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Інститут гуманітарної підготовки та державного управління здійснює 
підготовку фахівців (бакалавр, магістр) за спеціальностями:

Освітньо-професійні програми:

Документознавство та інформаційна діяльність
(Бакалавр)
Документознавство та інформаційна діяльність
(Магістр)

Освітньо-професійні програми:

Освітньо-професійні програми:

Англійська філологія та переклад (Бакалавр)
Германська філологія, усний та письмовий переклад 
з англійської мови, викладання англійської та
німецької мов (Магістр)

Публічне управління та адміністрування (Бакалавр)
Публічне управління та адміністрування (Магістр)

ЧОМУ ВАРТО НАВЧАТИСЯ В ІГПДУ?

1 Сучасні спеціальності та освітні програми

2

3

4

Інноваційні технології, форми і методи навчання студентів

Особистісно-орієнтований підхід до розкриття потенціалу здобувачів вищої освіти

Мікроклімат взаємної довіри та поваги серед студентів та 
професорсько-викладацького складу

5
Постійна співпраця з роботодавцями, затребуваність випускників інституту на 
ринку праці

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління  – 
це вдалий старт до професійного становлення та кар'єрного зростання

ОБЕРИ ДЛЯ СЕБЕ НАЙКРАЩУ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ ІГПДУ

МОЖЛИВОСТІ:

Індивідуальний підхід до організації навчання
 (можливість дуальної чи дистанційної форми здобуття вищої освіти)

Стажування та практика на провідних підприємствах регіону, в органах 
державної влади і місцевого самоврядування, а також закордоном

Знайомство із досвідом викладачів-практиків 
під час проведення занять

Можливість працевлаштування випускників завдяки партнерським 
взаємовідносинам ІГПДУ з органами державної влади та бізнесу

Можливість реалізації власних ідей завдяки участі в студентських 
організаціях (Студентський парламент,  Студентський профком, AIESEC)

Вдосконалення рівня володіння іноземними мовами (залучення до
 проведення занять волонтерів «Корпусу миру» посольства США в Україні)

Навчання на кафедрі військової підготовки ІФНТУНГ 
за програмою підготовки офіцерів запасу

Створення оптимальних умов для занять спортом та реалізації 
творчих здібностей студентів у художній самодіяльності

029

Спеціальність 
«Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа»

Спеціалізація 035.041 ««Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша – англійська»

Слухачі магістратури спеціальності 281 "Публічне
управління та адміністрування" заочної форми
навчаються за кошти державного бюджету за
замовленням Національного агентства України
з питань державної служби
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Спеціальність 
«Філологія»

281

Спеціальність 
«Публічне управління 
та адміністрування»
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