
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Факультет телекомунікацій

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

“ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА” 

НА ФАКУЛЬТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ1



Факультет телекомунікацій здійснює підготовку 

фахівців спеціальності 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

за наступними спеціалізаціями:

 Телекомунікаційні системи та мережі

Мобільні телекомунікації та системи цифрового 

телебачення

 Волоконно-оптичні системи передачі

 Інформаційно-комунікаційні технології

 Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях

Супутникові телекомунікації та навігаційні системи
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 На кафедрі створено лабораторію на базі обладнання компанії Huawei, завдяки якій 

студенти мають можливість отримати навички експлуатації та налаштування 

мультисервісних мереж наступного покоління, аналізу та створення мережних послуг, 

дослідження синхронізації в мережах, дослідження алгоритмів забезпечення якості 

передачі даних в мультисервісних мережах

Кафедра телекомунікаційних систем та мереж
готує фахівців за спеціалізацією «Телекомунікаційні системи та мережі»
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 Державний університет телекомунікацій став першим навчальним
закладом Києва, що має в своєму складі авторизований тестовий
центр Pearson VUE, створений на базі кафедри телекомунікаційних
систем та мереж. Запорукою успішного працевлаштування зараз
стає наявність сертифікату міжнародної організації, що підтверджує
надбання практичних навичок в експлуатації сучасного
телекомунікаційного обладнання та використанні останніх версій
спеціалізованого програмного забезпечення. І ми надаємо
можливість отримати такі сертифікати по обладнанню та
програмному забезпеченню цілого ряду виробників.

 Підписано Угоду про створення в Державному університеті
телекомунікацій на базі кафедри Академії Juniper Networks –
першої в Україні, що дозволить нашим студентам навчитися
практично працювати з мережним обладнанням Juniper на
відмінному рівні.

Кафедра телекомунікаційних систем та мереж4



Кафедра мобільних та відеоінформаційних технологій

готує фахівців за спеціалізацією «Мобільні телекомунікації та системи цифрового телебачення»

В лабораторіях кафедри розгорнуте сучасне обладнання мобільного зв’язку провідних фірм

Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin. На його базі разом з технічними фахівцями компанії «Lifecell»

проводяться сертифікаційні іспити студентів з подальшим працевлаштуванням в компанію. Дане

обладнання дозволяє забезпечити якісну підготовку студентів, рівень якої відповідає вимогам

роботодавців.
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Кафедра телекомунікаційних технологій

готує фахівців за спеціалізацією «Волоконно-оптичні системи передачі»

Для вивчення технологій побудови високошвидкісних транспортних телекомунікаційних мереж 

створено лабораторію волоконно-оптичних систем зв’язку, яка включає  найсучасніші зразки 

кабельної продукції, кросового волоконно-оптичного обладнання, оптичних муфт, оптичних 

тестерів.
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Кафедра телекомунікаційних технологій 

Універсальний 

автоматичний 

зварювальний апарат для 

оптоволокна Fujikura 80S, 
що використовується 

більшістю операторів при 

побудові магістральних 

мереж
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Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій

готує фахівців за спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології» .

Майбутні фахівці отримують практичний досвід роботи з сучасним обладнанням мереж доступу, що 

повинні забезпечувати передавання  цифрової інформації по різним видам спрямовуючих середовищ на 
великій швидкості і з високою якістю. Лабораторія кафедри укомплектована сучасним обладнанням усіх 
ділянок як мережі цифрового доступу, так і мережі агрегації.

 Обладнання доступу по симетричному кабелю
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 Обладнання доступу по 

оптичному кабелю

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій 

 Обладнання агрегації

 Обладнання доступу до ядра 

мережі
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Кафедра енергоефективних технологій

готує фахівців за спеціалізацією «Енергозберігаючі технології в телекомунікаціях»

 геліотермічна установка 

Paradigma Aqua

SolarSystem

 джерело безперебійного 

електроживлення Schneider 

Electric Company
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Кафедра космічних систем та комплексів і супутникових 

телекомунікацій 
готує фахівців за спеціалізацією «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи» .
Кафедрою заключено договір з французською компанію  «Eutelsat SA», відповідно до якого в 

Університеті проводяться тренінги з встановлення та налаштування супутникового обладнання, що 

дозволяє забезпечити високошвидкісним широкосмуговим інтернетом та високоякісним 

супутниковим телебаченням велику кількість користувачів. За результатами проходження тренінгів 

фахівці та студенти Університету отримують міжнародні сертифікати компанії  «Eutelsat SA». Крім 

того, кафедра проводить тренінги спільно з компанією «Датагруп» по тематиці застосування 

супутникових технологій, по закінченні яких студенти також отримують сертифікати.

антенне поле
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 Проведення тренінгу від компанії Eutelsat

Кафедра космічних систем та комплексів і 

супутникових телекомунікацій 
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Запрошуємо на навчання 

до факультету 

телекомунікацій!

13


