


Ким може працювати 

документознавець-менеджер?

Інформаційний 
менеджер

Інформаційний
аналітик

Менеджер зі
зв’язків з 

громадськістю

Редактор 
електронних видань
(контент-менеджер)

Інформаційний
брокер

Керівник кадрової
служби

Керівник
діловодної служби

Менеджер з 
організації

електронного
документообігу

Менеджер 
комп’ютерних

комунікацій та мас-
медіа



Напрями професійної діяльності документознавця

 управління інформацією та

інформаційними ресурсами;

 адміністрування документно-

інформаційних систем;

 дизайн інформаційних продуктів;

 надання інформаціних послуг;

 захист інформації;

 маркетинг інформаційних продуктів

та послуг;

 медіа-комунікації та реклама.

І цей список поповнюватиметься щораз, коли буде відбуватись 

прорив у сфері інформаційних технологій!



Дисципліни, які вивчають 
документознавці, фахівці з інформаційної 

справи
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У яких сферах працюють наші 

випускники

Освітня
сфера

Державне
управління

Медіа-
комунікації

Розробка
інформаційних
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Обов’язкові умови вступу

Вступ здійснюється на основі сертифікатів Українського центру

оцінювання якості освіти, виданих у 2018-2021 роках, з таких

предметів:

1. Українська мова та література.

2. Історія України.

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, 

або хімія.



Географія працевлаштування наших 

випускників

Наші випускники працевлаштовані не тільки в Україні, а й за

кордоном. Це неповний перелік країн, де наші випускники-

документознавці працюють за фахом.

Польща

Іспанія

Велика 

Британія

Німеччина

Фінляндія

Чехія
Австрія



Міжнародна співпраця

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності веде

активну співпрацю з Корпусом миру США. Наші студенти мають

можливість вивчати англійську мову разом із волонтерами-носіями

мови і обмінюватися досвідом у сфері міжкультурних комунікацій.



Відвідайте нас у соцмережах!

Посилання: 

https://www.facebook.com/

kafedraDID/

Посилання: 

https://www.instagram.com/

kafedradid/?hl=uk



Студенти-документознавці — це 

поєднання знань, творчості та краси.

Елеонора Джичка («Міс Університету 

Нафти і Газу 2017»  та «Міс Івано-

Франківська 2018») та Ксенія 

Ковальчук (модель, засновник і 

директор модельної школи)

Кубок міського голови «Що? Де? Коли?» та 2 місце з Олімпіади за 

спеціальністю.

Досягнення студентів-документознавців



Студентське життя поза заняттями



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!


