
ПУТІВНИК ПЕРШОКУРСНИКА
ВСЕ, ЩО  ПОТРІБНО ЗНАТИ, НАВЧАЮЧИСЬ В  

ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ



КЕРІВНИЦТВО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Подейкують, що нашим нефритовим палацом

(ДУТом) керують наймудріші майстри із

наймудріших. Вони досягли такої майстерності, яка

тобі навіть не снилася. Тому, повага до них повинна

йти з глибини твоєї душі та проступати в очах



Проректор з науково-педагогічноїроботи -

Беркман Любов Наумівна

Ректор Державного унiверситету 

телекомунiкацiй Толубко 

Володимир Борисович

Проректор з адміністративно-господарської 

роботи та будівництва - Сало Анатолій Якович

Проректор з навчальної роботи  -

Гуменюк Валентин Валентинович



ДИРЕКТОРИ ІНСТИТУТІВ

Наш університет поділяється на

інститути . В кожному інституті є свій

майстер (директор) . Інколи він може

бути суворим, але в першу чергу він

бажає надати тобі знання .



Директор ННІЗІ  
Савченко Віталій Анатолійович

Директор ННІІТ
Бондарчук Андрій Петрович

Директор ННІМП 
Федюнін Сергій Анатолійович

Директор ННІТ  
Фокін В'ячеслав Іванович



КУРАТОРИ

КУРАТОРИ - ЦЕ ТІ ПРЕКРАСНІ ЛЮДИ, ЩО СТАНУТЬ  

Д Л Я ВАС РІДНИМИ. САМЕ ВОНИ БУДУТЬ ДАВАТИ  

В А М  МОТИВУЮЧОГО "СТУСАНА“☺ ,  ВІДВІДУВАТИ  

НЕФРИТОВИЙ П А Л А Ц ( Д У Т)

ПОЗНАЙОМСЯ ЗІ СВОЇМ КУРАТОРОМ

http://lsd.dut.edu.ua/ua/pages/18


СТУДЕНТСЬКА РАДА

Д О  НЕЇ ВХОДЯТЬ СЕНСЕЇ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ.  

ВОНИ БУДУТЬ ДОПОМАГАТИ ТОБІ ВЛАШТОВУВАТИ  

ОСОБИСТІ ПРОЕКТИ ТА ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ, ЯКІ  

ТЕБЕ ЦІКАВЛЯТЬ. ДУМАЮ, ТИ ВЖЕ ВГАДАВ, ЩО М И -

ТВОЯ НЕСАМОВИТА П’ЯТІРКА



Іпатов Гліб

Голова студради  

ДУТ

Ожигін Нікіта

Голова студради ННІІТ

Парфенюк Тетяна
Голова студради ННІЗІ

Ціпов’яз Карина

Голова студради ННІТ

Левандовська Валентина

Головастудради  ННІМП



ВІДДІЛИ СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ, ДЕ ТИ МОЖЕШ ПРОЯВИТИ СЕБЕ

● Інформаційний – написання статей для сайту Університету, Телеграму та 

Інстаграму, організація цікавих проектів;

● Спортивний - організація спортивних заходів (теніс, волейбол, шахи,  футбол, 

армреслінг );

● Соціальний - різні івенти, не пов'язані з концертами в актовому залі. Фотосесі ї ,

кіноперегляди,  флешмоби , благодійні акції, мафія тощо;

● Профорієнтаційний – агітація абітурієнтів до ЗВО і участь у роботі Приймальної

комісії;

● Культурно-масовий – організація різноманітних заходів, де студент може 

проявити своє акторське мистецтво, сценарні  та режисерські навички ;

● Науковий – організація та участь в конференціях , семінарах , тренінгах, 

в ідвідування міжнародних виставок,  написання наукових робіт, тез.



НАШІ ПРОЄКТИ

За час існування Студради було проведено чимало проектів. Якщо 

говорити про кожен відділ окремо, то:

1. Культурно-масовий відділ

- концерти в актовій залі, приурочені до великих подій (Візитка 

першокурсника, День Студента, Новий Рік тощо);

- акустичні вечори;

- літературні вечори;

- психологічна ігри «Мафія» і «Хто я?»;

- інтелектуальні ігри («Міста», «Що? Де? Коли?», «Монополія»).



2. Спортивний відділ

- змагання з пінг-понгу;

- змагання з армреслінгу;

- змагання з футболу;

- турніри з шашок та шахів.

- кіберспорт.

3. Соціальний відділ

- благодійні ярмарки;

- інтелектуально-розважальні 

вікторини;

- соціальні акції (наприклад, 

«Викинь цигарку – з’їж 

цукерку»)

- збір іграшок та речей для 

дитячого будинку.

НАШІ ПРОЄКТИ



4. Науковий відділ

- наукові конференції;

- факультативи з англійської мови 

«Speaking Club»;

- факультативи з китайської мови;

- воркшопи;

- ярмарки вакансій.

5. Інформаційний відділ

- “Пам’ять історичних подій” (зокрема, 

до дня пам’яті жертв Голодомору).

- “Зупини булінг та мобінг”

-“Путівник першокурсника”

-“Дотримання академічної 

доброчесності – успіх в майбутньому”

-“Плагіат – не означає знання, будь 

чесним перед собою”

НАШІ ПРОЄКТИ



СКРИНЬКА ДОВІРИ

ЦЕ МІСЦЕ, ДЕ ТИ ЗМОЖЕШ РОЗМІСТИТИ ЗАПИТАННЯ, 

ЯКІ ТУРБУЮТЬ ТЕБЕ, ПОБАЖАННЯ ТА  ПРОПОЗИЦІЇ. 

АНОНІМНІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

СМІЛИВО КОРИСТУЙСЯ НАШОЮ СКРИНЬКОЮ ДОВІРИ 

info@dut.edu.ua

http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti
http://www.dut.edu.ua/ua/519-vnutrishnya-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti-sistema-zabezpechennya--yakosti-vischoi-osviti-ta-osvitnoi-diyalnosti


ІННОВАЦІЙНИЙ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

З 2017 року в університеті впроваджено інноваційний 

зміст навчання. Це – комплекс заходів та 

нововведень, спрямованих на модернізацію та 

покращення якості освітнього процесу. 

Кожного року, згідно з темпами розвитку ІТ-світу та 

вимог роботодавців, до освітніх програм вносяться 

відповідні зміни. Також багато часу приділяється 

практичним заняттям для оволодіння потрібними 

скіллами.



ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА

КАБІНЕТ 313 – є  головним кабінетом для студентів

Тут знаходиться ВІДДІЛ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ 

ПРОБЛЕМ СТУДЕНТІВ, який вирішує:

- взяття студентів на облік за умови наявності пільги;

- оформлення соціальних стипендій;

- вирішення конфліктних ситуацій серед студентів або між викладачем та 

студентом;

- розгляд пропозицій щодо покращення якості навчання та проектів 

Студентської Ради.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕКАНАТИ

Навчально-науковий 

інститут інформаційних 

технологій

2 ПОВЕРХ

223 КАБІНЕТ

Навчально-науковий 

інститут 

телекомунікацій

1 ПОВЕРХ

123 КАБІНЕТ

Навчально-науковий 

інститут захисту 

інформації

4 ПОВЕРХ

426 КАБІНЕТ

Навчально-науковий 

інститут менеджменту 

та підприємництва

4 ПОВЕРХ

409 КАБІНЕТ



ГОЛОВНІ ПАРТНЕРИ УНІВЕРСИТЕТУ

ITU - міжнародний союз 

електрозв`язку

Hewlett-Packard Alcatel-Lucent в Україні

UA Mobile (всеукраїнська 

конференція розробників додатків 

для мобільних пристроїв)

Державне космічне 

агентство України



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

В Державному університету телекомунікацій впроваджено в освітній 

процес Кодекс Академічної доброчесності Державного університету 

телекомунікацій, метою якого є забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Університеті, формування 

високої академічної культури, підвищення позитивного іміджу та 

ділової репутації Університету у вітчизняному та європейському 

освітньому просторі. Зазначено, що в процесі навчання та 

дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та 

науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, 

відповідальної праці та навчання.



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:

-повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

-повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

-відрахування із Університету;

-позбавлення академічної стипендії;

-позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за навчання

Детальнішу інформацію про Кодекс академічної доброчесності можна знайти на сайті 

Державного університету телекомунікацій або за посилання: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_949_78992606.pdf?1



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Діяльність наукових гуртків сприяє оволодінню 

спеціальністю, розширенню теоретичного 

кругозору і наукової ерудиції майбутніх 

спеціалістів, ознайомленню студентів зі станом 

розроблення наукових проблем у різних галузях 

науки, техніки, культури, формуванню здібностей 

застосовувати теоретичні знання в практичній 

діяльності, прищепленню студентам навичок 

ведення наукових дискусій



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

ННІТ

Сучасні системи мобільного зв’язку – керівник Плющ О. Г.

Основи телебачення та радіомовлення – керівник Пархоменко В.Л.

Arduino IoT – керівник Горохов О.С.

Кафедра іноземної мови

«Challenge» – керівник Семенов Ю. М.



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

ННІІТ

Технології «Розумного будинку» – керівник Шабельник А.В.

"Інтернет речей своїми руками" – керівник  Чорна В.М.

«Уроки фотошоп» – керівник Сторчак К.П.



СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

ННІЗІ

TheCyberProject – студентський гурток, керівник Веселков Н. 

Основи інформаційної та кібернетичної безпеки – керівник Марченко В. В.

Основи захищеного програмування на С++ - керівник Дмітрієв В. Є.

Управлінська наукова студія – керівник Андрєєв С. О.



СТУДЕНТСЬКІ  НАУКОВІ ГУРТКИ

ННІМП

Світ товарознавства – студентський гурток, керівник Мартиненко М.О., 

Капелюшна Т.В.

ІТ - підприємець – керівник Гужавіна І.В., Лобань О.О.

Сучасні біржові технології - керівник Гавриш О.М., Згурська О.М.



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ НАВЧАННЯ

Получатель платежа:  

Код ЕГРПОУ:

Банк:

Рахунок у 

форматі IBAN:

Державний університет телекомунікацій

38855349

ДКСУ у м. Києві

UA578201720313231003201086638

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ ВИДАЮТЬСЯ  

В 107 КАБІНЕТІ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ГУРТОЖИТКУ



ІНФОРМАЦІЙНІ СТОРІНКИ НАШОГО УНІВЕРСИТЕТУ

https://web.telegram.org/#/im?p=@dutnews
https://web.telegram.org/#/im?p=@dutnews
https://www.instagram.com/dut_news/
https://www.instagram.com/dut_news/
http://www.dut.edu.ua/ua/
http://www.dut.edu.ua/ua/
http://lsd.dut.edu.ua/
http://lsd.dut.edu.ua/


КОМ’ЮНІТІ НАШИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

ННІІТ ННІТ ННІЗІ ННІМП

КЛІКАЙ НА ПІКЧУ ТА ПЕРЕХОДЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ У ТЕЛЕГРАМ

https://t.me/joinchat/FA2g8laAjDvmCsX8iXHroQ
https://t.me/joinchat/FA2g8laAjDvmCsX8iXHroQ
https://t.me/joinchat/FPPrpVlkc-hi4PQ2wyTbqA
https://t.me/joinchat/FPPrpVlkc-hi4PQ2wyTbqA
https://t.me/joinchat/KE3PCUNReGW8L_-9ZdpjoQ
https://t.me/joinchat/KE3PCUNReGW8L_-9ZdpjoQ

