


Спеціальність 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма «Документознавство та 

інформаційна діяльність»

Ким може працювати документознавець? 

Інформаційний 
менеджер

Інформаційний 
аналітик

Менеджер зі зв’язків з 
громадськістю 

Редактор електронних 
видань 

(контент-менеджер)

Менеджер з організації
електронного

документообігу

Керівник кадрової 
служби

Керівник діловодної 
служби 

Інформаційний брокер

Менеджер 
комп’ютерних

комунікацій та мас-
медіа



Кадровий менеджмент
Менеджмент 

електронних документів
Міжкультурні та ділові 
іншомовні  комунікації

Дисципліни, які вивчають 

документознавці, фахівці з інформаційної справи

Спеціальність 029 – Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

Інформаційний 
менеджмент

Інформаційний бізнес
Інформаційно-

аналітична діяльність

Інформаційний 

маркетинг
Маркетинг у 

соціальних мережах

Електронні послуги



Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів)

Вага оцінки 

ЗНО

з відповідних 

предметів

Вага середнього 

балу документа

про повну 

загальну освіту

1. Українська мова і література. 0,4

0,1

2. Історія України. 0,3

3. Математика або іноземна мова, 

або біологія, або географія, або 

фізика, або хімія.

0,2

Спеціальність 029 – Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа



Спеціальність 035 – Філологія

Освітньо-професійна програма «Англійська філологія та переклад»

Фахівець з перекладу може працювати на таких посадах:

Перекладач
Перекладач технічної 

літератури

Лінгвіст Гід-перекладач

Редактор-перекладач
Викладач іноземних

мов в закладах освіти

Керівник інформаційних
служб, діяльність яких
носить міжнародний

характер



Спеціальність 035 – Філологія

Дисципліни, які вивчають філологи

Медіаосвітні
технології

Основи прикладної 
лінгвістики

Основи теорії мовної
комунікації

Іноземна мова
Зіставна лексикологія

Стилістика основної 

іноземної мови

Основи послідовного 
перекладу

Сучасна література 
англомовних країн: 

перекладознавчий аспект

Науково-технічний 
переклад



Спеціальність 035 – Філологія

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага оцінки 

ЗНО

з відповідних 

предметів

Вага середнього 

балу документа

про повну 

загальну освіту

1. Українська мова і література. 0,4

0,1
2. Іноземна мова 0,3

3. Історія України або математика, 

або біологія, або географія, або фізика, 

або хімія.

0,2



Спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та 

адміністрування»

Спеціаліста державної 
служби в 

територіальних органах 
ЦОВВ

Спеціаліста в органах 
місцевого 

самоврядування

Фахівця в структурах 
недержавних суб'єктів 

громадянського 
суспільства

Спеціаліста державної 
служби в місцевих 
органах виконавчої 

влади

Адміністративній 
посаді в міжнародних 

організаціях

Фахівець з публічного управління та адміністрування 

може працювати на таких посадах:



Спеціальність 281 – Публічне управління та адміністрування

Система публічного 
адміністрування

Електронне 
урядування

Прийняття 
адміністративних 

рішень

Менеджмент 

людських ресурсів
Місцеве 

самоврядування

Бюджетування в 

публічних 

організаціях

Публічна служба Управлінська гра
Демократичне 

врядування

Дисципліни, які вивчають публічні управлінці



Спеціальність 281 – Публічне управління 

та адміністрування

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих 

конкурсів)

Вага оцінки 

ЗНО

з відповідних 

предметів

Вага середнього 

балу документа

про повну 

загальну освіту

1. Українська мова і література. 0,4

0,1

2. Математика. 0,2

3. Історія України або іноземна 

мова, або біологія, або географія, 

або фізика, або хімія.

0,3



НАШІ КОНТАКТИ

Інститут гуманітарної підготовки та державного 

управління

https://nung.edu.ua/department/igpdu

Приймальна комісія

https://nung.edu.ua/pk

Бот в Telegram

https://t.me/abiturient_igntuog_bot

https://nung.edu.ua/department/igpdu
https://nung.edu.ua/pk
https://t.me/abiturient_igntuog_bot

