
Сертифікати ЗНО, що 

необхідні для вступу: 

НА БЮДЖЕТ: 
 

 Українська мова та література; 

 Математика; 

 Історія України / Іноземна мова/ 

Біологія / Географія / Фізика / 

Хімія 
 

НА КОНТРАКТ: 
У нас - найнижча оплата за навчання в 

Україні!!! 

 Українська мова та література; 

 Історія України 

 Математика / Іноземна мова / 

Біологія / Географія / Фізика / 

Хімія 
 

Сертифікати ЗНО, що необхідні 

для вступу на магістратуру: 

 Іноземна мова. 

ФОРМИ НАВЧАННЯ: 

 Денна форма навчання (очна); 

 Дистанційна форма навчання 

(змішана). 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ 

ДЛЯ ВСТУПУ (оригінали): 
  

 Заява для вступу; 

 Документи про освіту з додатком; 

 Сертифікати ЗНО; 

 Паспорт; 

 Ідентифікаційний код; 

 Медична довідка за формою 086-У; 

 Чотири фотографії 3х4 см. 

ОСВІТНІ РІВНІ: 
Бакалавр; 

Магістр. 

 

 

 

 

Вперше в Україні в Державному університеті телекомунікацій проваджені 

новітні освітні програми в галузі Публічного управління та адміністрування: 

Освітня програма: «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ 

ІНФОРМАЦІЙНИМ ПРОСТОРОМ» забезпечує новітніми компетенціями: 

  із експертної аналітики інформаційного простору в державному та 

корпоративному управлінні; 

 із управління процесами безпеки національного інформаційного простору 

країни  або інформаційного простору бізнесу (ТНК та ін.)  

 із організаційного забезпечення кібербезпеки регіонів, держави, 

корпорацій; із організації протиборства у інформаційних війнах в державі 

та бізнесі; 

 із протидії інформаційному засиллю хибної інформації із метою впливу на 

масову свідомість (розробка програм та інформаційних заходів) та ін. 

Освітня програма: «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СУСПІЛЬСТВІ» забезпечує 

новітніми компетенціями: 

 із експертизи соціальних процесів і явищ у суспільстві, громаді, колективі 

та їх впливу на психологічний стан суспільства та людини; 

 із психологічного аналізу  емоційного сприйняття різних видів інформації 

людиною та суспільством; 

 із протидії маніпулятивному програмуванню людини та суспільства 

 із організації досліджень соціально-психологічного впливу на суспільство 

діяльності релігійних організацій, громадських об’єднань та політичних 

партій та ін.; 

 із профілактики соціальних конфліктів і народних хвилювань та ін. 

Освітня програма: «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

забезпечує новітніми компетенціями: 

 із інформаційно-аналітичного забезпечення процесів державного та бізнес-

управління;  

 із технологій розробки, впровадження та управління процесами реалізації 

державних та бізнес-реформ; 

 із створення іміджу політичного, громадського та державного діяча; із 

професійної підготовки звітів, доповідей та інформаційних повідомлень 

для громадськості в органах публічної влади, політпартіях, громадських 

об’єднаннях, бізнес-структурах; 

  із налагодження зв’язків із громадськістю; із управління процесами 

публічної дипломатії 

 із управління процесами транснаціоналізації бізнесу та розвитку 

міжнародних програм і проектів у державі та у бізнесі та ін. 

 
 
 

 
 

ТІЛЬКИ У НАС: 
 Унікальні освітні програми, які дають виключно 

практичну підготовку з професії! Аналогів немає! 
 Фах, який отримує саме наш студент з управління, 

найбільше затребуваний як у бізнесі так і у 
державному управлінні! Тільки в ДУТ готуються такі 
фахівці! 

 Тільки наші студенти весь термін навчання проходять 
практики безпосередньо під керівництвом 
професіоналів в органах державної влади!  

 Тільки наші студенти отримують унікальні 
сертифікати про професійну роботу в органах 
державного управління, які є  перепусткою на робочі 
місця! І таких сертифікатів мінімум 3 – з різних 
органів управління! найпотужніша матеріально-
технічна база із новітніми програмно-апаратними 
комплексами для підготовки фахівців з публічного 
(державного) управління нового покоління!  

 Тільки в ДУТ наші студенти всі роки навчання 
вивчають іноземну мову професійного спрямування 
(!) на рівні В2! 

 Тільки у нас працевлаштування наших випускників є 
цілком гарантованим за рахунок налагодження 
плідного партнерства нашої кафедри із органами 
публічної влади! 

 Тільки наші мають міцні та ФУНДАМЕНТАЛЬНІ 
ПЕРЕВАГИ у професійній сфері на ринку праці! 

 Тільки у наших студентів дуже цікаве студентське 
життя! Безліч заходів, що організує студентська рада 
за підтримки адміністрації університету, пізнавально-
навчальні та культурні  заходи університету у 
поєднанні із інноваційними методами навчання 
(виїздні практичні роботи-тренінги у професійному 
середовищі, професійні екскурсії, ділові ігри та ін.)  


