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Одне з найбільш важливих рішень у житті, на 
етапі зародження особистості – це вибір 
професії. Для себе я обрала спеціальність 
пов’язану з телекомунікаціями.  

Кращим університетом по підготовці 
таких фахівців на момент мого вступу, та й 
зараз, а втім, і взагалі, завжди був Державний 
університет телекомунікацій.  

Мені дуже подобалося вчитися: у нас були 
чудові педагоги, котрі є майстрами своєї 
справи, всі лекції проходили невимушено і з 
великим інтересом. Навчання, незважаючи на 
велике навантаження, давалося легко, процес 
навчання зацікавлював. 

 Навчальна програма, на мій погляд, є найцікавішою на факультеті, так як 
крім теоретичних знань, студент може отримати дуже корисні практичні 
знання та навички, які знадобляться йому в абсолютно різних сферах 
діяльності і допоможуть при подальшому працевлаштуванні. В випускника 
закладається дуже міцний фундамент, який потім легко застосовувати в різних 
галузях.  

За роки мого перебування на кафедрі, регулярно відбувалися 
перетворення в кращу сторону – купувалося нове обладнання, ремонтувалися 
навчальні аудиторії, впроваджувались курси. Студенти кафедри вже не 
працюють на «допотопних» приладах і комп’ютерах, а навчаються на 
сучасному обладнанні.  

Я впевнена в отриманих мною знаннях, вони дають мені впевненість в 
тому, що я зможу працювати в будь-якому з відділів телекомунікаційної 
сфери. Знання, отриманні на кафедрі Телекомунікаційних систем, часто мною 
застосовуються у професійній діяльності. Навички, набуті за п’ять років 
навчання, дозволяють швидко освоювати нові технології, аналізувати 
інформацію і легко орієнтуватися в суміжних галузях діяльності.  

Роки навчання дозволили мені і моїм однокурсникам стати 
професіоналами у своїй галузі, переконавшись ще раз у тому, що 
спеціальність, обрана багатьма з нас ще на шкільній лаві – наше покликання. 
Також ми знайшли вірних і відданих друзів, як в особі викладачів кафедри, так 
і її студентів, а також проявити і розвинути свої таланти завдяки 
різноманітним заходам проведених кафедрою. Багато хто з мого потоку 
знайшли себе в передових компаніях в сфері телекомунікацій, де успішно 
працюють досі. Тому що цінних працівників поважають скрізь. Озираючись 
назад, я можу з упевненістю сказати, що обравши з усіх вузів саме ДУТ, я не 
помилилася. Я згадую навчання в університеті як найкращі роки життя. Зараз 



я навчаюся в докторантурі на кафедрі: я завжди можу розраховувати на 
підтримку та пораду з боку викладачів і співробітників.  

Дякую викладацькому складу, за цінні знання та терпіння, надані нам за 
роки навчання. Бажаю нинішнім студентам не пропускати занять і виконувати 
вимоги викладачів, а абітурієнтам, котрі вагаються,- зупинити свій вибір на 
кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж (діапазон отриманих знань дасть 
Вам можливість вибору професій у майбутньому).  

І, звичайно, ще раз хочу сказати «Дякую!» всім тим, хто мене навчав і 
навчає. Здоров’я Вам і терпіння, дорогі викладачі. 

 Абітурієнтам бажаю удачі і думаю, вони зроблять правильне рішення і 
оберуть ДУТ. 

 


