
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Запрошуємо на навчання ! 

Кафедра телекомунікаційних технологій! 

Державний університет телекомунікацій є провідним вищим 

навчальним закладом освіти в галузі зв’язку та сфері інформатизації 4 рівня 

акредитації 
(Ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 285821 від 23.01.2014 р.) 

Кафедра телекомунікаційних технологій має висококваліфікований науково-педагогічний склад, який 

забезпечує якісне викладання актуальних на цей час навчальних дисциплін, а саме: 

1. Мультиплексні технології 

2. Системний аналіз в інфокомунікаціях 

3. Оптичні та перспективні проводові лінії зв'язку 

4. Основи теорії систем 

5. Інфокомунікаційні технології в системі інформаційної безпеки 

6. Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж 

7. Телекомунікаційні оптичні технології 

8. Оптичні транспортні системи та мережі 

9. Напрямні системи зв'язку 

10. Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів 

11. Високошвидкісні засоби оптичного та бездротового зв'язку 

12. Структуровані кабельні системи та інші. 

 

Після отримання диплому ви будете володіти навичками: 

- проектування і створення мультисервісних мереж; 

- проектування будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній передач; 

- забезпечення інформаційної безпеки інфокомунікаційних систем; 

- використання сучасних транспортних технологій; 

- використання багатоканальних телекомунікаційних систем; 

- проектування і побудова систем і мереж пакетної комутації та ін. 

Наші випускники успішно працюють на посадах експертів, аналітиків, провідних менеджерів, інженерів-конструкторів 

в компаніях Укртелеком, «Укрчастотнагляд», Lifecell, Vodafone, Київстар, «Воля-Кабель», фірмах з розробки, збірки та 

обслуговування електронної, радіоелектронної та комп’ютерної апаратури, тощо. Крім того, вони успішно 

відкривають свої фірми з ремонту, розробки, виробництва та продажу апаратури і постачання комплектуючих деталей 

і вузлів. 

 

Навчально-лабораторна база кафедри телекомунікаційних технологій дозволяє отримати практичні навики та 

підвищити кваліфікацію на курсах: 

- зварювання оптичного волокна; 

- вимірювання втрат в оптичному кабелі за допомогою оптичного тестеру; 

- вимірювання конструктивних та оптичних параметрів оптичного кабелю та 

  волокна; 

- вимірювання потужності джерел випромінювання оптичних систем зв’язку; 

- проведення робіт з комутації кросового волоконно-оптичного обладнання; 

- проведення робіт з комутації кросового обладнання мідних кабелів; 

- монтажу оптичних муфт; 

- вимірювання параметрів мідних кабелів зв’язку; 

- проведення аварійних вимірювань на лініях зв’язку з мідним кабелем; 

- проведення аналізу подій на оптичних рефлектограмах – результатах  

   рефлектометричних вимірювань; 

- визначати режими узгодження на хвилеводних лініях передавання. 

 

 

 

Студентам надається гуртожиток. 
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