
Доповідь
науково-педагогічного працівника кафедри ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

яка направлена на інформування студента, що навчається за напрямком кафедри,
про добуті досягнення університету та переваги, обраної їм спеціалізації

Шановні студенти!
Державний  університет  телекомунікацій є  провідним  навчальним

закладом України у галузі телекомунікацій. 
НАШ УНІВЕРСИТЕТ  5 квітня 2016 року став 49 навчальним закладом

світу,  що  був  прийнятий  до  складу  Міжнародного  союзу  електрозв'язку  та
єдиним університетом України, який прийнятий до цієї організації (ITU) за усімаITU) за усіма) за усіма
трьома  секторами.  Емблему  Міжнародного  союзу  електрозв'язку  ви  можете
бачити кожного разу у вестибюлі, біля емблеми університету.

Членство  у  Міжнародному  Союзі  Електрозв'язку  відкриває  доступ  до
програм  академічної  мобільності,  розвитку  спільної  науково-дослідної
діяльності, участі у розробці міжнародних стандартів галузі телекомунікацій, що
є запорукою інтеграції Університету в міжнародний освітній простір. 

За останні роки наш університет показав динамічний розвиток в наданні
високоякісних  освітніх  послуг,  що  відзначено  роботодавцями  та  зростання
зацікавленості  до  нашого  університету  зі  сторони абітурієнтів.  Так,  набір  на
спеціальності нашого університету з кожним роком зростає. 



Усі  досягнення  висвітлюються  на  сайті  університету,  який  відмічений
спеціалістами, як найбільш доступний та зручний для пошуку інформації. 

Університет відслідковує стан телекомунікаційної галузі та відкриває нові
актуальні спеціальності. 

Структура  університету  складається  з  П’ЯТИ  навчально-наукових
інститутів: 

 Гуманітарних та природничих дисциплін;
 Менеджменту та підприємництва;
 Захисту інформації; 
 Інформаційних технологій;
 Телекомунікацій

В навчально-науковому інституті  Телекомунікацій проходить підготовка
за спеціальністю: 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА» .

Після  закінчення  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «Бакалавр»  ви  маєте
отримати освітню кваліфікацію:   «БАКАЛАВР З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА
РАДІОТЕХНІКИ»  та  професійну  кваліфікацію: ФАХІВЕЦЬ  ІЗ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ  ІНЖЕНЕРІЇ.   І  по  суті,  це  є  відповіддю  на
питання: «..КИМ ТИ БУДЕШ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ БАКАЛАВРАТУ?»  

До складу інституту телекомунікацій входить  П’ЯТЬ КАФЕДР, кожна з
яких виконує підготовку за своєю унікальною спеціалізацією, але виключно в
рамках спеціальності: 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА», тому
диплом  буде  мати  єдиний  вигляд  для  усіх  спеціалізацій  інституту
телекомунікацій.

Це кафедри: 
 Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж;

 Спеціалізація: «Телекомунікаційні системи та мережі»
 Кафедра Енергоефективних технологій;

Спеціалізація: «Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях»
 Кафедра Телекомунікаційних технологій;

Спеціалізація: «Оптичні системи та мережі зв’язку»
 Кафедра Мобільних та відео-інформаційних технологій;



Спеціалізація:  «Мобільні  телекомунікації  та  системи  цифрового
телебачення»

 Кафедра  Космічних  систем  та  комплексів  і  супутникових
телекомунікацій
Спеціалізація: «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи»

Завідуючими кафедр інституту є:
 доктор технічних наук, доцент Заїка Віктор Федорович;
 кандидат технічних наук, доцент Іваніченко Євген Вікторович;
 кандидат технічних наук Гетманець Олексій Володимирович;
 кандидат технічних наук Кравченко Владислав Ігорович;
 кандидат технічних наук, доцент Кирпач Людмила Андріївна.

Ваша  група  навчається  на  кафедрі  «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ»  за  спеціалізацією  «ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ  ТЕХНОЛОГІЇ  В
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ».  

Особливістю нашої спеціалізації є те, що окрім вивчення дисциплін, що
готують фахівця із телекомунікаційної інженерії, наші студенти також вивчають
СПЕЦІАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ,  які  присвячені  проблемам  ефективного
використання енергії  та  пошуку сучасних енергоефективних рішень на основі
альтернативних джерел енергії.

Колектив  викладачів  кафедри  представлений  чотирьома  науково-
педагогічними працівниками:

 завідуючим  кафедрою  : кандидатом  технічних  наук,  доцентом
Іваніченко Євгеном Вікторовичем;

 доцентами кафедри:  
 кандидатом  технічних  наук,  доцентом  Афанасьєвим  Павлом

Валентиновичем;
 кандидатом  технічних  наук,  доцентом  Трінтіною  Наталією

Альбертівною;
 старшим викладачем Нефедовою Іріною Миколаївною.

Для  забезпечення  вашого  навчання  тим,  що  потрібно  і  як  потрібно,
теоретично  і  практично,   в  університеті  розроблений  і  впроваджений
інноваційний  зміст  навчання,  який  дозволяє  при  добросовісному  вашому
ставленні до навчання гарантовано отримати перше, високооплачуване робоче
місце.



Він передбачає початок підготовки по спеціальності чи спеціалізації не з
третього курсу, як у всіх інших університетах, а з першого. 

Щодо самих дисциплін, то основний акцент робиться саме на їх практичну
складову.

Крім цього,  посилене вивчення технічної англійської мови на протязі усіх
чотирьох років, наявність в університеті навчальних лабораторій, що обладнані
найсучаснішим  обладнанням,  та  авторизованого  сертифікаційного  центру
Pearson Vue,  дає  можливість  нашим  студентам  під  час  навчання  цілком
безкоштовно скласти іспити та отримати міжнародні сертифікати від провідних
виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення таких,
як: Hewlett-Packard, Cisco, IBM, Juniper, Schneider Electric та інших.

При підготовці бакалаврів за спеціальністю: 25% часу -  складає загальна
підготовка; 75% часу - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. 

Практики  студентів  –  ознайомча,  виробнича  та  переддипломна -
організовуються та проводяться в компаніях-партнерах кафедри.

Науково-дослідна  робота  студентів  є  продовженням  і  поглибленням
навчального процесу. На кафедрі функціонує студентський науковий  гурток,
проводяться студентські конференції та інші наукові заходи.

В інституті  телекомунікацій розроблена  система роботи зі  студентами.
Це сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу та наукової
діяльності  за  рахунок  покращення  їх  організації,  контролю,  використання
принципу індивідуального підходу.



На  відміну  від  решти  спеціалізацій,  випускники  кафедри
Енергоефективних  технологій  можуть  працювати  не  тільки  на  посадах,  що
безпосередньо  стосуються  спеціальності  «Телекомунікації  та  радіотехніка»,  а
також на посадах, які стосуються проектування енергетичних систем на основі
альтернативних джерел енергії.

Посади, які можуть займати випускники кафедри Енергоефективних
технологій:

•  Менеджер проектів / інженер-енергетик;
• Інженер-проектувальних енергетичних систем;
• Сервісний інженер;
• Інженер центру обробки даних (ITU) за усімаЦОД);
• Старший адміністратор мережі ЦОД;
• Інженер-проектувальник (ITU) за усімаАльтернативна енергетика).
Сфери подальшого працевлаштування:
•  компанії IT сфери;
•  телекомунікаційні компанії;
•  державне управління;
•  комерційні організації та установи.

Завдяки  укомплектованості  навчальних  лабораторій  кафедри
найсучаснішим  обладнанням,  ви  маєте  можливість  отримувати  практичні
навички  роботи  на  обладнанні  компаній-партнерів  кафедри,  що  дозволяє
керівництву  цих  компаній  у  перспективі  після  закінчення  вами  навчання,
розглядати вас як потенційних своїх працівників.

Партнерами кафедри енергоефективних технологій є:
 Schneider Electric U) за усімаkraine;
 ТОВ «Сахара»;
 ТОВ «АТОМ-ПРОЕКТ»;
 ТОВ «Escо Energy»;
 ТОВ «ПРО-ЕЛЕКТРО».

ВСЕ ЦЕ ДАЄ ВПЕВНЕНІСТЬ У ТОМУ, ЩО НАШІ ВИПУСКНИКИ Є
ПІДГОТОВЛЕНИМИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИМИ ФАХІВЦЯМИ, ЩО

ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ!

Готові  вислухати  ваші  пропозиції  та  побажання,  кафедра
Енергоефективних технологій – каб. 217, завідувач кафедри – каб. 210.


