектор, широкий моторизований екран та 
якісну аудіосистему завдяки чому студенти 
мають можливість проводити конференції, 
семінари, виставки, концерти а також 
використовувати центр як кінозал. 

ОБЛАДНАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ЦЕНТРУ
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За результатами освітньої діяльності у 2020 році Університет 
за рішенням Міністра освіти і науки України і Президента 
Національної академії педагогічних наук України нагороджено: 

-Двічі гран-прі у номінації «Досягнення у працевлаштуванні 
випускників вищого навчального закладу»

- Удостоєний почесного звання  «Лідер вищої освіти в Україні» 

НАГОРОДИ УНІВЕРСИТЕТУ У 2020 РОЦІ
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