
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. 
Випускники кафедри працують на провідних підприємствах галузі, зокрема, ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ 

«Київстар», ТОВ «Астеліт», ПАТ «Укртелеком», державне підприємство «Украінський державний центр 
радіочастот», Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації України, підприємства, що постачають 
послуги радіомовлення і телебачення, компанії-провайдери, проектувальні 
організації та установи, компанії-інтегратори. 

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. 

Адреса: 03680, г.Киев, ул. Соломенская, 7 
Завідувач кафедри, професор Дружинін Володимир Анатолійович (093) 307-00-47, (050) 604-17-51; 

Приймальна комісія: тел./факс (044) 248-85-93; 249-29-07  e-mail:  pk.dut@ukr.net 
www.dut.edu.ua 

До послуг студентів: 
 бібліотека;  
 INTERNET; 
 центр культури та мистецтв; 
 спорт- і фітнес- зали; 
 курси вивчення англійскої мови; 
 студенське кафе и буфет; 
 медичний пункт. 

Термін навчання: 
Денна форма  

бакалавр – 4 роки;  
спеціаліст – 1 рік; 
магістр – 1,5 року. 

 

Заочна/дистанційна форма  
бакалавр – 5 років; 

 спеціаліст – 1,5 року; 
магістр – 2 роки. 

 

Фінансування: 
 по державному 

замовленню; 
 за рахунок фізичних 

і юридичних осіб. 
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