
 

Кафедра Управління інформаційною 

безпекою 

підрозділ Навчально-наукового інституту 

захисту інформації 

Державного університету телекомунікацій 

готує фахівців за освітніми ступенями 

бакалавр, магістр 

денної/заочної форми навчання. 

 

Конкурсні предмети: 

1. Українська мова та література (не менше 100 балів) 

2. Математика (профільний) (не менше 100 балів) 

3. Іноземна мова (не менше 100 балів)  

 

 

 

 

 

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 

Кожну п’ятницю о 16:00 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО 
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 

1. Документ про освіту з додатком (оригінал та 

копія). 

2. Сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

3. Копія 1, 2, 11-ї сторінки паспорту. 

4. Документи, що дають право на пільги. 

5. Медична довідка (форма 086-о). 

6. Шість фотокарток (3х4). 

7. Військовий квиток або приписне свідоцтво. 

8. Ідентифікаційний код (копія). 

 

Адреса та телефони: 

03680, м. Київ, вул. Солом’янська 7 

(044) 248-85-93 - приймальна комісія; 

(044) 249-29-21 - кафедри  

 

www.dut.edu.ua  
↓ 

Структура університету 

      ↓ 

     Кафедри 

          ↓ 

         Кафедра  

     Управління інформаційною безпекою 
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Навчально-виховний процес на кафедрі 

Управління інформаційною безпекою 

здійснюють висококваліфіковані спеціалісти, які 

мають великий педагогічний та практичний 

досвід роботи за профілем кафедри.  

В складі кафедри: 

1 доктор технічних наук, 6 кандидатів наук, 

2 доцента, 3 старших наукових співробітника.  

 
 

Спеціалісти  

з управління інформаційною безпекою: 

 це еліта безпеки інформації,  

 це фахівці, які не лише самі 

розуміються з питань захисту 

інформації, але й спроможні 

організувати роботу команди 

 це менеджери вищого рівня. 
 

Сфери компетенції спеціалістів: 

технічна, юридична, економічна,  

менеджмент персоналу. 
 

Специфічні знання та навички: 

 Захист інформації, безпека інформації; 

 Інформаційне протиборство; 

 Управління ризиками; 

 Управління проектами в галузі; 

 Нормативно-правова база діяльності; 

 Менеджмент та психологія управління. 
 

Кваліфікація випускників кафедри: 

«Фахівець з організації інформаційної 

безпеки» 

Напрям підготовки: 6.170103 

Управління інформаційною безпекою 

 

Сфери подальшого працевлаштування: 

• державне управління;  

• силові структури; 

• банківська діяльність; 

• комерційні організації та установи; 

• галузь інфокомунікацій та 

інформаційних технологій. 

 
 

Спеціальність «Управління 

інформаційною безпекою» досить нова на 

українському ринку, але дуже затребувана як 

серед державних, так і серед приватних 

підприємств.  

 

Спеціальність має велику 

конкурентоспроможність на ринку праці, 

оскільки підготовку за нею проводить лише 

декілька ВНЗ України. 
 

 

 

Для відпрацювання практичних навичок 

фахівців з організації та управління 

інформаційною безпекою на кафедрі розгорнуті 

автоматизовані робочі місця системи управління 

інформаційною безпекою підприємства.  

Означені робочі місця використовуються в 

навчальному процесі кафедри та в системі 

підвищення кваліфікації та перепідготовки 

фахівців у сфері інформаційної безпеки.  

 

 

 

 
 

 

Студенти кафедри мають можливість навчатись 

за програмою підготовки офіцерів запасу. 

 

Іногороднім студентам надається гуртожиток. 

   


