
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Єдиний профільний вищий 

навчальний заклад у сфері 

телекомунікацій, інформатизації 

та ІТ-технологій

Шановні  абітурієнти!
Зацікавилися?

Тоді Ви вже зробили перший крок на шляху до 

звання – СТУДЕНТ



Кафедра документознавства 

та інформаційно-аналітичної діяльності

ЗАПРОШУЄ

ЯКІСНА ОСВІТА – СЬОГОДНІ

УСПІШНА КАР’ЄРА – ЗАВТРА 



- документознавство та 

інформаційна діяльність;

- інформаційна аналітика та зв’язки

з громадськістю;

Чи замислювалися Ви над тим, що спілкування з людьми – це
обмін інформацією, в якому часто фігурує посередник – документ,
а комп'ютер – це універсальний засіб з отримання, обробки і
передачі інформації?

“Хто володіє інформацією, той володіє 
світом”

Згідні? Тоді Вам до нас!

за освітнім ступенем «бакалавр» в межах

«Інформаційної, бібліотечної та архівної

справи»

На кафедрі здійснюється підготовка за 

спеціалізаціями:



У сучасному інформаційному суспільстві

практичні навички та компетентності, знання

інформаційних технологій, іноземних мов, управління

документною інформацією, вміння здійснювати

інформаційно-аналітичне прогнозування стають

рушійною силою соціального та економічного

прогресу.

Спеціалізація:

«Документознавство та 

інформаційна діяльність»

Фахівці: з документознавства та інформаційної діяльності, інформаційної аналітики та зі

зв’язків з громадськістю заповнюють відчутну прогалину в державних та бізнесових

структурах нашої держави, що відкриває один з ресурсів для подальшого вдосконалення і

розвитку нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом



комунікативістики, інформаційно-аналітичної діяльності, лінгвістики,

психології, маркетингу, дизайну, технологій нових медіа тощо, а це

неможливо без тривалої підготовки за спеціальними навчальними курсами,

які будуть введені до варіативної частини освітньо-професійної програми

підготовки бакалаврів визначеної спеціалізації.

Спеціалізація:

«Інформаційна аналітика та 

зв’язки з громадськістю»

Фахівець з інформаційної

аналітики та зв’язків з громадськістю

є «універсальним спеціалістом», який

повинен досконало володіти

фундаментальними знаннями з



професійні компетенції з таких питань, як: організація, принципи та види

роботи в галузі інформаційно-аналітичної діяльності; організація,

принципи та види роботи в галузі зв’язків з громадськістю; сучасні

технології позиціонування й іміджування; комунікативна діяльність, що

передбачає досконале володіння державною та іноземними мовами, тому

велика увага приділяється також філологічній підготовці.

Основою підготовки фахівців у

галузі інформаційної аналітики і

зв’язків з громадськістю є

професійні компетенції з таких

питань, як: організація, принципи

та види роботи в галузі є



Основні навчальні блоки 

фахової підготовки та 

профільні дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНИЙ: інформаційно-аналітична діяльність,

інформаційне право, захист інформації; комп’ютерні технології в

документознавстві, інформаційно-пошукові мови;

АНАЛІТИЧНИЙ: аналітико-синтетична переробка інформації,

організація та управління діяльністю інформаційних установ.

ДОКУМЕНТОЗНАВЧИЙ: діловодство, електронний документообіг;

управлінське документознавство, документне забезпечення підприємства,

документне фондознавство;

ЛІНГВІСТИЧНИЙ: іноземні мови (дві), практичний курс іншомовної

комунікації та перекладу, стилістика та культура офісної документації;



Практична складова навчання

Опанування програмного продукту 
наданого 

центром  комп’ютерних технологій 
InfoPlus

система електронного документообігу 
«АСКОД»

та
компанією НетКом Технолоджи

«Діло»

ПІСЛЯ ОПАНУВАННЯ ДАНИХ СИСТЕМ ВИДАЄТЬСЯ 

СЕРТИФІКАТ



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ,

ЯКІ ЗМОЖЕ ВИРІШУВАТИ ВИПУСКНИК 
КАФЕДРИ ДОКУМЕНОЗНАВСТВА 

ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ
- здійснювати інформаційно-аналітичне
забезпечення діяльності організації;
- проводити інформаційно-аналітичні
дослідження;
- керувати документно-інформаційними 
потоками організації;
- організовувати та проводити рекламні та
PR-кампанії;
- організовувати ефективний
документообіг на основі новітніх
інформаційних технологій;
- застосовувати передові інтелектуальні
технології для отримання, аналізу, обробки
інформації.



Ви зможете працювати!

Посади, які можна обіймати 
після закінчення навчання:
-спеціаліст-документознавець;
-референт з основної діяльності;
-фахівець у сфері документної
комунікації (архіви, музеї,
бібліотеки, інформаційні центри);
-помічник керівника;
-інформаційний менеджер;
-менеджер з реклами;
-менеджер із зв’язків з
громадськістю (Pablic Relation);
-фахівець з інформаційних
технологій тощо.

Основні місця, де можна
працювати після закінчення
навчання:
-органи державної влади та
місцевого самоврядування;
-інформаційно-аналітичні відділи
(органів державного управління,
банківських, податкових установ,
органів статистики);
-вищі навчальні заклади;
-інформаційні, рекламні фірми та
агентства; архівні установи;
-кадрові служби;
-відділи/служби діловодства,
секретаріати, канцелярії тощо.



ОБИРАЙТЕ СПЕЦІАЛІЗІЦІЮ 

“ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА 

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ”

І ВИ ОТРИМАЄТЕ

 Навчання в Університеті, що входить у 200 найкращих ВНЗ України (за
версією osvita.ua).

 Вищу освіту зі знанням двох іноземних мов (англійської та
німецької/польської).

 Сертифікат про проходження курсів з електронного документообігу.

 Високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

 Можливість здобувати освіту на заочній та дистанційній формі навчання.

 Можливість одночасно здобувати в Університеті дві вищі освіти.

 Диплом міжнародного зразка.

 Військова кафедра.

 Активне студентське самоврядування.

 Лабораторії Університету, які оснащені сучасним обладнанням, на якому
студенти набувають практичних навичок роботи.

 Можливість влаштуватися за спеціальністю за кордоном.

 Різнобарвне та насичене студентське життя.



А ЩЕ…

Комфортний гуртожиток

Наукова бібліотека

WI-FI на кожному поверсі університету

Їдальня

Тренажерна зала 



ВИ ЗМОЖЕТЕ РЕАЛІЗУВАТИ СЕБЕ ЯК 

ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ

 Взяти участь у “Візитці

першокурсника”

 Приєднатись до команди 

КВК

 Проявити свої таланти в 

конкурсі “Таланти ДУТ”

 Представити себе на 

конкурсі “Міс Золота 

корона ДУТ”



Сертифікат Українського центру оцінювання якості 

освіти з предметів:

Українська мова та література 
(не менше 100 балів)

Історія України 
(не менше 100 балів)

Будь-який з переліку навчальних предметів ЗНО
(не менше 100 балів)

Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста здійснюється за фаховим 

випробуванням на ІІ або ІІІ курс

Умови вступу до 

університету



До заяви вступник додає:

 Документ про повну загальну середню освіту (атестат

або диплом з додатком, оригінал або його завірену

копію в установленому порядку);

 Документ Українського центру оцінювання якості

освіти (оригінал/копія);

 6 фотокарток (розміром 3х4 см);

 Документ (копія), що дає право на пільги;

 Ідентифікаційний код (копія довідки);

 Паспорт (копія 1,2 ти 11 сторінки);

 Посвідчення про приписку до призовної дільниці

(копія).



Контактна інформація:

03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7.

Приймальна комісія: (044)249-29-07,

E-mail: pk.dut@ukr.net

Кафедра: 

Завідувач кафедри 

документознавства та інформаційно-
аналітичної діяльності:

Петькун Світлана Михайлівна

(044) 249-25-47, (066) 668-50-23,

E-mail: di_addut@ukr.net

www.dut.edu.ua

МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

mailto:pk.dut@ukr.net
mailto:di_addut@ukr.net

