
р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 26 квiтня  2021 року, протокол № 14

з питання «Про затвердження освiтнiх програм i навчальних планiв
на  2021-2022 навчальний рiк»

Заслухавши та обговоривши   доповiдi:
директора Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй Ольховую

1.А., яка ознайомила членiв Вчено.і. ради з оновленими освiтнiми програмами
та навчальними планами на 2021-2022 навчалы1ий рiк за спецiальностями 172
«Телекомунiкацiй    та   радiотехнiка»,    124    «С,истемний    аналiз»    та   о51
«Економiка» за першим (бакалаврським) та другим (магiстерським) рiвнями
ВИЩО.1. ОСВiТИ.

директора Навчально-наукового  iнституту Iнформацiйних технологiй
професора   Бондарчука   А.П.,   який   ознайомив   членiв   Вчено.і.   ради   з
оновленими  освiтнiми  програмами  та навчальними  планами  на 2021-2022
навчальний    рiк    за    спецiальностями         121    «Iнженерiя    про1рамного
забезпечення»,  122 «Комп'ютернi науки»,  123  «Комп'ютерна iнженерiя» та
126   «Iнформацiйнi   системи  та  технологi.і.»   за  першим   (бакалаврським),
другим (магiстерським) та третiм (освiтньо-науковим) рiвнями вищо.і. освiти.

директора     Навчально-наукового     iнституту     захисту     iнформацi.].
професора Савченка В.А., який ознайомив члет{iв Вчено.і. ради з оновленими
освiтнiми програмами та навчальними планами на 2021 -2022 навчальний рiк
за   спецiальностями   125   «Кiбербезпека»   та281   «Публiчне  управлiння  та
адмiнiстрування»  за  першим  (бакалаврським),  другим  (магiстерським)  та
третiм (освiтньо-науковим) рiвнями вищо.і. освiти.

директора      Навчаjl,ьно-наукового      iнституту      менеджменту      та
пiдприсмництва професора Гудзь О.С,, яка ознайомила членiв Вчено.і. ради з
оновленими  освiтнiми  програмами та навчальними  планами  на 2021-2022
навчальний  рiк  за  спецiальностями  о73  «МеНеджмент»,  075  «Маркетинг»,
076  «Пiдприсмництво,  торгiвля  та  бiржова дij+льнiсть»,  «054  «Соцiологiя»,
029     «Iнформацiйна,     бiблiотечна    та     архiвна     справа»     за     першим
(бакалаврським),   другим   (магiстерським)   'га   третiм   (освiтньо-науковим)
РiВНЯМИ ВИЩО.1. ОСВiТИ.



«Телекомунiкацiйнi   системи   та   мережi»   за   спецiальнiстю   172   -
•               .`\J      .Телекомунікаціині системи та мережi;

«Мобiльнi  телекомунiкацi.і.  та  системи   цифрового  телебачення»  за
спецiальнiстю 172 - Телекомунiкацiйнi системи та мережi;

«Системний аналiз» за спецiальнiстю 124 -Системний аналiз;
«Iнформацiйнi   технологi.і.   автоматизацi.і.   бiзнес-процесiв   та   аналiзу

даних» за спецiальнiстю 124 -Системний аналiз;
«Економiка пiдприсмств IТ-бiзнесу» за спецiальнiстю о51 -Економiка;
«Iнженерiя    про1рамного    забезпечення»    за   спецiальнiстю    121    -

Iнженерiя програмного забезпечення;
«Комп'ютернi науки» за спецiальнiстю 122 -Комп'ютернi науки;
«Штучний iнтелект» за спецiалыIiстю 122 --Комп'ютернi науки;
«Комп'ютерна   iнженерiя»   за   спецiальнiстю    123   -   Комп'ютерна

iнженерiя;
«Iнформацiйнi    системи   та   технологi.і.»   за   спецiальнiстю    126   -

Iнформацiйнi системи та технологi.і.;
«Iнформацiйна   та   кiбернетична   безпека»   за   спецiальнiстю   125   -

Кiбербезпека;
«Технiчнi   системи  . iнформацiйного   та   кiбернетичного   захисту»   за

спецiальнiстю 125 -Кiбербезпека;
«Управлiння    iнформацiйною    та    кiбернетичною    безпекою»    за

спецiальнiстю 125 -Кiбербезпека;
«Публiчне  управлiння  та  адмiнiстрування»  за  спецiальнiстю  281  -

Публiчне управлiння та адмiнiстрування;
«Менеджмент» за спецiальнiстю о73 - Менеджмент;
«Маркетинг» за спецiальнiстю о75 -Магже'гинг;
«Пiдпри€мництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть» за спецiальнiстю о76

-Пiдприсмництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть;
«Соцiологiя» за спецiальнiстю о54 -Соцjологiя;
«документознавство, та iнформацiйна справа» за спецiальнiстю о29 -

Iнформацiйна, бiблiотечна. та архiвна справа;
«Iнформацiйна аналiтика та зв'язки з громадськiстю» за спецiальнiстю

о29 -Iнформацiйна, бiблiотечна та архiвна справа.
2. Затвердити наступнi оновленi освiтнi програми та навчальнi плани на

2021 н2022 навчальний рiк за другим (магiстерським) освiтнiм рiвнем:
«Телекомунiкацiйнi   системи   та   мережj»   за   спецiальнiстю   172   -

Телекомунiкацiйнi системи та мережi;
«Апаратура      ралiозв'язку,      радiомовлення      i      телебачення»      за



«Iнженерiя    програмного    забезпечення»    за   спецiальнiстю    121    -
Iнженерiя програмного забезпечення;

«Комп'юТернi науки» за спецiальнiстю 122 -Комп'ютернi науки;
«Комп'ютернi системи та мережi» за спецiальнiстю 123 -Комп'ютерна

iнженерiя;
«Iнформацiйнi    системи   та   технологi.і.»    за   спецiальнiстю    126   -

Iнформацiйнi системи та технологi.і.;
«Iнформацiйна   та   kiбернетична   безпека»   за   спецiальнiстю   125   -

Кiбербезпека;
«Технiчнi   системи   iнформацiйного   та   кiбернетичного   захисту»   за

спецiальнiстю 125 -Кiбербезпека;
«Управлiння   iнформацiйною   безпекою»   за   спецiальнiстю    125   -

Кiбербезпека;
«Публiчне  управлiння  та  адмiнiстрування»  за  спецiальнiстю  281  -

Публiчне управлiння та адмiнiстрування;
«Менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування» за спецiальнiстю о73  -

Менеджмент;
«Управлiння   iнновацiйною   дiяльнiстю»   за   спецiальнiстю   о73   -

Менеджмент;
«Маркетинг» за спецiальнiстю о75 -Маркетинг;
«Пiдприсмництво та фiнанси» за спецiальнiстю о76 - Пiдприсмництво,

торгiвля та бiржова дiяльнiсть;
«Соцiологiя» за спецiальнiстю о54 -Соцiологiя;
«Управлiння       iнформацiйно-комунiкацiйною       дiяльнiстю»       за

спецiальнiстю о29 - Iнформацiйна, бiблiотечна та архiвна справа.
3. Затвердити наступнi оновленi освiтнi прокрами та навчальнi плани на

2021 -2022 навчальний рiк за третiм (освiтньо-науковим) освiтнiм рiвнем:
«Телекомунiкацiйнi   системи   та   мережi»   за   спецiальнiстю   172   -

Телекомунiкацiйнi системи та мережi;
«Комп'ютерна   iнжецерiя»   за   спецiальнiстю    123   -   Комп'ютерна

iнженерiя;
«Кiбербезпека» за спецiальнiстю 125 -Кiбербезпека;
«Менеджмент» за спецjальнiстю о73 -Менеджмент;
«Соцiологiя» за спецiальнiстю о54 - Соцiологiя.
4. Забезпечити   оприлюднення       оновлених   освiтнiх   програм   та

навчальних планiв на веб-сайтi УнiвеDситетV.
Вiдповiдальний: дире,
Термiн виконання: до

інституті,в.


