


Дисципліни, які вивчають 
магістри з інформаційного інжинірингу

Інформаційне 
забезпечення 

проєктів

Інформаційний 
інжиніринг

Міжнародна 
інформаційна 

діяльність

Інформаційна 
логістика

Технології 
інтернет-
реклами

PR-технології

Соціо-
комунікаційні

технології 

Технології
інформаційного 

виробництва

Інтелектуальні 
інформаційні 

системи



Компетенції магістра з інформаційного 

інжинірингу

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



Обов’язкові умови вступу до 

магістратури 2022

Спеціальність 029

На бюджет На контракт

Підстава:

Мотиваційний 
лист

Підстава:

Мотиваційний 
лист

Фаховий іспит в 
закладі освіти

ІТ-спеціальність для гуманітаріїв!



Основні строки вступу 2022

Реєстрація електронних кабінетів

вступників, завантаження необхідних

документів

З 1 серпня 2022 року

Прийом заяв та документів 16 серпня - 15 вересня 2022 року

Проведення фахових вступних

випробувань в університет

15 - 18 вересня 2022 року

Рекомендації до зарахування вступників

на бюджет

не пізніше 20 вересня 2022 року

Подання документів для вступу на бюджет до 18:00 24 вересня 2022 року

Рекомендації до зарахування вступників

на контракт

до 31 жовтня 2022 року

(за основною та додатковою сесією)



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 —

фахівців з інформаційного інжинірингу!

ІТ-спеціальність для гуманітаріїв!


