
 
СТАНЬ ПРОФЕСІОНАЛОМ, ЯКИЙ МОЖЕ 

ЗМІНИТИ ДЕРЖАВУ 
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БАКАЛАВРАТ 
 

Спеціальність: 
281 «Публічне управління та адміністрування» 

Освітня програми:  
«Адміністративний менеджмент» 

ЗНО          
Зовнішнє незалежне 

оцінювання 
 

НМТ 
Національний 

мультіпредметний тест 
1. Українська мова 
2. Математика 
3. Історія України 

 
АБО 

результати ЗНО 2019, 2020, 2021  +  мотиваційний лист 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КИМ Я ЗМОЖУ 
ПРАЦЮВАТИ? 

КЕРІВНИК, СПЕЦІАЛІСТ органів публічної влади, 
ЕКСПЕРТ із соціально-політичних питань, 

МЕНЕДЖЕР підприємств, установ, організацій,  
КЕРІВНИК прес-служби, РАДНИК депутата, 

КЕРІВНИК, СПЕЦІАЛІСТ у вітчизняних  та міжнародних фондах, 
МОДЕРАТОР благодійних платформ, Мережевий КОНСУЛЬТАНТ 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЧНУ імені Петра Могили 

Є БЮДЖЕТНІ 
МІСЦЯ! 

Твій пріоритет № 1  

м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 
2a, каб. 10-207 

тел.: (0512) 76-71-92 



НАШІ ВИПУСКНИКИ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ – ЦЕ: 
 
Викладачі. Проходять стажування у США, Великобританії, 
Німеччині, Польщі. Мають досвід з публічного адміністрування та 
широкі знання з різних аспектів управлінської діяльності. 
Практичне навчання. Лекції проводяться в інтерактивній формі та 
поєднуються із творчою роботою у групах, майтер-класами, 
тренінгами, практикою в органах влади різних рівнів, зустрічами з 
відомими людьми та експертами. 
Подорожі та налагодження широких зв’язків. Інститут 
співпрацює з багатьма навчальними закладами Західної Європи 
та Америки. У студентів є можливість проходити стажування в 
університетах Польщі, Канади та США. 
Перспективи кар’єрного й творчого зростання. Протягом 
навчання студенти мають нагоду стажуватися в органах влади, а 
після отримання диплома отримують запрошення на роботу. 
Бажаючі продовжити свій науковий шлях можуть навчатися у 
магістратурі за освітніми програмами «Державна служба», 
«Місцеве самоврядування», «Публічне управління закладами 
охорони здоров’я», «Соціальна робота» та в аспірантурі PhD. 
Рівні можливості. Створені всі умови для комфортного навчання 
людей з інвалідністю: є пандуси, спеціальні аудиторії, спеціалізовані 
кімнати особистої гігієни, надається психологічна підтримка, є 
можливість взяти участь у різних навчальних проектах і молодіжних 
ініціативах. 
Спільнота. Протягом свого існування Інститут 
державного управління підготував понад 2000 
фахівців, які зайняли гідне місце у процесі 
розбудови сучасної демократичної України. 
Випускники та викладачі продовжують тісну 
співпрацю та підтримують товариські стосунки. 
 

Готуємо управлінців нового покоління! 

ЯЦЮК Олена 
тренер міжнародного класу 
з соціальних питань, BNP 

Paribas - International Retail 
Banking, Париж, Франція 

 
ЦВЄТКОВ Маргарита 

психотерапевт, Регіональний 
центр терапії і запобігання 

сімейного насилля,  
м. Беер Шева, Ізраіль 

 
ПОПОВ Олег 

організатор локальних 
соціальних і культурних 

заходів, член Young 
European Ambassador 

ТОКАР Олег 
начальник відділу, 

Міністерство освіти України 

ВОЗНЯК Роман 
заступник начальника, 

Південного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції 

(м. Одеса) 

бакалаврат   /   магістратура   /   аспірантура PhD 

ЛАЗАРЄВ Дмитро 
заступник міського голови 

м. Миколаїв 

 
ЧУХАРЕВ Валерій 

заступник начальника 
управління, 

ГУ Нацполіції в 
Миколаївській обл. 

ЄРКО Інна 
директор департаменту, 

Міністерство освіти 
України 
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СУХАРНІКОВ Володимир 
заступник директора 

департаменту, 
Миколаївська міська рада 


