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ДОСЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА КАФЕДРИ КОМПЮТЕРНИХНАУК ЗА 7 РОКІВ 

 

 
У 2013 році розпорядженням уряду від 26 червня 2013 року № 509-р було створено 

Державний Університет телекомунікацій (ДУТ) до складу якого увійшли: 

Державний Університет інформаційно-комунікаційних технологій; Житомирський 

військовий інститут імені С.П. Корольова; Київський військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації. Загальна кількість учасників освітнього 

процесу складала - 18 868 осіб. 

У 2015 році у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході 

України у державі виникла необхідність безпосередньо підпорядкувати: 

Житомирський 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. 

До складу ДУТ входила випускова кафедра Інформаційних технологій. з 

2016 року кафедра перейменована на кафедру Комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій, а з 2017 року - на кафедру Комп’ютерних наук. Кафедра 

готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. 
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У квітні 2016 року Державний Університет телекомунікацій був прийнятий 

до Міжнародного союзу електрозв’язку, структурного підрозділу Організації 

об’єднаних націй. Штаб квартира Міжнародного союзу електрозв’язку знаходиться 

у місті Женева, Швейцарія.  

 
Членство у Міжнародному союзі електрозв’язку відкрило Університету 

доступ до програм академічної мобільності, розвитку спільної науково-дослідної 
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діяльності, участі у розробці міжнародних стандартів галузей за якими 

здійснюється підготовка студентів в Університеті, що забезпечило інтеграцію 

Університету в міжнародний освітній простір та підвищило авторитет 

Університету на міжнародному рівні.  

 
У період з 2013 по 2019 роки в Університеті у 3 рази збільшено кількість 

спеціальностей підготовки з 8 до 23, які є перспективними і затребуваними на 

ринку праці. З 1-го березня 2020 року створено кафедру Штучного інтелекту – 

сучасну та найперспективнішу, яка готує спеціалістів за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки. Це сприяє успішному працевлаштуванню випускників 

Університету, про що свідчать отримані у 2019 році 2 гран-прі Міністра освіти і 

науки України та Президента Національної академії педагогічних наук України у 

номінації “Досягнення у працевлаштуванні випускників вищого навчального 

закладу”. 
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Це сприяло збільшенню набору Університетом студентів більше ніж у 2 рази з 767 

(у 2013р.) до 1629 (у 2019р.). 
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А також збільшенню зацікавленості Університетом потенційними 

студентами, про що свідчить графік збільшення відвідувачів сайту Університету за 

рік з 189 283 у 2014 році до 868 187 у 2019 році.  
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А кожного дня сайт Університету у 2019 році відвідувало більше 2500 чоловік. 
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Університет ефективно співпрацює з передовими навчальними закладами 

світу. 

 
В Університеті навчаються студенти з 21 країною світу: Азербайджан, 

Гамбія, Гана, Грузія, Єгипет, Ємен, Зімбабве, Індія, Ізраіль, Іран, Китай, Конго, 

Лівія, Нігерія, Республіка Нігер, Росія, Судан, Туніс, Туреччина, Туркменістан, 

Узбекистан. 
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Переважна більшість компаній, які працюють в Україні і являються 

потенційними роботодавцями для випускників нашого Університету, є 

міжнародними. 

Власники компаній вимагають від працюючих у компанії забезпечити 

отримання компанією максимального прибутку. 

Тому під час влаштування на роботу, при проведенні співбесіди, компанії, 

від майбутніх працівників вимагають відмінного теоретичного знання обов’язків, 

які вони повинні будуть виконувати після прийняття на роботу та перевіряють 

практичні уміння і навики їх виконання, а також досконале володіння англійською 

мовою. 

Аналізуючи вимоги потенційних роботодавців до випускників нашого 

Університету, керівництво Університету прийшло до висновку, що потрібно 

забезпечити навчання студентів тому, що потрібно, і як потрібно на 

сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та 

компетенції компаній партнерів кафедр – потенційних роботодавців, теоретично і 

практично. Для цього в Університеті розроблений інноваційний зміст навчання. 

Він включений в освітню програму кафедр. 

Для того, щоб студент повноцінно оволодів знаннями та практичними 

уміннями і навиками майбутньої професії, в нашому Університеті навчання по 

спеціальності починається з 1-го курсу, а не з 3-го курсу, на відміну від інших 

університетів.  

Заняття проводяться з урахуванням компетенцій компаній-партнерів 

кафедр. Половина занять проводиться практично на сучасному обладнанні 

останнього покоління, яке використовується компаніями - партнерами кафедр у 

своїй роботі. Це дозволяє студенту Університету оволодіти не тільки теоретичними 

знаннями, а й практичними уміннями і навиками, які необхідні для роботи в 

компаніях – партнерах кафедр. 

При добросовісному навчанні наш студент стовідсотково отримає перше 

високооплачуване робоче місце! 
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На першому курсі для студентів всіх спеціальностей викладається 

дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Це дає 

теоретичні знання та практичні уміння студенту 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. 

Для всіх спеціальностей викладаються дисципліни:  

- на 1-му курсі - «Групова динаміка та комунікації»; 

- на 2-му курсі - «Ділові комунікації»; 

- на 4-му курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», 

«Штучний інтелект», спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, 

вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних 

технологій, що дозволяє нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати 

сучасним вимогам ринку праці. 

На сьогоднішній день поглиблене вивчення англійської мови необхідно для 

успішного навчання, проходження співбесіди при працевлаштуванні, а після 

працевлаштування для якісного виконання службових обов’язків та подальшого 

кар’єрного росту.  

Для цього в Університеті втілено посилене 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 викладачами кафедр проводяться англійською мовою. Це забезпечує 



11 
 

можливість нашому студенту вільно володіти англійською мовою і засвоїти її на 

рівні міжнародного стандарту В2. 

Знання англійської мови надає нашому студенту можливість успішно здати 

ЗНО при вступі до магістратури, після закінчення Університету працевлаштуватись 

або продовжити навчання в аспірантурі Університету.  

  
Кафедрами Університету організовуються і проводяться навчальні 

практики у компаніях партнерах кафедр - потенційних роботодавців: 

на 2-му курсі – ознайомча; 

на 3-му курсі – виробнича; 

на 4-му курсі – переддипломна. 

Всі три практики надають студентам конкретні можливості: 

перша - отримання первинних знань про професію;  

друга - набуття студентом теоретичних знань і практичних умінь виконання 

майбутніх службових обов’язків;  

третя - практичного застосування та удосконалення набутих в Університеті 

теоретичних знань і практичних умінь і навиків на виробництві компаній – 

партнерів кафедр.  

Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою 

він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе 

з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. 

Тому реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує 

підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою 

відповідатимуть потребам сучасного ринку праці. 
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Таким чином, розробка освітніх програм підготовки фахівців в ДУТ 

проводиться відповідно до вимог стандартів вищої освіти, компетенцій компаній-

партнерів кафедр, інноваційного змісту навчання, розробленого в університеті. 

Структура процесу реалізації розробки освітніх програм приведена на слайді. 
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Кафедрами заключено договори про співпрацю з компаніями, які є 

потенційними роботодавцями наших випускників. Кількість договорів з 2 у 2013 

році збільшилась до 134 у 2019 році. 
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У світі прогресивними компаніями втілено в життя отримання тими, хто 

навчається, сертифікатів, які свідчать про їх відмінні теоретичні знання і практичні 

уміння та навики необхідні для роботи в даній компанії. Студента, який отримує 

такий сертифікат, дана компанія зобов’язана прийняти на роботу в любій країні 

світу де вона існує. Цей досвід ми втілили в програму підготовки студента нашого 

Університету. 

Тільки в нашому Університеті для успішного працевлаштування на 

престижну високооплачувану роботу після закінчення Університету, в межах і поза 

межами навчального процесу, по всім спеціальностям і спеціалізаціям підготовки 

студентам надається можливість отримати міжнародний сертифікат компаній – 

партнерів кафедр. 

У 2013 році в Університеті було тільки 2 сертифікованих курси навчання в 

межах навчального процесу, а поза межами навчального процесу не було зовсім. У 

2019 році кількість сертифікованих курсів в межах навчального процесу склала 65 

та 44 поза межами навчального процесу.  
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В результаті навчання на курсах кількість студентів, які отримали 

сертифікати у 2019 році склала 1270. Це говорить про те, що 1270 студентів 

успішно працевлаштувались. 

Отримані сертифікати підтверджують високий рівень теоретичних знань 

компетенцій компаній – партнерів кафедр і практичних умінь і навиків їх 

виконання при роботі на обладнанні останнього покоління компаній – партнерів 

кафедр та досконале знання англійської мови.  

Найбільшою компанією, що надає свої послуги на світовому ринку 

дистанційного навчання і освітніх послуг є компанія Pearson VUE (Virtual 

University Enterprises), в якій працює понад 40 тисяч осіб. 

25 січня 2016 року Державний Університет телекомунікацій отримав право 

на відкриття 11 навчальних місць авторизованого тестового центру Pearson VUE 

(Pearson VUE Authorised Test Centre), що забезпечило нашим студентам можливість 

складання сертифікаційних тестів відповідно до програм промислової сертифікації 

провідних виробників інфо-комунікаційного обладнання і програмного 

забезпечення та отримання сертифікатів, що визнаються у 175 країнах світу. 

Наш Університет став першим навчальним закладом міста Києва, що має в 

своєму складі такий центр. 

Це дозволяє безпосередньо в Університеті здійснювати сертифікацію 

наших студентів за офіційно визнаними програмами тестування 148 компаній, 

серед яких такі відомі виробники інфо-комунікаційного обладнання та 

програмного забезпечення як: Hewlett Packard, Cisco, Juniper, Huawei, Ericsson, 

ZTE, Apple, Microsoft, IBM, Linux та інші. 

Наявність відповідного сертифікату усуває будь-які перешкоди, надає 

пріоритет і гарантує нашому випускнику працевлаштування в усьому світі на 

високооплачуване робоче місце. 
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Включення програм сертифікації в навчальний процес дозволяє готувати 

наших студентів відповідно до компетенцій компаній-роботодавців, проводити 

практики на їхній базі та зі знижкою купувати у них сучасне обладнання, програмне 

забезпечення, апаратно-програмні комплекси для забезпечення якісної підготовки 

студентів Університету. 
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Для якісного проведення навчальних занять в Університеті створено 

сучасну навчально-матеріальну базу. У 2013 році в Університеті було 2 навчальні 

лабораторії а на сьогодні 49 навчальних лабораторій укомплектовано сучасним 

обладнанням, апаратно-програмними комплексами та програмним забезпеченням. 

Міністерством освіти і науки України навчально-матеріальна база Університету 

визнана однією з найкращих в Україні. Про що свідчить гран-прі у номінації 

“Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази відповідно до вимог 

науково-технічного прогресу”, яким був нагороджений Університет у 2019 році 

Міністерством освіти і науки України. 

В Університеті створені комфортні умови для навчання, якісно 

відремонтовані лекційні аудиторії, навчальні класи. Всі навчальні класи 

Університету укомплектовані відеопроекторами з екранами, інтерактивними 

дошками, в лекційних аудиторіях і навчальних класах встановлені кондиціонери. 

У всіх навчальних класах встановлені нові навчальні столи та стільці. В кожному 

класі встановлені точки доступу до мережі Інтернет та комп’ютери, згідно кількості 

навчальних місць. 
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В Університеті створено систему контролю якості навчання, в якій беруть 

участь весь навчально-педагогічний персонал. 
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Це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та 

наукової діяльності за рахунок покращення їх організації, контролю, використання 

принципу індивідуального підходу. 



21 
 

  
Головними в навчально-виховного процесі виступають куратори 

навчальних груп. 
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Відмінна підготовка студентів Університету стала можливою завдяки 

укомплектуванню кафедр високопрофесійними викладачами. Для цього створено 

система  підготовки  науково-педагогічних і  наукових  кадрів  вищої  кваліфікації. 
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В ДУТ працюють 4 докторські спеціалізовані вчені ради.  
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Проводиться підготовка докторів філософії та докторів наук, а саме  

в аспірантурі за спеціальностями: 172 – телекомунікації та радіотехніка; 123 

– комп'ютерна інженерія; 124 – кібербезпека; 073 – менеджмент; 054 – соціологія; 

в докторантурі: 172 – телекомунікації та радіотехніка; 123 – комп'ютерна 

інженерія; 124 – кібербезпека; 073 – менеджмент. 

 
Завдяки цьому кількість кандидатів та докторів наук з 2013 по 2019 рік 

збільшилась майже у три рази до 40 докторів та 141 кандидата наук.  
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Середній вік докторів наук зменшився з 71 до 47 років.  
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А питома вага вчених Університету з 2013 по 2019 р.р. збільшилася з 48% 

до 79%. 

 
Захист докторських та кандидатських дисертацій співробітниками 

університету за 2013-2019 н.р. приведені на слайдах. 
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Також в ДУТ плануються захисти докторських та кандидатських дисертацій в 

2020-2025 роках. 

  
Для публікацій функціонують 5 наукових фахових видань: 

«ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», «СУЧАСНИЙ 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ»,  «ЕКОНОМІКА. МЕНЕДЖМЕНТ. БІЗНЕС», 

«ЗВ'ЯЗОК», «НАУКОВІ ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО 

ІНСТИТУТУ ЗВ'ЯЗКУ». 
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Науково-педагогічні працівники кафедр готують кращих студентів 3, 4, 5, 6 

курсів як майбутніх працівників, науковців та викладачів кафедр. 
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Вони займаються в студентських наукових гуртках. 
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Студенти беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт. 
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Науково-педагогічні працівники кафедр активно публікують наукові праці. 
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Та виконують науково-дослідні роботи на кафедрах. 

 
Зокрема госпдоговірні на замовлення фірм-партнерів. 
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 Для ефективної роботи потужної комп'ютерної мережі університету, яка 

забезпечує навчальний процес додатково підключено 6 потужних сучасних 

гігабітних 48-портових комутаторів, які встановлені в 6 навчальних лабораторіях. 
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Для укомплектування навчальних лабораторій університету комп’ютерами 

у 2019 році закуплено 128 потужних сучасних персональних комп'ютерів. 
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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. 
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Якісне навчання студентів у процесі проведення практичних занять на 

кафедрі комп’ютерних наук  відбувається з використанням навчально-матеріальної 

бази, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних 

програмно-апаратних комплексів і відповідного програмного забезпечення в 

лабораторії №132. 

Це Навчально-науковий центр "Технології Hewlett-Packard", який був 

створений з метою вдосконалення знань і навичок студентів та викладачів 

інформаційної сфери, підготовки висококваліфікованих фахівців з ІТ-технологій. 
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В ньому проводяться курси, які включені в програми навчальних 

дисциплін. 
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З початку створення центру було видано 1479 сертифікатів. 
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Для укомплектування навчальних лабораторій та лекційних аудиторій 

мультимедійним обладнанням у 2019 році було закуплено 15 проекторів та 10 

екранів 200cм*150cм. 

 
Для потреб кафедри “Інформаційної та кібернетичної безпеки” у 2019 році 

було закуплено сучасне ліцензійне програмне забезпечення. 
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Для дозвілля студентів побудовано та обладнано СТУДЕНТСЬКИЙ 

ЦЕНТР. 
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Для забезпечення проведення урочистостей з нагоди 1 вересня та врученню 

дипломів на території центрального входу університету було закуплено потужне 

звукове  обладнання компаній Yamaha, Maximum Acoustics та Park Audio. Це дало 

можливість транслювати масові заходи, що проходять на вулиці на велику відстань. 

 



43 
 

В редакційно-видавничому центрі, ІТ-кафетерії та буфеті студентського центру 

встановлено термінали для здійснення безготівкових розрахунків, що дає 

можливість студентам та працівникам швидко та зручно розраховуватись 

платіжними картками. 



44 
 

  
За допомогою високошвидкісної мережі у червні 2019 року було 

встановлено додаткові IP-камери і вдосконалено систему контролю за навчанням. 

Камери встановлені в лабораторіях та аудиторіях університету. Загальна кількість 

камер складає 54 шт. - в 54 лекційних та навчальних аудиторіях. 
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Удосконалено обладнання Редакційно-видавничого центру. 
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Створені комфортні умови для навчання. 
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Встановлено кондиціонери у лекційних аудиторіях та лабораторіях 

університету. 
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Та встановлені металопластикові вікна та двері. 
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Укомплектовано новими меблями. 

  
І жалюзями та шторами затемнення у лекційних аудиторіях та лабораторіях 

на сонячній стороні університету. 
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Таким чином реалізація інноваційного навчання в нашому Університеті 

дозволяє навчати студентів краще ніж в інших університетах: 

- 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, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання 

студентом першого, високооплачуваного робочого місця. 

- інноваційний зміст навчання Університету забезпечує навчання нашого 

студента тому чому потрібно і як потрібно, теоретично і практично. 

- теоретична підготовка студента Університету здійснюється на основі 

сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедр. 

- в Університеті студента якісно навчають не тільки теоретично, а і 

практично з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні 

останнього покоління, сучасних прогресивних програмно-апаратних комплексів та 

програмного забезпечення  

- усі кафедри Університету заключили договори з компаніями - 

потенційними роботодавцями для випускників університету за спеціальністю 

підготовки кафедр. 

- теоретична і практична підготовка студентів проводиться на основі 

компетенцій компаній – партнерів кафедр – потенційних роботодавців з якими 

кафедри заключили договори про співпрацю. 

- в межах і поза межами навчального процесу по всім спеціальностям і 

спеціалізаціям підготовки студенти мають можливість отримати сертифікати 
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компаній-партнерів кафедр – гарантію отримання першого високооплачуємого 

робочого місця. 

У 2019 році Університет за результатами освітньої діяльності рішенням 

Міністра освіти і науки України та Президента Національної академії педагогічних 

наук України нагороджено: 

- почесним званням “Лідер вищої освіти України”; 

- почесним званням “Лідер ІТ освіти України 2019”; 

- гран-прі у номінації “Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази 

відповідно до вимог науково-технічного прогресу”; 

- двічі гран-прі у номінації “Досягнення у працевлаштуванні випускників 

вищого навчального закладу”. 


