
Шановні абітурієнти та їх батьки! 

Ви стоїте перед складним вибором 

  

 

 

Ви, напевне, вивчали 

університетські буклети, 

шукали в Інтернеті, питали у 

знайомих і, нарешті, знайшли. 

Що нас оточує в буденному житті?  
Комп’ютери, інтернет, соціальні мережі, пошукові системи, мережі зв'язку, мобільні телефони, тарифні плани, 

телекоми, супутники, цифрове телебачення та інше. 

Яким одним словом можна назвати все це?  

Телекомунікації 

Те, що нас оточує, що нам цікаво і те, що нам приносить 

користь кожного дня. 

І напевно цьому хтось вчить 

Телекомунікації - це високооплачувано, перспективно і 

цим варто зайнятися. Гарний напрямок для здобуття вищої 

освіти. 

 Що обрати і де отримати якісну освіту? 

Звичайно ж в Державному університеті телекомунікацій: 
Кращі викладачі, що мають право проведення сертифікованих курсів   

Унікальна практична підготовка на сучасному обладнанні 

Можливість отримання міжнародних сертифікатів в межах навчання  

Кафедра телекомунікаційних систем та мереж здійснює підготовку 

фахівців  спеціалізації «Телекомунікаційні системи та мережі» за 

спеціальністю 172 – Електронні комунікації та радіотехніка. 
Що вивчають наші студенти? 

 Комп'ютери, операційні системи, мережі; 

 Програмування (С / C ++, Matlab, Simulink); 

 Веб-програмування; 

 Інтернет-технології   (телекомунікаційне 

обладнання, конфігурації, супровід ); 

 Радіозв'язок; Супутниковий зв'язок; 

 Оптоволоконний зв'язок, дротовий зв'язок; 

 Цифрове і аналогове телебачення; 

 Мобільний зв'язок, мобільні телефони; 

 Системи глобального позиціонування; 

 IP-телефонія; 

 Локальні і глобальні мережі; 

 Електронний банкінг, електронна комерція; 

 Захист інформації в телекомунікаційних 

системах; 

На кафедрі відкрито сертифікований центр Pearson VUE, де можна здати іспит і 

отримати сертифікат, котрий визнається в 175 країнах світу. Міжнародні сертифікати за 

офіційними програмами тестування виробників телекомунікаційного обладнання та 

програмного забезпечення (Ericsson, Cisco, Juniper, ZTE, Apple, Microsoft, IBM, Linux та інших) суттєво 

підвищують шанси престижного працевлаштування в усьому світі. 

 

Найбільш перспективним місцем роботи для молодих спеціалістів 

є великі телекомунікаційні компанії, інтернет-провайдери та 

оператори стільникового зв'язку.  

Перспективи в кар'єрному зростанні: старший інженер, головний 

інженер, адміністратор проекту та, як вершина, власник власної 

телекомунікаційної компанії. 

Отримай гідну освіту і можливість працювати в галузі, що 

стрімко розвивається. 

Дізнайся всі подробиці про умови вступу та навчання на сайті    

www.dut.edu.ua 
Контактна інформація:            Державний університет телекомунікацій,  

м.Київ,вул. Соломянська 7, ауд.208, 222, 220   тел. 249-25-83 

Приймальна комісія:                Тел. (044) 249-25-91; факс (044) 248-85-93 

Куди піти вчитися? 
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обрати? 

Яка  спеціальність  

найбільше знадобиться? 

 


