
Абітурієнтам  
про кафедру Управління інформаційною та кібернетичною безпекою 

Державного університету телекомунікацій 

 

Комп’ютери, планшети, смартфони – всі містять інформацію. Якщо 
Ваша інформація зникає або хтось її підглядає - Вам таке не подобається.  

На роботі ще жорсткіше. Якщо зникає інформація, або її хтось краде, то 
фірма або установа втрачає гроші, держава втрачає обороноздатність, люди 
втрачають роботу. 

Отже інформацію треба захищати. 

 

Для цього в Державному університеті телекомунікацій є цілий 
Навчально-науковий Інститут Захисту інформації.  

Тут вивчають які програми та технічні системи потрібні для надійного 
захисту інформації. Як їх створювати, як використовувати.  

І головне, як управляти інформаційною 
безпекою, Щоб не було, як в тій байці:  

Побудували фортецю з дуже міцними стінами, ну дуже міцними … 

з трьох боків, … а з четвертого забули. 

Щоб для інформації на сто гривень не купували сейф за 10 000.  
Щоб Ви могли захистити себе, своїх близьких та майбутніх товаришів 

по роботі від вірусів, хакерів та інших інформаційних неприємностей. 

 

Для цього в Інституті Захисту інформації 

Державного університету 
телекомунікацій є кафедра  
Управління інформаційною та кібернетичною безпекою, 

 

Ви можете через 4 роки вийти з цієї кафедри 
бакалавром Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою.  

Ви маєте можливість навчатись далі в магістратурі (2 роки). 

 

Ви отримаєте кваліфікацію - «Фахівець з організації інформаційної 
безпеки». 

 

А де ж Вам потім працювати?  
– будь-де, де є інформація і комп’ютери. 

 

Безпека інформації особливо необхідна:  
• в державних структурах, в армії, міліції, СБУ, МНС; 
• в банківській сфері;  
• в комерційних установах; 
• будь-де в галузі інфокомунікацій та інформаційних технологій; 
• в інших галузях. 



 в наших класах – на надсучасному інформаційному обладнанні заняття
ведуть доктори та кандидати наук 

 в програмі – оригінальні курси відомих світових корпорацій (Cisco, 
Hewlett-Packard, інших) з перспективою отримати офіційний 
сертифікат.

 ми вивчаємо світові стандарти інформаційної безпеки, тому

 частку дисциплін викладаємо англійською мовою

 студентам надана можливість навчання за міжнародними програмами
(Tempus та інші) в закордонних університетах-партнерах. 


Наш випускник - Фахівець з інформаційній безпеки: 

 досконало володіє всім спектром сучасних інформаційних технологій
 кваліфікований лідер

 має стійки навички управління проектами, менеджменту персоналу

 и тому, без роботи не залишиться.


Ласкаво просимо в Державний університет телекомунікацій 

на денну, заочну або дистанційну форму навчання. 


