
р1шЕння
Вчено.1. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 24 лютого  2020 року, протокол № 16

з питання «Про результати науково.і. та науково-технiчно.і. дiяльностi державного
унiверситету телекомунiкацiй  за 2019 рiк та завдання на 2020 рiк.»

Заслухавши   та  обговоривши  доповiдь  проректора  з  науково-педагогiчно.і.
роботи професора Беркман Л.Н.  про результатами науково.і. та науково-технiчно.і.
дiяльностi    Навчально-наукових    iнститутiв    Унiверситету    та        державного
унiверситету  телекомунiкацiй  в  цiлому  за  2019  рiк,  Вчена  рада  вiдзнача€,  що
наукова   дiяльнiсть   державного   унiверсите'Iу   телекомунiкацiй   спрямована   на
вивчення   свiтового   досвiду,   проведення   та   втiлення   фундаментальних   та
прикладних дослiджень у галузi телекомунiкацiй та iнформацiйних технологiй, що
сприя€ забезпеченню ефекгивного економiчного розвитку держави, пiдвищенню .і-і.
Обороноздатностi.     Науковi    дослiдження    здiйснюються    за    прiоритетними
напрямками,   враховуючи   потреби   суспiльства,   а   впровадження   отриманих
наукових   результатiв   в   iнновацiйний   змiст   навчання,   який   розроблено   в
Унiверситетi, забезпечус iнтеIрацiю науки та iнновацiй в освiтнiй процес. Члени
Вчено.і.  ради   ознайомились  з   науковою   iнфраструктурою   Унiверситету,   були
наведенi напрями науково-дослiдних розробок та фундаментальних i примадних
дослiджень по кожнiй структурнiй ланцi Унiверситету.  За допомогою сл.айдiв було
продемонстровано технiчне озбро€ння лабораторiй технiчних наук по проведенню
наукових  дослiджень:   лабораторiя   всесвiтньо.і.  мережi   «JUNIРЕR  NЕТWОRКS
АКАDЕМIС         АLLIАNСЕ»;     лабораторiя     академi.і.    НUАwЕI;     лабораторiя
широкосмугового радiозв'язку компанi.і. ZTE i NОКIА; лабораторiя альтернативних
джерел    енергi.і.;    лабораторiя     оптичних    та    перспективних    лiнiй    зв'язку
УКРТЕЛЕКОМУ;     лабораторiя     радiочастотного     монiторинIу     Укра.і.нського
державного Центру Радiочастот; навчально-науковий центр компанi.і.  НЕWLЕТТ-
PACRARD  ЕNТЕRРВISЕ;   лабораторiя  академi.і.  СISСО;   навчальна  лабораторiя
«Академiчний  Центр   Компетенцiй  1ВМ  (Кiберполiгон)»;   лабораторiя   безпеки
iнформацiйно-комунiкацiйних  технологiй  СISСО.  Наведенi  примади  реалiзацi.і.
результатiв науково-дослiдних робiт в iнновацiйному змiстi навчання, тематику та
обсяги    госпдоговорiв    в    розрiзi    навчально-наукових    iнститутiв   та    кафедр
Унiверситегу.     Серед     лабораторiй     суспiльних     наук     доповiдач     видiлила
мультиспектральний    бiзнес:тренажер    «1Т    -    МЕНЕдЖЕР»;         лабораторiя
маркетингових  дослiджень;  лабораторiя  автоматизацi.і.  бiзнес-процесiв `та  оцiнки
iнвестицiйних проектiв,  обробки та аналiзу  соцiологiчних дослiджень за участю
компанi.і. «МIRАТЕСН»; лабораторiя «Вiртуальний офiс»   та детально розглянутi
досягнутi результати за 2019 рiк.  Надана iнформацiя про зростання  публiкацiйно.і.
акгивностi   науково-педагогiчного   персоналу   у      вiтчизняних   i   мiжнародних
рецензованих  фахових  виданнях  у  тому  числi  у  перiодичних  виданнях,  що
включенi до наукометрично.і. бази   Scopus та WеЬ of Sсiепсе. Так, у 2019 роцi було
опублiковано 15 наукових статей  у Scopus та wеЬ of Sсiепсе, тодi як у 2015 роцi -
лише 2 стапi. Публiкацiйна активнiсть за суспiльними науками ScopuS та wеЬ of
Science (участь у конференцiях)  у 2019 роцi порiвняно з 2015 роком зросла  майже
в  тричi.  Наголошено,  що  проводиться  робота  по  акредитацi.і.  двох  наукових
журналiв  Унiверситету  на  категорiю  «В»,  якi  будуть,  за  новими  правилами,
фаховими.       Озвучено,  що    рекгором  Унiверситету  поставлено  завдання  про
вирiшення питання введення .і.х до  перелiку  перiодичних видань, що включенi до
наукометрично.і. бази   Sсорus.  Пiдкреслено,  що   Унiверситет с сдиним` в Укра.і.нi



закладом вищо.і. освiти, який е членом Мiжнародного Союзу Електрозв'язку i  який
уже тричi поспiль  проводить   Мiжнароднi  конференцi.і.   та семiнари пiд егiдою
цього  СОюзу.    Вiдмiчено,  що  звiт  про  наукову  та  науково-технiчну `дiяльнiсть
державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у  2019  роцi  був  представлений     у
лютому   на  розгляд  Мiнiстерства  освiти   i   науки  Укра.і.ни   i   отримав   високу
позитивну оцiнку,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Проведену колективом державного унiверситету телекомунiкацiй наукову
та науково-дослiдну роботу за 2019 рiк вважати задовiльною.

2. доповiдь  проректора з  науково-педагогiчно.і. роботи професора Беркман
Л.Н.   «Про   пiдсумки   науково.і.   та   науково-технiчно.і.   дiяльностi   державного
унiверситету  телекомунiкацiй за 2019 рiк та завдання на 2020 рiк» схвалити i взяти
до вiдома.

3. Забезпечити якiсне та свосчасне виконання тематичних планiв наукових
дослiджень у 2020 роцi.
Вiдповiдальний:   Заступник  директора  Навчстьно-наукового   центру  професор
дробик   О.В.,   директори   Навчально-науковш   iнститутiв,   завiдувачi   кафедр
Унiверситету.
Термiн вuконання: до 31 грудня  2020 року.

4. Забезпечити        оприлюднення    наукових    результатiв    у    фахових    i
мiжнародних  журналах,  якi  входять  до  наукоме'1ричних  баз  даних.  Вважати  за
необхiдне опублiкування у 2020 роцi не менше однiс.і. стапi кожним викладачем
Унiверситету  в виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та wеЬ
of Science
Вiдповiдальний: проректор з науково-педагогiчно.t роботи професор Беркман Л.Н. ,
застугшик   директора   Навчально-наукового   центру   професор   дробик   О.В.,
директори Навчально-наукових iнститутiв, завiдувачi кафедр  Унiверситету.
Термiн виконання: до 31 грудня  2020 року.

5. Активно залучати  молодих вчених,  аспiрантiв та студентiв до  науково-
дослiдно.і. роботи, участi у наукових проектах, конференцiях тощо.
Вiдповiдальний: проректор з науково-педагогiчно.t роботи професор Беркман Л.Н„
заступник   директора   Навчально-наукового   центру   професор   дробик   О.В.,
завiдувач вiддiлу органiзацi`t проведення пiдготовки та атестацit аспiрантiв та
докторантiв доцент Туровський О.Л., директори Навчально-наукових iнститутiв,
завiдувачi кафедр  Унiверсuтету.
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