
р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 21 вересня  2020 року, протокол № 4

з питання «Про пiдсумки лiцензування та акредитацi.і. спецiальностей у 2019-2020
навчальному роцi та завдання на 2020-2021 навчальний рiк»

Заслухавши    та  обговоривши  доповiдь  начальника  вiддiчу  монiторингу
якостi  освiти,  лiцеНзуваНнЯ та аКредитацi.1. Григор'€во.1. Т.А.,  яка п1двела п1дсумки
лiцензування   та   акредитацi.і.   спецiальностей   у   2019-2020   навчальному   щодо
лiцензування     освiтньо.і.     дiяльностi     та     акредитацi.і.     освiтнiх     програм     та
спецiальностей  у  державному  унiверситетi  телекомунiкацiй.  Зокрема,  в.iдмiчено,
що у березнi 2020 року  розширено провадження на освiтню дiятьнiсть з пітготовки
здобувачiв     вищо.і.     освiти     другого     (магiстерського)     освітнього     рівня     за
спецiальностями:   122  «Комп'ютернi  науки»  (професор  Вишнівський  В.В.),   124
«Системний аналiз» (Золотухiна О.А.),   126 «Iнформацiйних систем та технологiй»
(професор  Сторчак  К.П.),   029   «Iнформацiйна,   бiблiотечна  та  архiвна  справа»
(доцент    Петькун    С.М.),    051    «Економiка»    (професор    Гус€ва    О.Ю.),    076
«Пiдприсмництво,   торгiвля   та   бiржова   дiяльнiсть»   (доцент   Гав.риш   О.М.).
Збiльшено  лiцензiйний  обсяг  на  пiдготовку  здобувачiв  вищо.і.  освіти  першого
(бакалаврського)  освiтнього  рiвня  за  спецiальностями  122  «Комп'ютернi  науки»
(професор   Вишнiвський   В.В.),    126   «Iнформацiйних   си.стем.  та   тетнологiй»
(професор  Сторчак К.П.).  Отримана лiцензiя  на  освiтню  діяльність  з  підготовки
iноземцiв.  Наведений  перелiк  спецiальностей  та  освiтнi  рiвнi,  за  якими  може
здiйснюватися    пiдготовка    iноземцiв    та    осiб    без    кромадянства.    Вiдмiчено
спецiальностi,   за   якими   отримано   лiцензiю   на   здiйснення   пiслядипломно.і.
пiдготовки   (пiдвищення   квалiфiкацi.і.).   детально   розглянутий   перелiк   освiтнiх
прокрам,  якi  пройшли  акредитацiю     та  термiни  дi.і.  сертифiкатiв  з?  освiтгiN:и
рiвнями «баКалавр» та «доктор фiлософi.1.». Зроблений   акцент на перел1кУ оСв1тн1х
програм,   якi   були   включенi   в   графiк   проведення   акредитацiй   на   2019-2020
навчальний рiк та перенесенi у зв'язку з карантином, будуть проведенi у 2020-2021
навчальному роцi. Крiм того, наведений перелiк освiтнiх програм, якi пiдлягають
плановiй акредитацi.і. у 2020-2021 навчальному роцi,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Iнформацiю  начальника вiддiлу монiторингу якостi освiти, лiцензування
та  акредитацi.і.  Григор'сво.і.  Т.А.  про  результати  проведених  заходiв  у  2019-2020
навчальному  роцi   щодо  лiцензування  та  акредитацi.і.  спецiальностей,   освiтнiх
прокрам та завдання на 2020-2021 навчальний рiк взяти до вiдома та врахування в
роботi.

2.  Забезпечити пiдготовку до акредитацi.і. освiтнiх програм з пiдготовки
здобувачiв вищо.і. освiти   освiтнього рiвня «доктор фiлософi.і.»   за сп?цiальтостямь:
125 «Кiбербезпека», 073 «Менеджмент»,172 «Телекомунiкацi.і. та радіотехніка», які
включенi   в   крафiк   2019-2020   навчального   року   i   перенесенi   на   2020-2021
навчальний рiк у зв'язку 3 загальноукра.і.нським карантином.
Вiдповiдаль+нi:  -прореkтор    з    науково-педагогiчно.t    ро§от_и    Беркм?р    Л.Н.,
в.о. проректора i ;авчально.t роботи доцент Гуменюк В.В., директор Наукового



центру  дробик  О.В.,  начальник  вiддiлу  пiдготовку  аспiрантiв  тапдоктор_анпТд3-iур;;с;кйй  О.Л.,  в.о.  директора  Навчально-методuчного  Ц.енУіРУ  ВЛ.:СеГ:_О~ LВ:9:
-:;;;;;ор    Навiально-f;ауковбго    iнституту    захи?ту    iнформац_i:t__. _п_р_:.Р.:%..

С-авченко    В.А.,    директор    Навчально-наукового    iнституту    телекотуткацш
професор Мельник 1Ь.В. , Jиректо_р Навча?:но-науко.во:о iнЕтитуту г_е:.ед_=::=^r~у_•#iТ;;;;рисмнщтва  Федн;нiн  d.А.,  завiдувач  кафедри  Ме.неджл!ент  проф_ес:_р~

Гудзь   д.С.,   начальник   вiддiлу   монiторингу   якостi   освiти,   лiцензування   та
акредитацitГригор'сваТ.А.
Термiн виконання: до 15 жовтня 2020 року.

3.  Пiдготувати Звiти-самоаналiзу пiдготовки здобувачiв вищо.і. освiти за
освiтнiми   прокрамами,   якi   запланованi   у   крафiку   проходження   акредитацiй
Нацiонального  агентства  з  питань  забезпечення  якостi  освiти  на       2020-2021
навчальний рiк за спецiальностями:   122 «Комп'ютернi науки», 126  .«Iнф?рмацiйнi
системи та  технологi.і.», 076 «Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова діяльність», 051
«Економiка»  першого  (бакалаврського)  освiтнього  рiвня  та  123  «Комп'ютерна
iнженерiя» третього (доктор фiлософi.і.) освiтньо-наукового рiвня.-i;;;;:;6ал;нi:    пр;рект;р -з    н-ауково-педагогiчно.t    р_об_от`и    Беркмgг    Л.Н.,
-в.;.  проректора ; н-авчал;но.t роботи доцент Гу`м`е.нюк Р`.В.,  дuрект?р±_Р_:у.:.р_во.г^:^
-цёнп;р;  проd;есор   дробик   d.В.,   нqча_льник   в`iддiлу   пiдготуовки  аспiр::_т`::.._ г~а_
-;ок;;ра;тiё  д;цеi;  Туровський  О.Л._,_ в,о.  директора  Навгально-метод_::.:.о_:.:..

центiу   Власенко   В.О.,   директор   Навчально-н.?укового   iнституту.  _з_::.::.:!..
;нф;iмацit  професор  Савченко  В.А.,` директор .давчально-науково::  i:_:::т!.:!..
т-елёкомунiкацiй    Мельник   Ю.В.,    директор _ Навчально-наукр`в`о.го    інсуиу:ууу__
менедэ;мент; та пiдпри€мнщтва Федюнiн С.4., нач.альни_к .вiддiлу` монiуоргг`у-.;к;с-;i--освi;и,  лiценз;вання  йа  акредuтацi.t  Григор'ева_  Т.А.,  3.f вiдувачi  кафедр

Комп'ютернш  наук  професор   Вшнiвський  В.В.,   Iнформацi?м:  сист:м  у:?._.-технолог*й  проф;сор  -сr;орчак  к.п.,  пiдпрuсмнщтва,   торгi:лi  та  бiржово..Lv

дiяльностi д;цейт Гаврш О.М. , Економiки пiдприсмств _та соцiаль~н`у: технологі,и
професор Гусёва О.Ю:, Комп'юте_р_н_о`t iнженерi.{ доцент Ткаченко О.М.
Термiн вuконання: до 25 грудня 2020 роіv.

В.Б. Толубко

О.В. Попов


