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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ 

 
Нормативно-правовою базою діяльності академії є Конституція України, 

Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-

технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України, інші нормативно-

правові акти Кабінету Міністрів України, рішення Колегії МОН України, 

Концептуальні засади розвитку академії на 2013/18 роки, план роботи академії 

на 2017/18 та 2018/19 роки. 

Підготовка фахівців у 2018 році проводилась відповідно до ліцензії на 

освітню діяльність у сфері вищої освіти, переоформленої згідно з наказом МОН 

України № 141-л від 06.07.2017 р та відомостей щодо здійснення освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти.  

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 26 квітня 2013 

року Одеську національну академію зв`язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ  

ім. О.С. Попова)  визнано акредитованою за статусом вищого навчального 

закладу ІV рівня з терміном дії сертифіката до 1 липня 2023 року, протокол № 

103 (наказ МОН України від 04.06.2013 р. № 2070-л). Сертифікат про 

акредитацію – серія РД- ІV № 1659042 від 18.09.2013 року.  

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова у 2018 році 

здійснювала свою діяльність у відповідності до Статуту, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 785 від 01.06.2017 р. 

В 2018р. продовжувалось удосконалення нормативної бази.  Так 

розроблено, розглянуто, затверджено на засіданні Вченої ради та введено в дію 

ряд Положень: 

– «Положення про порядок надання платних освітніх послуг Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова». 

– «Положення про екзаменаційну комісію для атестації осіб, які 

здобувають ступінь бакалавра чи магістра в Одеській національній академії 

зв’язку ім. О.С. Попова».   

– «Положення про порядок підготовки здобувачів освітнього ступеня 

«магістр» в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова». 

– «Тимчасове Положення про порядок відрахування, переривання 

навчання, поновлення і переведення здобувачів, а також надання їм академічної 

відпустки в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова». 

– «Положення про Львівський навчально-науковий центр  

ОНАЗ ім. О.С. Попова». 

– «Положення про Київський  навчально-науковий центр  

ОНАЗ ім. О.С. Попова». 

– «Положення про Вінницький навчально-науковий центр  

ОНАЗ ім. О.С. Попова». 



  
2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

У 2018 році в ОНАЗ ім. О.С. Попова успішно пройдено акредитацію 

наступних спеціальностей і отримано відповідні сертифікати за бакалаврським 

рівнем вищої освіти: 

– 6.050103 Програмна інженерія; 

– 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю; 

– 121 Інженерія програмного забезпечення; 

– 061 Журналістика. 

Також у 2018 році успішно пройдено акредитацію наступних 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка молодших спеціалістів у 

коледжі зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку  

ім. О.С. Попова: 

– 5.05010301 Розробка програмного забезпечення; 

– 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів; 

– 5.05090306 Монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання 

радіозв’язку, радіомовлення та телебачення; 

– 5.05090302 Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та 

оргтехніки; 

– 121 Інженерія програмного забезпечення; 

– 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 

– 172 Телекомунікації та радіотехніка; 

Крім того, за звітній період пройдено акредитацію освітньо-наукової та 

освітньо-професійної програм за спеціальністю 172 Телекомунікації та 

радіотехніка для другого (магістерського) рівня підготовки. 

На початку 2018-го року пройдено процедуру ліцензування в частині 

розширення провадження освітньої діяльності для другого рівня вищої освіти 

спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (150 ліцензійних місць, 

наказ МОН № 53-л від 18.01.2018). 

У грудні 2018 року для проходження процедури акредитації освітніх 

програм сформовано і подано в МОН справи з наступних спеціальностей 

підготовки магістрів: 

– 051 Економіка; 

– 073 Менеджмент; 

– 125 Кібербезпека; 

– 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 

Відповідно до Статуту основними напрямами та видами діяльності 

Академії є: 

– підготовка висококваліфікованих фахівців, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації осіб згідно з державним замовленням і договірними 



  
зобов’язаннями замовників у галузі зв’язку, у сфері телекомунікація, 

кібербезпеки, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України, 

послуг поштового зв’язку, науки, економіки, освіти та інших сфер для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення відповідних потреб суспільства, ринку праці та 

держави; 

– здійснення заходів для подальшого реформування вищої інженерної 

освіти відповідно до сучасних економічних вимог та досягнень науки й техніки з 

урахуванням досягнень провідних вищих навчальних закладів, формування 

державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності 

– організація та проведення ,у тісному зв’язку з освітнім процесом 

фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-

конструкторських робіт, а також: виробництво та реалізація продукції за 

науковими розробками; 

– інновації, у сфері високих технологій, спрямовані на економічний та 

суспільний розвиток держави; 

– створення та видання навчальної, навчально-методичної, наукової 

літератури та нових: інформаційних технологій для навчальної, наукової та 

господарської діяльності; 

– участь у навчально-науковому забезпеченні реалізації державної 

політики з питань зв’язку, інформатизації, телекомунікацій, користування 

радіочастотним ресурсом України, електронного врядування та публічного 

адміністрування, захисту інформації, оцінювання (підтвердження) відповідності 

(сертифікації) в межах наданих повноважень; 

– виробнича, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; 

– здійснення зовнішніх зв’язків (укладання договорів про співпрацю або 

співробітництво, налагоджування співробітництва з іноземними вищими 

навчальними закладами, підприємствами, громадськими організаціями, 

міністерствами іноземних країн, підготовка та подання різних проектів, 

організація, участь представників у конференціях та інших заходах за кордоном, 

організація візитів представників інших держав до Академії); 

– надання платних послуг фізичним та юридичним особам з усіх 

можливих і напрямів діяльності, не заборонених законодавством України. 

Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється в Академії за 

відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими 

програмами на таких рівнях вищої освіти: 

– початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

– перший (бакалаврський) рівень; 

– другий (магістерський) рівень; 

– третій (освітньо-науковий) рівень; 



  
– науковий рівень. 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне 

виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-

наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного 

ступеня вищої освіти: 

– молодший бакалавр; 

– бакалавр; 

– магістр; 

– доктор філософії; 

– доктор наук. 

У перехідний період, у строки, визначені Законом України «Про вищу 

освіту», здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

молодшого спеціаліста та спеціаліста. 

У 2018/2019 навчальному році введено корекцію в навчальні плани за 

рядом спеціальностей для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. 

Загальна характеристика ОНАЗ ім. О.С. Попова представлена в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Загальна характеристика Одеської національної академії зв`язку ім. О.С. Попова 

№ 
з/п 

Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма  

навчання 

1 2 3 4 

1 

Ліцензований обсяг закладу вищої освіти (осіб) у т.ч. 
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

4080 

     – молодший спеціаліст (осіб) 610 

     – бакалавр (осіб) 1875 

     – магістр (осіб) 1595 
2 Кількість студентів (осіб) на грудень 2018 року: 1806 1189 
3 Кількість навчальних груп (одиниць) 107 96 

4 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців (одиниць) у т.ч. за освітньо-
кваліфікаційними рівнями: 

19 

   – молодший спеціаліст 4 

   – бакалавр  9 

   – магістр  6 

5 
Кількість кафедр (одиниць) 22 
з них випускових (одиниць): 15 

6 Кількість навчально-наукових інститутів(одиниць) 6 



  
1 2 3 4 
7 Кількість навчально-наукових центрів 3 

8 Кількість науково-дослідних інститутів 1 

9 

Кількість науково-педагогічних працівників 312 
Серед них: 

 докторів наук, професорів, осіб / % 
 кандидатів наук, доцентів, осіб / % 

 
39/12,5% 
117/37,5% 

 
В таблиці 2.2 представлено перелік спеціальностей та спеціалізацій, за 

якими навчаються студенти в ОНАЗ ім. О.С. Попова. 
 

Таблиця 2.2 
Перелік спеціальностей та спеціалізацій ОНАЗ ім. О.С. Попова 

НАВЧАЛЬНО – 
НАУКОВИЙ 
ІНСТИТУТ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТУРА 

1 2 3 4 

Інфокомунікацій 
та  

програмної  
інженерії 

172  Телекомунікації 
та радіотехніка 

– Телекомунікаційні  
системи та мережі 
– Волоконно-оптичні 
системи передачі 
– Мобільний зв’язок 
– Комп’ютерні мережі  
та Інтернет 
– Інформаційні 
технології та системи у 
бізнесі 

– Інформаційні технології 
та системи у бізнесі 
– Комп'ютерні мережі та 
Інтернет 
– Програмне забезпечення 
інформаційних мереж 
зв’язку 
– Мобільний зв'язок 
– Телекомунікаційні 
системи та мережі 
– Технології та засоби 

волоконно-оптичного зв'язку 

121  Інженерія  
        програмного 
        забезпечення  

 – Інженерія програмного 
забезпечення  

 – Інженерія програмного  
забезпечення  

122  Комп'ютерні 
         науки   

– Комп’ютерні науки   

Радіо,  
телебачення  

та  
інформаційної  

безпеки 

125  Кібербезпека  

 – Системи технічного  
захисту інформації  
– Безпека інформаційних 
і комунікаційних систем 
– Кібербезпека 

– Кібербезпека 

172  Телекомунікації   
та радіотехніка  

 – Безпроводові та медійні 
технології 

– Безпроводові та медійні 
технології 

Комп’ютерних  
технологій,  

автоматизації  
та  

логістики 

151  Автоматизація 
та комп’ютерно- 
інтегровані 
технології  

 – Комп'ютерно-
інтегровані технологічні 
процеси та прикладне 
програмування 
 – Автоматизовані системи 
управління та контролю 
поштового зв’язку 

 – Робототехніка та 
технології «Інтернет речей»  

 – Комп'ютерно-інтегровані  
технологічні процеси і      
виробництва 
 – Автоматизовані системи 
управління та контролю  
поштового зв’язку 

   



  
1 2 3 4 

Економіки  
та  

менеджменту 

051  Економіка  – Економіка підприємства 
– Економіка 
підприємства(за видами 
економічної діяльності) 

073  Менеджмент  
– Менеджмент організації 
та адміністрування 

   

– Менеджмент організації і  
адміністрування (за видами  
економічної діяльності) 
адміністрування 

Проблем  
інформаційного 

суспільства 

054  Соціологія  – Соціологія   – Соціологія  

061  Журналістика 
 – Реклама і зв'язки з  
громадськістю  

 

 Навантаження в навчальних планах на протязі трьох років формується у 

відповідності до норм Закону України «Про вищу освіту», а саме обсяг одного 

кредиту ЄКТС – 30 годин, а максимальне навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників не перевищує 600 годин. Кількість навчальних 

дисциплін (обов’язкових та вибіркових) запланована в межах 12-14-ти на рік та, 

відповідно, до 6-7 на семестр. 

У 2018 році Академія продовжувала керуватись парадигмою освіти, яка 

вимагає того, щоб в освітньому процесі виконувалися: 

– принцип орієнтації освітніх програм на особистість студента. 

– принцип актуальності знань. 

– принцип формування необхідних компетенцій. 

Структурними підрозділами реалізації програм розвитку Академії є: 

- 6 навчально-наукових інститутів (ННІ інфокомунікацій та програмної 

інженерії, ННІ радіо, телебачення та інформаційної безпеки, ННІ комп`ютерних 

технологій, автоматизації та логістики, ННІ економіки та менеджменту, ННІ 

проблем інформаційного суспільства та ННІ заочного навчання); 

- 22 предметні кафедри (серед яких дві у м. Києві: кафедра 

Телекомунікацій (наказ № 01-06-207 від 31.08.12 р.) та кафедра Економіки і 

гуманітарних наук (наказ № 01-05-221 від 26.08.15 р.));  

- Коледж зв`язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова (Одеса); 

- Науково-дослідний інститут “Інфокомунікації” (Львів); 

- “Центр правового захисту”, який допомагає студентам Академії у 

вирішенні юридичних питань; 

- Центр з енергоефективності та енергоменеджменту; 

- Науково-навчальна лабораторія операторської діяльності ОНАЗ ім. 

О.С. Попова; 

- аспірантура та докторантура; 

- 2 спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських і кандидатських 

дисертацій; 

- науково-навчально-виробничі лабораторії; 



  
- три навчально-наукових центри (ННВЦ) (у містах Київ, Львів, 

Вінниця), які здійснюють освітню діяльність в межах ліцензійного обсягу за 

денною та заочною формами навчання з метою надання студентам можливості 

навчатись безпосередньо на місцях їх роботи та проживання, проходження 

студентами ефективної виробничої та переддипломної практики.  

Протягом звітного періоду в академії успішно функціонували різні струк-

турні підрозділи, які виконували інтеграційні функції різного рівня: 

1) інтеграцію Академії у світовий освітній простір; 

2) участь Академії у реалізації  загальнодержавних програм; 

3) реалізацію програм розвитку Академії; 

Інтеграція ОНАЗ у світовий освітній простір реалізується через: 

- Міжнародну постійно діючу конференцію ректорів телекомунікаційних 

ЗВО, яка створена за ініціативою ОНАЗ; 

- Міжнародний сертифікований навчальний центр з монтажу структуро-

ваних кабельних і конфігурованих комп`ютерних систем; 

- Міжнародну корпорацію випускників вищих навчальних закладів; 

- Міжнародний Союз Електрозв`язку (МСЕ); 

- Сертифікаційний центр компанії “CISCO System”; 

- Сертифікаційний центр фірми Reichle  de Massari; 

- Південноукраїнський лінгвістичний центр (як результат реалізації про-

екту ТЕМПУС); 

- Консультаційний центр впровадження європейської кредитно-

модульної системи ECTS; 

Навчально-консультаційний та інформаційний Центр ОНАЗ  на базі 

Центру підвищення кваліфікації Міністерства зв’язку та інформаційних 

технологій Азербайджанської республіки; 

У 2018 р. Академія продовжила використовувати (для студентів заочної 

форми навчання, які навчаються у ННЦ) у навчальному процесі елементи 

дистанційного навчання (контроль за виконанням завдань по самостійним та 

курсовим роботам із контролем термінів їх виконання при використанні діалогу 

між студентом і викладачем по електронній пошті, проведенням консультацій по 

навчальним дисциплінам з використанням технологій Skype і IP-телефонії). 

Реалізація методичної бази дистанційного навчання та впровадження цієї 

бази у навчальний процес відбувається у відповідності з календарними планами 

з дисциплін на 2018/2019 навчальний рік. У повному обсязі по всім дисциплінам 

бакалаврату широко використовувалась впроваджена кейс-технологія у всіх 

навчально-наукових центрах у містах Київ, Львів, Вінниця. 

В рамках оголошеного року «Дистанційного навчання» продовжувала 

поповнюватись електронна база дистанційних лекцій, семінарських та 

практичних занять на основі платформи Moodle, яка вміщує цикли лекцій з 



  
дисциплін для установчих сесій на бакалаврському та магістерському рівнях 

вищої освіти. 

Аналіз навчальної діяльності студентів, що навчалися з елементами 

дистанційного навчання надає можливість визначити напрямки, які будуть 

доопрацьовані в 2019 та 2020 роках, а саме:  

- розробка і впровадження нових платформ у навчальному процесі з 

використанням елементів дистанційного навчання; 

- обґрунтування співвідношення обсягів навчального навантаження, що 

впливає на рівень підготовки  студентів; 

- підвищення ефективності навчальної діяльності студентів за рахунок 

використання елементів дистанційного навчання  у запропонований метод; 

- вдосконалення дистанційних курсів щодо взаємодії викладачів та 

студентів; 

- розробка схеми нормування праці викладачів та студентів. 

В Академії постійно велося удосконалення навчальних планів для 

підготовки бакалаврів та магістрів за різними спеціальностями у відповідності 

до новітніх досягнень світової науки та техніки і потреб роботодавців. В планах 

раціонально поєднувалися обов’язкові дисципліни з загальної і професійної 

підготовки та вибіркові дисципліни за різними спеціальностями. Значна увага в 

Академії приділялась організації освітнього процесу з врахуванням потреб 

роботодавців по розвитку їх виробництв на п’ять-десять наступних років. 

Кафедри академії реалізовували у своїй практичній діяльності безперервні 

програми комп'ютерної підготовки студентів з усіх спеціальностей. Завдання з 

самостійної роботи, курсові та дипломні проекти і роботи виконувались з 

використанням сучасної комп'ютерної техніки. 

В ННІ ОНАЗ ім. О.С. Попова в 2018 році продовжувалась робота з 

впровадження «Дуальної освіти» на магістерському та бакалаврському рівнях 

вищої освіти. 

 

3. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

 

Практична підготовка в Академії у 2018 навчальному році проводилась 

відповідно до: 

- Положення про проведення виробничої практики здобувачів вищої 

освіти вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки  України № 93 від 8 квітня 1993р.; 

- Положення з організації наскрізної практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти ОНАЗ ім. О.С. Попова. Редакція 1, 2017. ОП.18/2.7.5 – 05; 

- Навчального плану Академії; 

- робочих програм практичної підготовки; 



  
- Плану-графіку практичної підготовки здобувачів вищої освіти на 

2017/2018 навчальний рік; 

- рішень Вченої ради Академії. 

Головним завданням  Академії з питань організації практики у 2017/2018 

навчальному році було здійснення якісного планування та організації, 

координації і контролю практичної підготовки здобувачів вищої освіти протягом 

їх навчання. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є безперервною протягом 

усього періоду навчання і має структурно-логічну послідовність її проведення. 

Показники практичної підготовки визначаються графіком навчального процесу 

відповідного курсу навчання та конкретизовані у Плані-графіку практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти Академії на 2017/2018 навчальний рік. 

У 2017/2018  навчальному році практичну підготовку пройшло 2000 

здобувачів вищої освіти.  

Бази практики створювались шляхом укладання договорів з відповідними 

господарюючими суб’єктами, діяльність яких пов’язана з конкретною 

спеціальністю здобувачів вищої освіти, складено паспорти баз практики за 

відповідною формою. 

Протягом 2018 навчального року з базами практики було підписано 150 

довгострокових договорів.  

 

4. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

 ПРАЦІВНИКІВ 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

ОНАЗ ім. О.С. Попова здійснюється відповідно до вимог «Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів», затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48, Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова, ОП.18/2.6.2-24, 2017 р. 

Підвищення кваліфікації (стажування) працівників академії здійснюється 

відповідно до затвердженого плану-графіку, як правило, без відриву від 

основного місця роботи, за навчальними планами та програмами, розробленими 

кафедрами, ухваленими вченою радою.  

На теперішній час основною формою підвищення кваліфікації є 

стажування на підприємствах та в науково-дослідних установах, у закладах 

вищої освіти України, а також за кордоном. Крім того, частина працівників 

підвищують свою кваліфікацію за відповідними спеціальностями на кафедрах 

академії. 



  
Особливістю стажування у звітному році є те, що більшість працівників 

проходили стажування на підприємствах, в інших ЗВО і за кордоном (Німеччина, 

Польща). Зокрема: у філіях, дирекціях та центрах ПрАТ «Укртелеком»,  

ТОВ «Інтертелеком», ПрАТ «Фарлеп», в Одеській дирекції УДППЗ «Укрпошта», 

Центрах технічної експлуатації первинної мережі, Одеському науково-

дослідному інституті зв’язку, Одеському політехнічному університеті, 

Регіональному центрі захисту інформації, ПДПУ ім. Ушинського, Одеському 

національному університеті ім. Мечнікова, Одеському екологічному 

університеті, ТОВ «Альфа Інет», ПрАТ «МТС» та на інших підприємствах.  

Всього успішно пройшли підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічні працівники ОНАЗ ім. О.С. Попова: 

Професори - 5 осіб; 

Доценти – 24 особи; 

Старші викладачі (викладачі) – 33 особи. 

Загальна інформація щодо стажування професорсько-викладацького складу 

у 2018 році наведена у таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1  

Відомості щодо підвищення кваліфікації (стажування) працівників 

Науково-педагогічні працівники 

Категорії 

працівників 

за посадою 

За планом 
Працівники інших ЗВО 

в академії 
Разом 

Професори 5 5 10 

Доценти 24 13 37 

Викладачі 33 23 56 

Всього осіб 62 41 103 

 

В ОНАЗ ім. О.С. Попова пройшли підвищення кваліфікації (стажування) 
41 викладач інших закладів вищої освіти.  

Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації (стажування) 

працівників здійснюється Науково-виробничим центром підвищення 

кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики і кафедрами академії. 

 

5. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Працевлаштування 100 відсотків контингенту випускників є одним з 

головних завдань та пріоритетів Академії. 



  
Для вирішення цього завдання в ОНАЗ ім. О.С. Попова створено систему 

працевлаштування здобувачів вищої освіти. 

У 2018 навчальному році Академією налагоджено зв’язки з Одеським 

міським Центром зайнятості та приватними підприємствами, було підписано 150  

довгострокових договорів, у тому числі з питань надання першого робочого 

місця випускникам. 

Протягом року регулярно проводяться зустрічі студентів з підприємцями-

роботодавцями (ярмарки вакансій), що спрямовані на забезпечення 

працевлаштування студентів та встановлення ділових зв’язків з роботодавцями.  

За підсумками 2018 навчального року було працевлаштовано понад 85 % 

відсотків випускників. 

У 2018р. всього працевлаштовано 133 особи, з яких 12 осіб 

працевлаштувались самостійно. 

Дані щодо працевлаштування випускників, що навчались за державним 

замовленням в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова, наведено 

у Таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Зведені дані щодо працевлаштування здобувачів 

вищої освіти-випускників 2018н.р., що навчались за державним замовленням 

Навчальний 

рік 

2018 

Студенти, що навчались за 

державним замовленням 

Працевлаштовано 

здобувачів вищої 

освіти, що навчались 

за державним замов-

ленням 

Зостались 

для пода-

льшого 

навчання 

Денна фор-

ма навчання 

Заочна фор-

ма навчання 

Магістри  73 - 69  

Спеціалісти  - - - - 

Бакалаври 265 - 64        193 

ВСЬОГО: 338 - 133 193 

 

В Академії здійснюється листування та взаємодія з підприємствами-
замовниками щодо працевлаштування молодих фахівців. 

Головним завданням на наступний 2019 р. є налагодження тісної взаємодії 

з роботодавцями та впровадження дуальної освіти. 

Загальна кількість випускників у цьому році склала 338 осіб, з яких: 

– 73 магістри; 

– 265 бакалаврів. 

Із вказаної кількості бакалаврів-випускників цього року до магістратури 

поступили 193 особи. 

 


