
Шановний абітурієнте!  

Шановні батьки! 
 

Державний університет телекомунікацій: 
 

 є багатогалузевим вищим навчальним 

закладом, 

 провадить інноваційну освітню 

діяльність за всіма ступенями вищої 

освіти від бакалавра до доктора наук  

 готує фахівців за найбільш перспективними та 

престижними спеціальностями в сфері: 

 ІТ-технологій,  

 інформаційної та кібернетичної безпеки держави, 

 соціально-економічного розвитку України,  
 

Університет готує фахівців за спеціальностями: 

телекомунікації, комп’ютерна інженерія, радіотехніка, 

безпека інформаційних і комунікаційних технологій, 

системи технічного захисту інформації, управління 

інформаційною безпекою, менеджмент організацій і 

адміністрування, соціологія  
- за денною, заочною та дистанційною формами навчання. 

 

Навчання в університеті здійснюється з використанням 

сучасної навчально-лабораторної бази на новітніх зразках 

телекомунікаційного обладнання, що використовують 

провідні підприємства та компанії в сфері супутникового 

та цифрового телебачення, мобільного зв’язку, 

інформаційної та кібернетичної безпеки.  

В рамках навчальних програм підготовки фахівців, в 

університеті запроваджено проведення системи курсів від 

провідних світових виробників телекомунікаційного 

обладнання CISCO, Hewlett Packard, Alсatel-Lucent, 

Huawei, програмно-апаратних комплексів із забезпечення 

інформаційної та кібернетичної безпеки D-Link, Криптон, 

Автор, а також поглибленого вивчення англійської мови, з 

видачою сертифікату, що надає випускникам додаткові 

переваги при працевлаштуванні.  

Студенти мають можливість паралельно отримати другу 

вищу освіту, навчатись в магістратурі й аспірантурі. 

Університет здійснює підготовку офіцерів запасу. 

Студенти беруть участь у наукових конкурсах 

підприємств сфери ІТ-технологій, виборюють іменні 

стипендії, гранти, нагороди та вже на етапі навчання 

зарекомендовують себе, як перспективні фахівці. 

Університет підтримує тісні зв’язки з провідними 

вищими навчальними закладами Європи та світу, 

компаніями, підприємствами та установами для забезпечення 

практичної складової навчання, шляхом ефективної 

організації практик та стажувань. 

Тільки в нашому університеті Ви здобудете 

найсучасніші знання та практичні навички в сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій, інформаційної 

безпеки, менеджменту і підприємництва, соціологічних 

досліджень. 

Серед випускників університету – керівники та 

працівники державних органів влади, успішні підприємці та 

бізнесмени, менеджери та соціологи, фахівці у сфері ІТ-

технологій та систем захисту інформації – одні з найбільш 

затребуваних та високооплачуваних на сучасному ринку 

праці.  

В університеті працює підготовче відділення.  

Іногороднім студентам надається гуртожиток. 
 

Університет чекає на активних та креативних молодих 

людей, які думають про своє майбутнє. 
 

Адреса університету: м. Київ, вул. Солом’янська, 7. 

Телефон:   248-85-93;     Сайт:   www.dut.edu.ua 


