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У Державному університеті телекомунікацій створена

унікальна програма підготовки фахівців із системного

аналізу на основі сучасних світових підходів у організації

навчання, актуальних вимог потенційних роботодавців та

передових досягнень науки і техніки.

В основу програми покладені вимоги:

 поглиблене вивчення англійської мови з технічним спрямуванням, як

основи професійного спілкування та набуття знань в ІТ-галузі;

 збільшення обсягів професійної та практичної підготовки, в результаті

якої студент має отримати вміння та навички роботи з сучасним

технічним і програмним забезпеченням та бути на 100% готовим до

виконання практичних завдань у професійній діяльності;

 навчання дисциплінам професійного спрямування вже з першого

семестру;

 включення до програми підготовки матеріалів професійних курсів

провідних ІТ-компаній з метою отримання їх сертифікатів за підсумками

навчання.



Роль ІТ-директора полягає в тому, щоб на основі 

системного аналізу знайти найкращі методи 

ведення бізнесу.  

Дональд Тапскотт (Electronic Digital Society).

Системний аналіз — це наукова методологія,

об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від

сфери діяльності, де вона виникла, метою

системного аналізу є проект вирішення проблеми.

Поєднує методологію та досягнення математичних і

прикладних наук.

Системний аналіз в інформаційних технологіях орієнтований

на вирішення складних проблем аналізу та створення

комп’ютерних, інфокомунікаційних, експертних та

інтелектуальних систем.

Грунтується на інженерних науках, імітаційному та

інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений

на застосування в конкретних проектах, розробках, прикладних

дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.



Сучасний ІТ-архітектор повинен орієнтуватися на продукти, брати 

участь у прийнятті рішень, фокусуватися на всьому циклі випуску 

програмного забезпечення, розуміти код, який створюють і працювати 

децентралізовано.

Мурат Эрдер, Пьер Пюре (IBM)

Системний аналітик проводить дослідження предметної області та формує завдання

для вирішення задачі автоматизації бізнес-процесів. У якості предметної області можуть

виступати підприємства різних галузей господарства, банки, державні установи та інші

об’єкти.

На основі вимог

системний аналітик

розробляє проект

інформаційної

технології та може

приймати участь у її

розробці, в тому

числі й як програміст.

Далі він виконує

тестування розробленої

інформаційної технології і

здійснює її упровадження,

пояснює правила роботи

користувачам та вирішує

проблеми функціонування на

всіх стадіях життєвого циклу

інформаційної системи.

Системний аналітик є не тільки керівником проекту з широким

світоглядом, але й уміє розробляти апаратне та програмне

забезпечення інформаційних систем у різних галузях застосування.



Функції (ролі) системного 

аналітика при професійній 

діяльності

o «Аналітик вимог»: розробка та документування технічних вимог; аналіз вимог

для контролю їх якості; узгодження та розгляд змін вимог із зацікавленими особами.

o«Керівник проекту, комунікатор»: організація та модерування нарад і

мозкових штурмів, планування та керування проектами.

o«Технічний письменник»: оформлення передпроектної документації у форматі

концепції системи, технічного завдання на створення / розвиток системи.

o«Бізнес-аналітик»: побудова моделей діяльності об'єкта та функціонування

поточної системи; побудова структурних і функціональних моделей області

діяльності; аналіз організації діяльності.

o«Системний архітектор»: розробка технічної концепції та архітектури системи;

порядку взаємодії із власними та сторонніми продуктами; розробка логічної моделі

даних; розробка техніко-економічного обґрунтування обраного варіанту концепції.

o«Бізнес-архітектор»: проектування цільової діяльності; побудова цільової моделі

бізнес-процесів; розробка систем правил виконання

діяльності; визначення процесів і функцій,

що підлягають автоматизації.



Навчаючись у нас ви зможете отримати

сертифікати компаній

IBM, InterSystems, Oracle, Hewlett-Packard, Cisco,

вивчивши наступні програмні продукти:

СУБД IBM DB2 Express

CASE-засіб IBM Rational Rose

СУБД InterSystems Cache

СУБД Oracle

Мову програмування Oracle Java



Стажування за кордоном

в University Outreach Program

та IBM Academic Initiative,

в компанії InterSystems

у Германії, Чехії і США   та в корпорації IBM в одній

з країн Центральної або

Східної Європи,

Ближнього Сходу чи Африки



Сфери подальшого працевлаштування 

нових фахівців,   бакалаврів з 

системного аналізу

 IT-компанії, що займаються системною інтеграцією та розробкою на

замовлення (аутсорсинг).

 Не-IT-компанії, які розробляють і доопрацьовують IT-системи силами

власних спеціалізованих підрозділів (inhouse-розробка) або силами

сторонньої організації (аутсорсинг).

Продуктові IT-компанії, зайняті створенням IT-продуктів для

відкритого ринку.

 Банківські та фінансові установи.

Органи державного управління.

Підприємства телекомунікацій.

Проектні, конструкторські та науково-дослідницькі заклади.



Види посад 

системного аналітика

Здобувач вищої освіти, закінчивши повний курс навчання зі спеціальності

124 - “Системний аналіз”, відповідно до Державного класифікатора професій,

здатний виконувати наступну професійну роботу:

 адміністратор баз даних,

 адміністратор даних,

 адміністратор доступу,

 адміністратор задач,

 адміністратор системи,

 аналітик з комп'ютерних комунікацій,

 аналітик комп'ютерних систем,

 аналітик комп'ютерного банку даних,

 аналітик операційного та прикладного

програмного забезпечення,

 аналітик програмного забезпечення та мультимедіа,

 аналітик проекту.



Переваги підготовки

бакалаврів з системного аналізу в 

Державному

університеті телекомунікацій

Спеціалізовані класи та лабораторії із сучасним новітнім

обладнанням від провідних світових компаній HP, Alcatel-

Lucent, D-Link, Huawei, ZTE, Ericsson, IBM, Watson.

Столова та сучасний «ІТ-кафетерій», де смачно готують за

доступними цінами!

Гуртожиток, який знаходиться на відстані 3-ох хв. ходьби

від Університету, де є безкоштовний доступ до Інтернету.

Спорт- та фітнес-зал в університеті та в гуртожитку!



Сприяємо розвитку творчих та

спортивних здібностей студентів! 

• Станьте учасником “Візитки 

першокурсника”

• Приєднайтеся до команди КВК

• Візьміть участь у конкурсах 

“Таланти ДУТ” та “Міс Золота 

корона ДУТ”

•Перемагайте  у спортивних 

змаганнях

Та ще багато цікавого!



Матеріальне, технічне та програмне 

забезпечення навчання кафедри

системного аналізу

Лабораторія кафедри обладнана сучасними

комп'ютерними робочими місцями, де

проводяться практичні і лабораторні

заняття з навчальних дисциплін, що

викладаються на кафедрі, та заняття

наукових гуртків.
На лабораторному обладнанні інстальовані

наступні програми: СУБД Oracle,

MySQL/MariaDB, InterSystems Cache, IBM

DB2 Express, Microsoft Visual Studio

Community та інші, вивчення яких дозволяє

випускникам упевнено почуватися на ринку

праці.



Науково-педагогічний склад кафедри

Професор, д.т.н., с.н.с.

Циганок Віталій Володимирович

Доцент, к.ф.-м.н.

Гололобов Дмитро Олександрович

Доцент,  к.т.н.

Ярцев Володимир Петрович

Старший викладач

Котомчак

Олександр Юрійович

Старший викладач

Придибайло

Оксана Борисівна

Старший викладач

Тітова

Анастасія Юріївна

Асистент

Сабадаш

Владислав Андрійович 



Кафедра системного аналізу: (044) 249–25–67 kafedra_sa@dut.edu.ua

mailto:kafedra_sa@dut.edu.ua

