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Державний  університет  телекомунікацій  - провідний  навчальний  заклад
україни у галузі телекомунікацій та інформатизацїї.

Державний  Університет  телекомунікацій  було  створено  у  2013  році
розпорядженням уряду від  26 червня 2013 року № 509-р. 

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
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. 

В Університеті навчаються студенти з 23 країн світу: Азербайджан, Гамбія,
Гана, Грузія, Єгипет, Ємен, Зімбабве, Індія, Ізраіль, Іран, Камерун, Китай, Конго,
Лівія,  Нігерія,  Пакистан,  Республіка  Нігер,  Росія,  Судан,  Туніс,  Туреччина,
Туркменістан, Узбекистан.

Для  гарантованого  отримання  студентом  першого  високооплачуваного
робочого  місця  Університет  відслідковує  стан  ТК  галузі  та  відкриває  нові
актуальні спеціальності у відповідності  до запиту ринку праці,  їх  кількість в
університеті щорічно зростає.

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

 Міжнародний союз електрозв’ язку
 Вітає

Державний університет телекомунікацій в 
якості учасника роботи Міжнародного союзу 
електрозв’язку за напрямом: “Вищі навчальні 
заклади, університети і пов’язані з ними  
науково-дослідні установи” 
 
Женева, Квітень 2016     
Генеральний секретар Міжнародного
 союзу електрозв’язку

 

Хоулін Зао 
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За останні роки наш університет показав  динамічний розвиток в наданні
високоякісних  освітніх  послуг,  що  відзначено  зростанням  зацікавленості  до
нашого  університету  з  боку  абітурієнтів.  Так,  набір  на  спеціальності  нашого
університету з кожним роком зростає. 

Кількість осіб
зарахованих на

навчання

Роки набору

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

За кошти
державного

бюджету
361 405 292 314 315 316 265

За кошти
фізичних та

юридичних осіб
406 474 710 982 1112 1136 1364

ВСЬОГО 767 879 1002 1266 1427 1452 1629

Усі  досягнення  висвітлюються  на  сайті  університету,  який  відмічений
спеціалістами та абітурієнтами, як найбільш доступний та зручний для пошуку
інформації, 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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Переважна більшість компаній, які  працюють в Україні і  є потенційними
роботодавцями для випускників нашого Університету, -  міжнародні.

Відмінна  підготовка  студентів  Університету  стала  можливою  завдяки
укомплектуванню  кафедр  високопрофесійними  викладачами.  Кількість
кандидатів та докторів  наук з 2013 по 2019 рік збільшилась майже у три рази до
40 докторів та 141 кандидата наук, а середній вік докторів наук зменшився з 71 до
47 років.
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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!

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.  Кафедра  КСКСТ викладає  розділ  «Налаштування
супутникового телебачення та інтернету».

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,
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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
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. 

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 2019 році кількість сертифікованих курсів в межах навчального процесу
склала  65  та  44  поза  межами  навчального  процесу.  В  результаті  навчання  на
курсах кількість студентів, які отримали сертифікати у 2019 році склала 1270. Це
говорить про те, що 1270 студентів успішно працевлаштувались.
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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.  

На  кафедрі  відкрито  єдиний  в  Україні  навчальний  центр  французької
компанії EUTELSAT та  проводяться  сертифіковані  курси.  Сертифікат
міжнародного зразка надає можливість працевлаштування в будь якій компанії
світу та отримання високої заробітної плати.

 

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; 
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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.

 

Зростає  зацікавленість  до  випускників  Навчально-наукового  інституту
телекомунікацій  з  боку  компаній  ТК  галузі,  про  що  свідчить  заключення
договорів  про  співпрацю,  кількість  яких  щорічно  зростає  (з  2  у  2013  році
збільшилась до 134 у 2019 році). 
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Ряд 1

Кафедра  КСКСТ  заключила  договори  з  компаніями,  які  є  потенційними
замовниками випускників за спеціалізацією підготовки  кафедри:
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Eutelsat SA, Datagroup, Державне космічне агентство України, Національний
центр управління та випробувань космічних засобів, ПрАТ РОКС
 

Це  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.

Наш випускник якісно виділяється серед інших тим, що володіє не тільки
теоретичними знаннями, а і практичними навичками. 
         Для якісного проведення навчальних занять в Університеті створено сучасну
навчально-матеріальну  базу.  На  сьогодні  в  Університеті  є  49  навчальних
лабораторій,  укомплектованих  сучасним  обладнанням,  апаратно-програмними
комплексами та програмним забезпеченням. 

На  кафедрі  Космічних  систем  та  комплексів  і  супутникових
телекомунікацій  навчання  студентів  проходить  в  лабораторіях:  EUTELSAT –
ауд.024-1  та  на  Антенному  полі,  де  облаштовані  місця  для  налаштування
супутникового  інтернету  та  телебачення  з  сучасним  обладнанням,  яке
використовують у роботі компанії-партнери кафедри.
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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.

За результатами освітньої діяльності у 2019 році Університет за рішенням
Міністра освіти і науки України і Президента Національної академії педагогічних
наук України нагороджено: 

- Двічі гран-прі у номінаціїі «Досягнення у працевлаштуванні випускників
вищого навчального закладу»

-   Двічі  гран-прі  у  номінації   «Розвиток  матеріально-технічної  бази
навчального закладу»

- Гран-прі у номінації «Іноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні
технології»

- Удостоєний почесного звання «Лідер ІТ освіти України 2019»
 - Удостоєний почесного звання  «Лідер вищої освіти в Україні» 
 -  Удостоєний  почесного  звання    «Досягнення  у  працевлаштуванні

випускників вищого  навчального        закладу»
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