


Дисципліни, які вивчають 
магістри-документознавці

Інформаційне 
забезпечення 

проєктів

Інформаційно-
аналітичні 
технології

Міжнародна 
інформаційна 

діяльність

Інформаційна 
логістика

Електронна 
комерція

PR-технології

Конфліктологія
Видавничі 

інформаційні 
системи

Інтелектуальні 
інформаційні 

системи



Компетенції магістра-документознавця

Керівництво інформаційно-аналітичними 

структурними підрозділами в організаціях

Використання автоматизованих технологій 

для вирішення практичних, управлінських і 

прогностичних завдань

Аналіз інформаційних потоків та масивів

Застосовування комп’ютерних технологій та 

інформаційних систем у професійній 

діяльності 

Розуміння принципів проєктування та 
функціонування автоматизованих БД, 
семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних 
медіа



Етапи вступу до магістратури 2021

Реєстрація вступників для складання єдиного

вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)

З 11 травня до 03 червня  (до 18:00 год) 

2021 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 30 червня 2021 року (проводить УЦОЯО)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів

01 липня 2021 року

Прийом заяв та документів від вступників з 15 до 23 липня (до 18:00 год) 2021 року

Проведення фахових вступних випробувань в

університеті

з 19 до 30 липня 2021 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників о 12:00 годині 02 серпня 2021 року

Подання вступниками оригіналів документів до 18:00 години

07 серпня 2021 року

Зарахування вступників 12 серпня 2021 року



Етапи реєстрації на ЄВІ

• анкета-заява

• документ, що посвідчує особу

• облікова картка платника податків

• фотокартка

Сформуйте 
пакет 

документів

• evi_is@nung.edu.ua

Надішліть 
документи на 

е-пошту до 
3 червня

• у приймальній комісії 

• або відділенні Нової пошти/Укрпошти

Отримайте 
екзаменаційний 

листок



Сфера міжнародної діяльності

Наші випускники – наша гордість

Запухляк Віталій
Україна

Почесний Консул Республіки Хорватії в 

м. Івано-Франківську

Петрів Ольга 
(Ізраїль)

спеціаліст консульського відділу

Посольства України в Державі Ізраїль



Наші випускники – наша гордість

Яців (Сорохтей) Ірина 
(Чехія) 
менеджер ІТ-проєктів

сервісного центру IBM

Сфера ІТ

Никифорук

(Грибиник) Наталія
(Україна)
керівник відділу HR «Softjourn»



Сфера управління та бізнесу

Наші випускники – наша гордість

Гошовська Марта 

(Україна)

Corporate finance executive «Nemiroff»

(фінансовий директор компанії «Nemiroff»)

Филюк Юрій 

(Україна)

співвласник «23 ресторани», співзасновник 

«Тепле місто»



Сфера документно-інформаційного 

менеджменту

Наші випускники – наша гордість

Олексюк Тетяна

(Україна)

секретар-референт Голови Правління

ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

Тодорів Мар’яна

(Україна)

адміністратор сервісного центру МВС



Відвідайте нас у соцмережах!

Посилання: 

https://www.facebook.com/

kafedraDID/

Посилання: 

https://www.instagram.com/

kafedradid/?hl=uk



м. Івано-Франківськ, 

вул. Карпатська, 15

ауд. 0405

Кафедра 

документознавства

та інформаційної

діяльності

тел. (0342)72 49 56

(097 ) 59 11 610

e-mail: 

doc@nung.edu.ua

Ми будемо раді бачити тебе серед нас —

документознавців-менеджерів!


