
СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Кафедра Телекомунікаційних 

систем та мереж 

Спеціальність: 

172 Електронні комунікації та радіотехніка 

Освітня програма: 

Телекомунікаційні системи та мережі 

 Галузь телекомунікацій є надзвичайно 

престижною і перспективною для початку побудови професійної 

кар’єри. Кафедра ТСМ готує фахівців за найбільш затребуваною в 

сфері ІТ спеціалізацією для їх подальшої професійної діяльності в 

усіх державних та комерційних підприємствах у відповідності до 

вимог провідних виробників телекомунікаційного обладнання та 

програмного забезпечення. 

Завідувач кафедри ТСМ 

Заїка Віктор Федорович 

тел. 063-485-24-06;  

e-mail: vfzaika@i.ua 

Кафедра Мобільних та 

відеоінформаційних технологій 

Спеціальність:  

172 Електронні комунікації та радіотехніка 

Освітня програма: 

Мобільні телекомунікації та системи 

цифрового телебачення 

 З кожним роком технології мобільного зв’язку, 

віртуальної та доповненої реальності розвиваються все інтенсивніше, що 

породжує інноваційні зміни як в самій IT-галузі, так і в нашому 

повсякденному житті. Це важлива галузь, яка забезпечує високу 

мобільність, безпеку і ефективність функціонування бізнесу та фрілансерів. 

Студенти кафедри навчаються в руслі саморозвитку та вдосконалення, щоб 

відповідати вимогам ринку та забезпечувати якісну роботу технічних 

систем у різних галузях. Саме таких інженерів мобільного зв’язку, 

професіоналів з відеопродакшн та Cloud-технологій готує кафедра МВТ. 

Завідувач кафедри МВТ 

Руденко Наталія Вікторівна 

тел. 068-219-50-50;  

e-mail: scully170517@gmail.com 

Спеціальність:  

124 Системний аналіз 

Освітня програма:  

Системний аналіз 

 Підготовка системних аналітиків 

та бізнес аналітиків на кафедрі СА орієнтована на 

забезпечення потреб ринку праці в ІТ-фахівцях, здатних 

розробляти, впроваджувати та супроводжувати 

інформаційні технології для автоматизації бізнес-

процесів та аналізу даних підприємств різних галузей. 

Завідувач кафедри СА 

Гордієнко Тетяна Богданівна 

тел. 097-177-57-43;  

e-mail: t_gord@hotmail.com 

Кафедра  

Системного аналізу 

Кафедра  

Інтернет-технологій 

Спеціальність: 

172 Електронні комунікації та радіотехніка 

Освітня програма: 

Інтернет-технології 

 Інтернет – це те, без чого неможливо 

уявити життя сучасної людини. Спеціаліст з Інтернет-

технологій це висококваліфікований фахівець, який займається 

розробкою та підтримкою ресурсів для роботи в всесвітній 

мережі: гіпертекстів і сайтів; електронних сервісів; форумів і 

блогів; електронної комерції. 

Завідувач кафедри ІТ 

Корецька Вікторія Олександрівна 

тел. 066-766-78-14;  

e-mail: koretska.dut@gmail.com 

Кафедра Робототехніки та 

технічних систем 

 Кафедра готує фахівців, здатних до 

комплексного розв'язання задач з розробки нових і 

модернізації існуючих систем автоматизації, комп'ютерно-

інтегрованих технологій та робототехніки із застосуванням 

сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних 

технологій. 

Завідувач кафедри РТС 

Пепа Юрій Володимирович 

тел. 097-473-43-14;  

e-mail: kaf.rps.dut@gmail.com 

Компанії-партнери інституту 

Спеціальність:  

174 Автоматизація, комп'ютерно-

інтегровані технології та робототехніка 

Освітня програма:  

Комп’ютерний інжиніринг та 

програмування роботехнічних засобів 



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

Без телекомунікації немає цивілізації 

Членство у Міжнародному союзі електрозв’язку 

(International Telecommunication Union, ITU); 

 

Понад 100 бюджетних місць; 

 

Практична підготовки складає не менше 50%; 

 

Співпраця з провідними ІТ-компаніями; 

 

Видача міжнародних сертифікатів, що дає право 

на перше робоче місце; 

 

Посилене вивчення англійської мови протягом 

всього періоду навчання; 

 

Помірна вартість навчання. 

Переваги навчання в  

Навчально-науковому інституті 

телекомунікацій 

До послуг наших студентів 

За необхідністю 

забезпечуємо 

гуртожитком 

Можливість розкрити 

свої творчі таланти 

Тренажерний зал  

(+ фітнес зал) для 

заняття спортом 

Навчання на кафедрі 

військової підготовки 

Спеціальність 

Умови 

вступу на 

бюджет 

Умови вступу 

на контракт 

172 Електронні 

комунікації та 

радіотехніка 

НМТ  

2023  

або 

НМТ  

2022  

або 

ЗНО  

2020-2021  

БЕЗ  

НМТ/ 

ЗНО 

174 Автоматизація, 

комп'ютерно-

інтегровані технології 

та робототехніка 

124  

Системний аналіз 

НМТ  

2023  

або 

НМТ  

2022  

або 

ЗНО  

2020-2021  

Умови вступу на навчання у 2023 році 

(консультацію щодо вступу Ви можете 

отримати у завідувача кафедри) 

Контактна інформація 

Директор ННІТ 

Кравченко Владислав Ігорович 

тел. 063-801-81-16;  

e-mail: vladkr58@gmail.com 

03110, Україна 

м. Київ, вул. Солом'янська, 7 

тел. +38(044)249-25-91 

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ 

БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ 

mailto:vladkr58@gmail.com

