
ВСТУП 2023
Державний  університет  телекомунікацій



Для реєстрації на НМТ необхідно
створити реєстраційну картку на 

сайті Українського центру 
оцінювання якості освіти за 

посиланням
https://zno.testportal.com.ua/registration

Зареєструвати особистий кабінет і 
подати заяви на участь в НМТ за 

посиланням :

https://my.testportal.gov.ua/registration/nmt



БАКАЛАВР

НАЦІОНАЛЬНИЙ  МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ (НМТ)

*предмет зазначається вступником під час реєстрації для участі в НМТ

Обов’язковий
предмет

УКРАЇНСЬКА
МОВА

Обов’язковий
предмет

МАТЕМАТИКА

Предмет
на вибір*

 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
 ІНОЗЕМНА МОВА

(АНГЛІЙСЬКА,НІМЕЦЬКА, 
ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА)

 БІОЛОГІЯ
 ХІМІЯ
 ФІЗИКА



ВСТУП ДО ДЕРЖАВНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НМТ відбуватиметься в спеціально обладнаних комп’ютерних аудиторіях закладів 
освіти – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ), створених у населених пунктах 

як в Україні, так і за її межами

У 2023 році передбачено 2 сесії НМТ:
ОСНОВНА        ДОДАТКОВА

КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ
03.04-03.05 Підтвердження участі в НМТ,           Основна сесія Додаткова сесія Зарахування

остаточний вибір місця НМТ                                     НМТ*
проходження тесту                          05.06-23.06 Подача заяв на вступ

на будь-яку спеціальність

*У додатковій сесії тестування зможуть взяти участь ті вступники, які з
поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії. 



НМТ ПРОХОДИТИМЕ В ОДИН ДЕНЬ

 ТРИВАЛІСТЬ ТЕСТУВАННЯ – 180 ХВИЛИН (КОЖЕН ПРЕДМЕТ – 60 ХВ)

 УЧАСНИКИ САМОСТІЙНО РОЗПОДІЛЯЮТЬ СВІЙ ЧАС

 ОДРАЗУ ПІСЛЯ ТЕСТУВАННЯ УЧАСНИК ОТРИМАЄ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КІЛЬКІСТЬ 
ТЕСТОВИХ БАЛІВ ЗА КОЖНИЙ ПРЕДМЕТ

 Незалежно від обраного вступником додаткового предмета, 
позитивний результат національного мультипредметного тесту дасть
можливість подавати заяву на вступ на будь-яку спеціальність.

 Реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях –

у терміни, які будуть встановленні МОН

ДЛЯ ВСТУПУ У ЦЬОМУ РОЦІ ЗАМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НМТ 2023 РОКУ МОЖНА БУДЕ СКОРИСТАТИСЬЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ НМТ 

2022 РОКУ АБО ЗНО 2021/2020 РОКІВ



Створення електроного кабінета
вступника на сайті з 1 липня:

- Вступ.ОСВІТА.UA
https://vstup.osvita.ua/

Електронні заяви на вступ реєструються в 
особистому кабінеті вступника на сайті 

https://vstup.edbo.gov.ua

Запитання надсилайте в чати:
Viber/Telegram +38 (066) 227 46 60

https://vstup.edbo.gov.ua/


Категорія 
вступників

Реєстрація 
електронни
х кабінетів

Реєстрація 
заяв на участь 

у вступних 
випробування

х

Вступні 
випробуванн

я

Реєстрація 
на участь у 
конкурсном

у відборі

Оприлюдненн
я 

рейтингового 
списку

Виконання 
вимог 

зарахуванн
я на 

бюджет

Зарахуванн
я на 

бюджет

Переведенн
я на 

вакантні 
бюджетні 

місця

Зарахування 
на контракт

Денна 
форма 

Сертифік
ати ЗНО , 

НМТ

З 1 липня З  19 по  
18.00          

31 липня

Не пізніше 05 
серпня

До 18.00 
годин   08 

серпня

Не пізніше 
10 серпня

Не пізніше 
18 серпня

Не пізніше 
30 сепрня

Співбесід
и 

,Бюджет

З 1 липня З 3 липня до 
18.00  10 

липня

З 7 по 18 
липня

З  19 по  
18.00          

31 липня

Не пізніше 05 
серпня

До 18.00 
годин   08 

серпня

Не пізніше 
10 серпня

Не пізніше 
18 серпня

Співбесід
и 

,контрак
т

З 3 липня до 
18.00  25 

липня

З 7 по 31 
липня

З  18 по  
18.00          

31 липня

Не пізніше 09 
серпня

Не пізніше 
30 серпня

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти та
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
(освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня вищої освіти молодшого бакалавра)

для здобуття ступеня бакалавра



Особливості вступу на чотири кафедри : 
Спеціальність 172 –Електронні комунікації 
та радіотехніка:
1) Телекомунікаційні системи та мережі;
2) Мобільні телекомунікації та системи
цифрового телебачення;
3) Інтернет технології.
4) Робототехніка та технічні системи

На бюджет :НМТ 2022-2023 або ЗНО 2020-2021+мотиваційний лист

На контракт : лише мотиваційний лист.



Вступні випробування
на 1 курс 2 курс 3 курс 5 курс
Бакалавр бакалавр бакалавр магістр

Код Спеціальність Кафедра бюджет особливі
умови контракт контракт контракт бюджет контракт особливі

умови

172 Електронні
комунікації та 
радіотехніка

Телекомунікаційних
систем та мереж

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

мотиваційний
лист

мотиваційний
лист

мотиваційний
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний 

лист

мотиваційний 
лист

співбесіда з 
іноземної мови 

та фаховий іспит

Мобільних та 
відеоінформаційних

технологій

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

мотиваційний
лист

мотиваційний 
лист

мотиваційний
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний 

лист

мотиваційний 
лист

співбесіда з 
іноземної мови 

та фаховий іспит

Інтернет технологій
НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

мотиваційний 
лист

Робототехніка та 
технічні системи

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

мотиваційний
лист

124 Системний
аналіз Системного аналізу

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021+мотивацій
ний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний 

лист

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) та 
Фаховий іспит 

+  мотиваційний 
лист

співбесіда з 
іноземної мови 

та фаховий іспит

121
Інженерія

програмного
забезпечення

Інженерії
програмного
забезпечення

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021+мотивацій
ний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний

лист

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) та 
Фаховий іспит 

+  мотиваційний 
лист

співбесіда з 
іноземної мови 

та фаховий іспит

Технології
цифрового розвитку

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021+мотивацій
ний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

співбесіда з 
іноземної мови

та фаховий іспит



122 Комп΄ютерні
науки 

Комп'ютерних наук
НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

Штучного інтелекту
НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

123 Комп΄ютерна 
інженерія

Комп'ютерної
інженерії

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

126
Інформаційн
і системи та 
технології

Інженерія
програмного
забезпечення

автоматизованих
систем

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

125
Кібербезпека 

та захист 
інформації

Інформаційної та 
кібернетичної безпеки

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

Єдиний вступний
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

Систем 
інформаційного та 

кібернетичного
захисту

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

Управління
інформаційною та 

кібернетичною
безпекою

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний вступний 
іспит (ЄВІ) та 

Фаховий іспит +  
мотиваційний лист

ЄВІ ,Фаховий 
іспит+мотиваційни

й лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит

281

Публічне 
управління 

та 
адмініструва

ння

Публічного
управління та 

адміністрування

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-2021 

два предмета + 
мотиваційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдине фахове вступне 
випробування 

(ЄФВВ) та Єдиний 
вступний іспит (ЄВІ) 
+ мотиваційний лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та Єдиний 

вступний іспит 
(ЄВІ) + 

мотиваційний лист

співбесіда з 
іноземної мови та 

фаховий іспит



029
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

Документозна
вства та 

інформаційно
ї діяльності

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний

лист

НМТ 2022-
2023 або ЗНО 

2020-
2021+мотива
ційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) та 
Фаховий іспит +  

мотиваційний 
лист

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) та 
Фаховий іспит 

+  
мотиваційний 

лист

співбесіда 
з іноземної 

мови та 
фаховий 

іспит

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний

лист

НМТ 2022-
2023 або ЗНО 

2020-
2021+мотива
ційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) та 
Фаховий іспит +  

мотиваційний 
лист

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) та 
Фаховий іспит 

+  
мотиваційний 

лист

співбесіда 
з іноземної 

мови та 
фаховий 

іспит

073 Менеджмент Менеджменту
НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-
2023 або ЗНО 

2020-
2021+мотива
ційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та 

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) + 
мотиваційний 

лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та 

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) + 
мотиваційний 

лист

співбесіда 
з іноземної 

мови та 
фаховий 

іспит

075 Маркетинг Маркетингу
НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-
2023 або ЗНО 

2020-
2021+мотива
ційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та 

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) + 
мотиваційний 

лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та 

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) + 
мотиваційний 

лист

співбесіда 
з іноземної 

мови та 
фаховий 

іспит

076 Підприємницт
во та торгівля 

Підприємниц
тва, торгівлі
та біржової
діяльності

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-
2023 або ЗНО 

2020-
2021+мотива
ційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний
лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та 

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) + 
мотиваційний 

лист

Єдине фахове 
вступне 

випробування 
(ЄФВВ) та 

Єдиний 
вступний іспит 

(ЄВІ) + 
мотиваційний 

лист

співбесіда 
з іноземної 

мови та 
фаховий 

іспит

051 Економіка Економіка ІТ 
бізнесу

НМТ 2022-2023 або ЗНО 
2020-2021+мотиваційний 

лист

співбесіда + 
мотиваційний 

лист

НМТ 2022-
2023 або ЗНО 

2020-
2021+мотива
ційний лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

НМТ 2022-2023 
або ЗНО 2020-

2021 два 
предмета + 

мотиваційний 
лист

Єдине фахове
вступне

випробування
(ЄФВВ) та 

Єдиний
вступний іспит

(ЄВІ) + 
мотиваційний

лист

Єдине фахове
вступне

випробування
(ЄФВВ) та 

Єдиний
вступний іспит

(ЄВІ) + 
мотиваційний

лист

співбесіда
з іноземної

мови та 
фаховий

іспит



Навчально-науковий інститут телекомунікацій

172 Електронні
комунікації та 
радіотехніка
-

Телекомуніка
ційні системи
та мережі;

- Мобільні
телекомунікаці
ї та системи
цифрового 
телебачення;

- Інтернет-
технології;

Робототехніка
та 

технічні систе
ми .

НМТ 2022-2023 або
ЗНО 2020-2021

Українська мова

НМТ 2022-2023 або
ЗНО 2020-2021

Математика

НМТ 2022-2023 або
ЗНО 2020-2021

історія України або
іноземна мова

(англійська,німецька
французька, 

іспанська), або
біологія, або фізика, 

або хімія

Вступ на контракт без НМТ, ЗНО - лише
за мотиваційним листом.

https://www.dut.edu.ua/ua/221-zagalna-informaciya-kafedra-telekomunikaciynih-sistem-ta-merezh
https://www.dut.edu.ua/ua/197-zagalna-informaciya-kafedra-mobilnih-ta-videoinformaciynih-tehnologiy
https://dut.edu.ua/ua/pages/37
https://dut.edu.ua/ua/pages/1472


Вступники, які зареєстровані та перебувають на 
тимчасово окупованій території, зможуть
проходити усі процедури вступної кампанії
дистанційно .  

Співбесіди та подача документів проводяться  
дистанційно.

 Застосування пільг для жителів особливо 
небезпечних територій буде визначено навесні з 
урахуванням воєнно-політичної ситуації в 
Україні



магістр
 ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ- ЄВІ 

ПОЄДНУЄ:

Тест загальної                               Тест з іноземної мови
навчальної компетентності                     АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, 

(ТЗНК)                                              ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА

ФАХОВИЙ ІСПИТ
в закладі освіти ,якщо вступ на інші 

спеціальності
 ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ- ЄВІ 

ПОЄДНУЄ:

Тест загальної                               Тест з іноземної мови
навчальної компетентності                     АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, 

(ТЗНК)                                              ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА

ФАХОВИЙ ІСПИТ
в закладі освіти, якщо вступ на інші 

спеціальності



Для спеціальностей : 281  «Публічне управління та адміністрування», 

051 «Економіка», 073 «Менеджмент»,   075 «Маркетинг»,

076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

передбачено складання  двох іспитів:

 ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ-
ЄВІ 

ПОЄДНУЄ:

Тест загальної                               Тест з іноземної мови
навчальної компетентності                     АНГЛІЙСЬКА, НІМЕЦЬКА, 

(ТЗНК)                                              ФРАНЦУЗЬКА,         ІСПАНСЬКА

ЄФВВ - Єдине фахове вступне 

випробування у закладі освіти



Вступ на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня
магістра на денній формі навчання

1 Реєстрація для складання магістерського тесту ЄВІ та ЄФВВ 08-31 травня2023 року

2 Реєстрація для складання магістерського тесту ЄВІ та ЄФВВ (додаткова сесія) 17-14 липня 2023 року

3 Строки проведення магістерського тесту ЄВІ та ЄФВВ 26 червня -18 липня 2023 року

4 Строки проведення магістерського тесту ЄВІ та ЄФВВ
( додаткова сесія )

4-14 серпня 2023 року

5 Реєстрація електронних кабінетів вступників з 01 липня 2023 року
6 Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі з 31 липня по 18.00

21 серпня 2023 року
7 Закінчення прийому заяв та документів: для осіб, які вступають на основі

індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту начальної
компетентності

21 серпня 2023 року

для осіб, що вступають за результатами магістерського тесту начальної 
компетентності або тільки фахового іспиту в закладі освіти

21 серпня 2023 року

8 Строки проведення співбесід 17 -28 липня 2023 року
9 Строки проведення фахових іспитів 17 -28 липня 2023 року
10 Оприлюднення рейтингового списку не пізніше 26 серпня (бюджет);

не пізніше 30 серпня (контракт)
11 Рекомендації для зарахування за державним замовлення 26 серпня 2023 року

12 Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування за державним замовленням

до 18:00 години
29 серпня 2023 року

13 Зарахування вступників за державним замовленням До 31 серпня 2023 року

14 Надання рекомендацій до зарахування особам, які вступають на місця за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб

До 18.00 26 серпня 2023 року

15 Виконання вимог до зарахування вступниками, рекомендованими до 
зарахування за кошти фізичних та/або

До 18.00 29 вересня 2023 року

16 Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 30 вересня 2023 року

17 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня 2023 року



ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ

код спеціальності спеціальність кафедра Вступні іспити
бюджет контракт

121 Інженерія програмного
забезпечення

Інженерії програмного
забезпечення

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

122 Комп΄ютерні науки Комп'ютерних наук Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

123 Комп΄ютерна інженерія Комп'ютерної інженерії Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

126 Інформаційні системи та 
технології

Інженерія програмного
забезпечення автоматизованих

систем

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

125 Кібербезпека та захист 
інформації

Інформаційної та кібернетичної 
безпеки

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Систем інформаційного та 
кібернетичного захисту

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Управління інформаційною та 
кібернетичною безпекою

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

281 Публічне управління та 
адміністрування

Публічного управління та 
адміністрування

Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

172 Електронні комунікації та 
радіотехніка

Телекомунікаційних систем та 
мереж

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит Мотиваційний лист

Мобільних та 
відеоінформаційних технологій

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит Мотиваційний лист

124 Системний аналіз Системного аналізу Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа

Документознавства та 
інформаційної діяльності

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) та 
Фаховий іспит

073 Менеджмент Менеджменту Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

075 Маркетинг Маркетингу Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

076 Підприємництво та торгівля Підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності

Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

051 Економіка Економіка підприємств ІТ  
бізнесу

Єдине фахове вступне випробування 
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)

Єдине фахове вступне випробування
(ЄФВВ) та Єдиний вступний іспит (ЄВІ)



ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ПОЄДНУЄ ЧОТИРИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ІНСТИТУТА:

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА



Запитання надсилайте в чати:
Viber/Telegram +38 (066) 227 46 60

Чекаємо вас за адресою:
М. Київ вул. Солом’янська 7

Дякуємо за увагу! 
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