
                                                                                                        

ПРОГРАМА 
 

КАНДИДАТА НА ПОСАДУ РЕКТОРА 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
 

доктора технічних наук, професора 

ТОЛУБКА ВОЛОДИМИРА БОРИСОВИЧА 
 

 

 

 

 

 

Київ-2019 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор технічних наук, 
професор,  

генерал-полковник,  
заслужений працівник 
народної освіти України 

Національність Українець 

Освіта Харківське військове командно-інженерне училище у 1971 р.; 
У 1977 р. вступив на командний факультет Військової академії ім. Ф. Е. Дзержинського, 
яку з відзнакою закінчив у 1979 р.; 
У 1984-1986 роках навчався у Військовій академії Генерального штабу Збройних Сил 
СРСР  ім. К. Є. Ворошилова. 
 
 

Спеціальність за освітою Літальні апарати і технологічне обладнання до них; 
Командно-штабна, оперативно-тактична; 
Командно-штабна, оперативно-стратегічна. 

Науковий ступінь та вчене 

звання 
Доктор технічних наук, у січні 1992 року рішенням Державного комітету СРСР з народної 
освіти було присвоєно вчене звання "професор". 

Нагороди та почесні 

звання 
Заслужений працівник народної освіти України у 1999 р. 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки у 2005 р. 

Ранг Державний службовець 1-го рангу 

Військове звання Генерал-полковник 

Керівництво навчальними 

закладами 
Протягом 12 р. 11 м. був ректором трьох вищих військових  навчальних закладів, 
з 2013 р. – ректор Державного університету телекомунікацій 

Членство у ДАК України Член Президії ВАК України, член Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки 
України Робота у Верховній Раді Народний депутат України першого скликання 1990 - 1994 рр. 

Державні нагороди Нагороджений двома орденами та десятьма медалями. 
Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України. 
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Світовий рівень якості освіти й наукових досліджень є загальнонаціональним пріоритетом, і його забезпечення є 

першочерговим завданням Університету.  

Виходячи з зазначеного, метою програми розвитку Університету є підтвердження статусу Державного 

університету телекомунікацій, як провідного закладу вищої освіти у галузі зв’язку та ІТ-технологій, забезпечення його 

переходу до вищого рівня якості освіти, наукової і виховної роботи. 

 

Основними завданнями для досягнення цієї мети є: 

 

• досягнення світового рівня якості освіти і наукових досліджень;  

• визначення і формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освітньому й науковому процесах;  

• розвиток демократії в управлінні Університетом;  

• підвищення соціального статусу викладачів і науковців, соціальний захист співробітників, студентів і аспірантів;  

• реалізація програми впровадження енергозберігаючих технологій в реконструкції та ремонтах приміщень і 

споруд Університету;  

• підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для 

забезпечення розвитку Університету. 

 

 

Основні завдання в освітній сфері 

 

Основними завданнями в освітній сфері є: 

 • розробка власних університетських освітніх програм з урахуванням державних та міжнародних стандартів; 

• забезпечення процесу навчання новітнім лабораторним обладнанням останнього покоління та матеріалами, 

сучасним програмним забезпеченням та програмно-апаратними комплексами;  

• інтеграція вищої освіти і наукових досліджень; 

• інтеграція Університету з навчальними закладами різних рівнів, науковими установами та підприємствами, 

зокрема, шляхом створення навчально-науково-виробничих комплексів;  

• участь Університету в програмах академічної мобільності;  
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• систематичне здійснення профорієнтаційної роботи з обдарованою молоддю, залучення талановитих вступників 

шляхом проведення олімпіад і конкурсів, інших форм підготовки;  

• розвиток матеріально-технічної бази кафедр Університету, розроблення та фінансове забезпечення механізмів 

залучення до роботи на кафедрах Університету високопрофесійних науково-педагогічних працівників;  

• розроблення сучасних технологій оцінювання здібностей студентів за допомогою об’єктивних психолого-

педагогічних методів і комп’ютерного аналізу;  

• забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу 

Інтернет в усіх приміщеннях Університету;  

• індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді; створення умов для здобуття якісної освіти 

інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;  

• упровадження в навчальний процес та в діяльність університетської бібліотеки сучасних інформаційних і 

комп’ютерних технологій, створення бібліотеки електронних курсів дисциплін, обладнання аудиторій університету для 

проведення дистанційних лекцій та телеконференцій;  

• активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-дослідницької роботи провідних фахівців- 

практиків з організацій та установ;  

• систематичне проведення аналізу стану працевлаштування за спеціальністю та рівнем заробітної плати (середньо 

ринкової зарплатної пропозиції, яка відповідає займаній посаді) випускників Університету в перший рік після отримання 

диплому, забезпечення постійного зв’язку з роботодавцями;  

• удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та їхнього 

професійного вдосконалення.  

 

Виконання цих завдань передбачає: 

 

1. Розширення переліку спеціалізацій підготовки в рамках існуючих спеціальностей, шляхом запровадження нових 

освітніх програм відповідно до моніторингу ринку праці та запитів потенційних роботодавців. 

2. Продовження практики запровадження сертифікованих курсів навчання в межах та поза межами навчального 

процесу, з метою підвищення конкурентоспроможності випускника Університету на ринку праці.  

3. Створення англомовних груп для українських студентів.  
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4. Створення організаційно-правової та фінансової бази для забезпечення академічної мобільності студентів, 

аспірантів, викладачів, зокрема із залученням донорських організацій, фондів тощо, запровадження та розвиток програм 

академічної мобільності.  

5. Суттєве збільшення кількості іноземних студентів, насамперед на спеціальностях галузі знань “Інформаційні 

технології”.  

6. Запровадження в інститутах та факультетах  моніторингу та дослідження сучасного ринку праці в Україні з 

метою підготовки пропозицій щодо відкриття нових освітніх програм.  

7. Продовження укладення угод і здійснення комплексу заходів щодо профорієнтаційної роботи із 

загальноосвітніми навчальними закладами та коледжами. 

8. Розвиток зв’язків із підприємствами та організаціями, що є потенційними роботодавцями для випускників 

Університету, використання їхніх ресурсів для інтелектуального, кадрового та матеріального забезпечення освітнього 

процесу.  

 

Основними завданнями у науковій сфері є 

 

 зосередження наукової діяльності на напрямках, визначених у рекомендаціях Міжнародного союзу 

електрозв’язку Організації Об`єднаних Націй і є актуальними для забезпечення розвитку української держави;  

 розробка та підтримка нових телекомунікаційних і інформаційних технологій для їх впровадження у 

інноваційний зміст навчання в Університеті; 

  створення системи реалізації наукових розробок на основі застосування механізмів державного та 

приватного партнерства, зокрема, за рахунок виконання замовлень компаній та фірм-партнерів; 

 забезпечення дієвих механізмів трансферу технологій, створення StartUp та бізнес-проектів; 

 забезпечення постійного зростання державного та позабюджетного фінансування науки в Університеті; 

 оновлення матеріально-технічної бази наукових досліджень; 

 створення системи сучасних науково-виробничих та науково-навчальних лабораторій; 

 пошук партнерів, у тому числі і закордоном,  для здійснення спільних наукових досліджень та створення на 

цій основі дослідницької бази колективного користування; 
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 підвищення фахового рівня наукових кадрів, вдосконалення діяльності аспірантури і докторантури шляхом 

посиленого контролю за підготовкою і якістю дисертацій та  за здійсненням наукового керівництва (консультування);  

 створення ефективної системи атестації та професійного удосконалення наукових кадрів; 

 забезпечення підготовки наукових кадрів в аспірантурі для складання іспитів з іноземної мови на рівні не 

нижче В2; 

 забезпечення міжнародного наукового обміну шляхом проведення стажування науково-педагогічних і 

наукових працівників, докторантів, аспірантів та студентів у провідних закордонних навчально-наукових центрах та 

отримання відповідних сертифікатів; 

 проведення Університетом міжнародних наукових конференцій за участю провідних зарубіжних учених;  

 участі науково-педагогічних працівників Університету в міжнародних наукових конференціях поза межами 

України;  

 забезпечення публікація статей у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз та підвищення 

індексу цитування робіт викладачів та співробітників Університету;  

 підтримка університетських наукових видань та створення їх електронних сайтів з подальшим їх внесенням 

до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web Of Science; 

 передплата іноземних наукових журналів, відкриття доступу до зарубіжних електронних баз наукових 

публікацій; 

 впровадження наукових результатів у навчальний процес, забезпечення мобільності наукових кадрів для 

ефективної організації навчального процесу, формування змісту освіти на основі новітніх наукових і технологічних 

досягнень; 

 залучення до наукової діяльності широкого кола обдарованої студентської молоді, вдосконалення системи 

проведення студентських наукових конференцій, конкурсів; залучення студентів до наукової роботи на кафедрах на 

платній основі. 

 

Виконання цих завдань передбачає: 

 

1. Створення в Університеті інноваційних науково-дослідних лабораторій.  
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2. Створення в інтересах Університету з іншими закладами вищої освіти, науковими установами, установами 

та організаціями усіх форм власності науково-дослідних лабораторій колективного користування.  

3. Сприяння захисту кандидатських та докторських дисертацій науково-педагогічними працівниками 

Університету.  

4. Відкриття нових перспективних наукових спеціальностей в аспірантурі та докторантурі. 

5. Удосконалення системи академічної доброчесності в Університеті. 

6. Відкриття спеціалізованих вчених рад за новими вимогами Національної агенції з визначення якості освіти. 

7. Реєстрація наукових видань Університету за новими вимогами з подальшим внесенням їх до міжнародних 

наукометричних баз Scopus та Web Of Science. 

8. Запровадження системи заохочення за результатами публікацій результатів наукових досліджень у виданнях 

віднесених до Scopus та Web Of Science. 

9. Передплата іноземних наукових журналів, відкриття доступу до зарубіжних електронних баз наукових 

публікацій. 

10. Створення та забезпечення ефективної роботи мережі студентських наукових гуртків з використанням 

створеної сучасної науково-лабораторної бази Університету.   

 

 

Основні завдання у сфері міжнародного співробітництва 

 

Розширення напрямів міжнародного співробітництва із закордонними закладами вищої освіти та науковими 

установами. 

 З огляду на це основними завданнями у сфері міжнародного співробітництва є: 

• налагодження постійних зв’язків з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ 

України, посольствами України за кордоном з метою запрошення учених, викладачів та студентів Університету до 

зарубіжних навчальних закладів, сприяння і підтримки у виконанні програм стажування та навчання за кордоном;  

• запровадження співпраці в рамках  Міжнародного Союзу Електрозв’язку із закордонними закладами вищої 

освіти та науковими установами на основі двосторонніх угод, розширення напрямків співпраці з метою залучення 

викладачів, науковців, докторантів та аспірантів Університету до виконання спільних міжнародних наукових проектів;  

• впровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для усіх студентів Університету;  
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• забезпечення можливості самостійного вивчення іноземних мов, запровадження мовних стажувань для 

викладачів та співробітників Університету;  

• створення резерву кадрів для оптимального планування закордонних навчальних та наукових відряджень з 

урахуванням мовної підготовки, навчального навантаження, сімейного стану;  

• вдосконалення матеріально-технічної та кадрової бази міжнародного співробітництва з метою забезпечення 

взаємодії з міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами (ООН, ЄС, ЮНЕСКО, 

Рада Європи, Світовий банк тощо) для залучення додаткових джерел підтримки розвитку освіти і науки в Університеті. 

 

Виконання цих завдань передбачає: 

 

1. Формування спільних наукових програм  в рамках Міжнародного Союзу Електрозв’язку, консорціумів для 

отримання грантів на проведення наукових досліджень.  

2. Організація і проведення навчання на базі Університету для представників університетів-партнерів та інших 

закладів вищої освіти і наукових установ.  

3. Започаткування англомовного інформаційного видання «Вісник Державного університету телекомунікацій» для 

висвітлення переліку спеціальностей підготовки фахівців за ступенями вищої освіти, напрямів наукових досліджень 

Університету та його основних здобутків. 

 

 

Визначення і формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів 

 

Суспільні цінності та духовні орієнтири освіти й науки є основою розвитку демократичного громадянського 

суспільства. Основними шляхами розв’язання проблем у цій сфері є:  

• активізація процесів підвищення національної свідомості, вивчення традицій та історії міста, села, країни як 

невід’ємної частини Європи загалом; 

• формування поваги до державного прапора, герба, гімну; 

• ознайомлення з кращими зразками рідної культури, повне використання соціокультурних можливостей столиці 

України;  
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• розвиток традицій Університету, урочисте святкування загальнодержавних і університетських свят: посвят у 

першокурсники, випускних вечорів, днів Університету й факультетів/ інститутів;  

• запровадження системи нагород для кращих студентів; 

• забезпечення гідного зовнішнього та внутрішнього вигляду будівель і приміщень Університету, як необхідної 

умови культурного виховання студентів, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Університету;  

• розвиток існуючих і створення нових університетських засобів масової інформації, у першу чергу – електронних, 

та їх використання для ведення активної виховної роботи;  

• регулярне проведення моніторингових соціальних досліджень стану та якості навчальної, наукової та виховної 

роботи.  

 

Виконання цих завдань потребує проведення таких заходів: 

 

1. Популяризація з метою підвищення іміджу Університету здобутків провідних учених, науковців Університету.  

2. Започаткування щорічного конкурсу наукових студентських робіт та студентської олімпіади Університету.  

3. Організація екскурсій для студентів по місцях історичної спадщини столиці України міста Києва.  

4. Створення соціологічної служби Університету для систематичного вивчення громадської думки.  

5. Відродження практики видання газет інституту/факультету.  

6. Розміщення на Інтернет-порталі Університету інформації, що сприятиме підвищенню іміджу Університету, 

українською, російською та англійською мовами.  

7. Створення асоціації випускників Університету, формування бази даних про випускників, у тому числі й 

громадян іноземних країн, створення веб-сторінки цієї асоціації.  

8. Розроблення і виготовлення сувенірної продукції та атрибутики в Університеті з урахуванням запитів 

факультетів та інститутів.  

9. Регулярна підготовка і випуск наукових та науково-популярних видань, присвячених навчальним та науковим 

досягненням Університету, його видатним вихованцям та співробітникам. 
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Розвиток демократії в управлінні Університетом 

 

Демократизація управління Університетом передбачає посилення ролі структурних підрозділів, органів 

громадського самоврядування, активізацію участі професійних і громадських організацій у навчально-методичній, 

науково-дослідній, виховній, господарській діяльності та в їх плануванні. Основними передумовами здійснення 

демократизації управління є:  

• підтримка та сприяння активній діяльності з боку громадських організацій, фондів, меценатів, засобів масової 

інформації, залучення їх до розроблення та реалізації рішень освітніх та наукових програм;  

• розширення ролі студентського самоврядування у навчально-виховному процесі;  

• запровадження нової етики управлінської діяльності, що ґрунтується на принципах професіоналізму, 

взаємоповаги і позитивної мотивації, розширення повноважень структурних підрозділів Університету; 

• забезпечення відкритості процесу розроблення основних нормативних документів (положень, планів, наказів, 

розпоряджень тощо), їх громадської експертизи та затвердження; 

• створення ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм колективом за 

усіма напрямами діяльності, чітке дотримання демократичних засад виборчої системи. 

 

 

Підвищення соціального статусу співробітників і студентів 

 

Для підвищення соціального статусу викладачів і науковців, студентів необхідно передбачити спрямування 

частини фінансових ресурсів на здійснення першочергових соціальних видатків та на розвиток соціальної 

інфраструктури Університету. 

Основними шляхами розв’язання проблем у цій сфері є:  

• дотримання законодавчо встановлених диференційованих норм навчального навантаження;  

• формування поважного ставлення до ветеранів праці, використання їх знань і досвіду для організації наукової, 

педагогічної та громадської роботи, виховання молоді; 

• удосконалення системи загальноуніверситетських нагород і відзнак, забезпечення публічного вручення нагород в 

інститутах та факультетах; 
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• відновлення Дошки пошани для наукових, науково-педагогічних працівників та інших співробітників 

Університету; 

• відновлення повноцінного функціонування об’єктів соціальної інфраструктури у гуртожитку та Студентського 

центру, облаштування відкритого універсального спортивного майданчика Університету. 

 

 

 

Напрямки підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів 
 

Підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, призначених для 

забезпечення діяльності Університету, можна досягти шляхом:  

• формування реального перспективного плану потреби в фінансових ресурсах та джерел наповнення бюджету 

Університету;  

• встановлення правил прозорого розподілу коштів на матеріально-технічне забезпечення, ремонтні роботи між 

інститутами, факультетами, кафедрами з урахуванням їхніх об’єктивних потреб і стратегічних напрямів розвитку 

Університету;  

• визначення частки зароблених інститутами, факультетами позабюджетних коштів, які будуть залишатись в їх 

розпорядженні для матеріального заохочення працівників та розвитку матеріальної бази; 

• визначення критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб, 

розроблення та впровадження методики розрахунку, пов’язаних із здобуттям вищої освіти за різними спеціальностями;  

• здійснення громадського контролю (Вчена рада, профспілки, студентське самоврядування) за ефективністю 

розподілу та якістю виконання усіх статей кошторису Університету;  

• виконання програми енергозбереження в Університеті (передбачити витрати не менш як 5% від загального 

кошторису Університету на впровадження енергозберігаючих технологій в наступні 5 років). 
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Очікувані результати 
 

Виконання Програми дозволить підтвердити статус Державного університету телекомунікацій як провідного 

закладу вищої освіти у галузі зв’язку та ІТ-технологій, забезпечить перехід до вищої якості освіти, наукової і виховної 

роботи, зокрема, дасть можливість: 

• підвищити якість навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних 

технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки;  

• привести у відповідність зі світовими стандартами наукове та навчально-методичне забезпечення усіх ланок 

освіти і науково-дослідницької роботи завдяки розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень, розробок 

та їх комерціалізації;  

• розширити міжнародні освітні й наукові зв’язки, інтенсифікувати входження Університету до світового 

освітнього та наукового простору;  

• зміцнити мораль і духовність, сформувати у молоді національні та європейські світоглядні позиції, патріотизм;  

• створити рівні умови і можливості для здобуття різними категоріями громадян повноцінної освіти для плідної 

праці на благо держави, гармонійного розвитку особи і її творчої самореалізації;  

• підвищити професіоналізм та соціальний статус науково-педагогічних працівників;  

• узгоджувати потреби ринку освітніх та наукових послуг і ринку праці, забезпечити міцний зв’язок освіти, науки і 

виробництва;  

• покращити умови праці й відпочинку науково-педагогічних працівників і студентів;  

• підтримувати ефективний механізм залучення та використання ресурсів для потреб освіти і науки;  

• підвищити авторитет Університету серед закладів вищої освіти в Україні та світі. 


