
ДО ПОСЛУГ СТУДЕНТІВ:
- ВИСОКОШВИДКІСНИЙ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ;

МЕРЕЖА ДОСТУПУ Wі-Fі;
- ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА З ВЕЛИКИМ 

ФОНДОМ НАУКОВОЇ
ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ;

- СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ                                                                                                              

ТА КОМП'ЮТЕРНІ КЛАСИ;

- АКАДЕМІЯ CISCO;
- НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT PACKARD;
- ЦЕНТР ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ;
- АВТОРИЗОВАНИЙ СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ

ЦЕНТР PEARSON-VUE.

- ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ;
- СТУДЕНТСЬКИЙ ЦЕНТР;
- ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА;
- КАФЕ ТА ЇДАЛЬНЯ;
- ГУРТОЖИТОК.

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ щоп’ятниці о 16-00

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ 

ДО УНІВЕРСИТЕТУ:
1. Документ про освіту з додатком 

(оригінал та копія);

2. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

3. Копії 1, 2, 11-ї сторінок паспорта (копія ID картки та 

витягу);

4. Документи, що дають право на пільги;

5. Чотири фотокартки (3х4);

6. Військовий квиток або приписне свідоцтво;

7. Ідентифікаційний код (копія).

Терміни навчання:

Бакалавр – 4 роки

Магістр – 1,5 роки

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ 

ТА ЗАРАХУВАННЯ

Приймальна комісія 
03110, м. Київ, вул.Солом’янська,7

Тел.: (044) 249-25-91

e-mail: pk@dut.edu.ua
Скористайтеся своїм смартфоном для переходу на сайт  

та дізнайтеся ще більше цікавої інформації

www.dut.edu.uaдивитись на сайті  

Етапи вступної кампанії

Терміни для осіб, які 

вступають на основі повної 

загальної середньої освіти

Початок та закінчення прийому

заяв та документів у паперовій або 

електронній формі

14 липня 2022 року –

22 липня 2022 року

Оприлюднення рейтингового 

списку вступників, які вступають 

на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання та 

вступних іспитів рекомендованих 

до зарахування на навчання за 

державним замовленням

27 липня 2022 року

Виконання вимог

до зарахування вступниками, 

які отримали рекомендацію 

на навчання за державним 

замовленням

до 1800 години 

04 серпня 2022 року

Зарахування вступників 

за державним замовленням
05 серпня 2022 року

Зарахування вступників 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб

15 серпня 2022 року

5 квітня 2016 року Державний університет

телекомунікацій був прийнятий до Міжнародного

союзу електрозв’язку (ITU), штаб-квартира якого

знаходиться у м. Женева, Швейцарія

Підготовче відділення проводить набір на курси з 
підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання.
Інформація за телефоном: (068) 437-36-70

mailto:pk@dut.edu.ua
http://www.dut.edu.ua/


ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАШІ ПАРТНЕРИ ТА РОБОТОДАВЦІ

Запрошує на навчання

Шановні абітурієнти!
В НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – ПРЕСТИЖНА ОСВІТА, ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ГАРАНТОВАНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ

❑ Телекомунікаційні системи та 

мережі

❑ Мобільні телекомунікації та 

системи цифрового телебачення

❑ Інформаційні технології 

автоматизації бізнес-процесів та 

аналізу даних

❑ Економіка підприємств ІТ-бізнесу

❑ Комп’ютерні науки

❑ Комп’ютерна інженерія

❑ Інженерія програмного забезпечення

❑ Інженерія програмного забезпечення 

автоматизованих систем

❑ Штучний інтелект

❑ Інформаційна та кібернетична 

безпека

❑ Технічні системи інформаційного 

та кібернетичного захисту

❑ Управління інформаційною 

та кібернетичною безпекою

❑ Публічне управління 

та адміністрування

❑ Менеджмент

❑ Маркетинг

❑ Соціологія

❑ Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

❑ Документознавство та 

інформаційна діяльність

❑ Інформаційна аналітика та зв’язки з 

громадськістю

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
У Державному університеті телекомунікацій реалізовано інноваційну освітню модель підготовки сучасних фахівців, побудовану у відповідності до вимог державних 

стандартів вищої освіти, рекомендацій роботодавців – партнерів Університету та побажань студентів, а саме:

❑вивчення професійних дисциплін, на відміну від інших університетів, починається з першого курсу, а не з третього;

❑понад 50% навчального часу відведено на практичні заняття, які проводяться на сучасному обладнанні з використанням програмно-апаратних комплексів та програмного

забезпечення, яке використовується в роботі компаній, які є потенційними роботодавцями для наших випускників;

❑поглиблене вивчення англійської мов на рівні міжнародного стандарту В2: на 1-2 курсах 6 годин занять на тиждень, на 3-6 курсах 20% професійних дисциплін

викладаються англійською мовою;

❑в межах навчального процесу запроваджено систему сертифікованих курсів, в тому числі міжнародних, по роботі зі спеціалізованим обладнанням, апаратно-програмними

комплексами та програмним забезпеченням, мовної підготовки, після проходження яких студент може отримати сертифікат, який, в свою чергу, є перепусткою для

гарантованого отримання першого високооплачуваного робочого місця.

ГНУЧКА ТА ДОСТУПНА СИСТЕМА ОПЛАТИ

ОТРИМАННЯ ОСВІТИ У НАШОМУ УНІВЕРСИТЕТІ – ЗАПОРУКА УСПІХУ В ЖИТТІ


