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Ми не пропонуємо вам блискучу кар'єру - ви
здатні досягти успіхів самостійно завдяки освіті,
отриманої в нас!
Ми навчаємо індивідуально кожного - професійно всіх!
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Для вступу в університет потрібні наступні документи:
- заява на ім'я ректора університету;
- документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (диплом
про вищу освіту), на підставі якого здійснюється
вступ і додаток до нього;
- документ, що посвідчує особу та громадянство
(паспорт; військовий квиток або посвідчення про
приписку);
- - медична довідка 086-У;
- 6 кольорових фотографій 3х4 см;
- копія трудової книжки (для осіб, які мають стаж
роботи);
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.
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Запрошуємо на навчання!
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СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
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ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

АРХІВОЗНАВСТВО
Інститут післядипломної освіти та
дистанційного навчання
Східноукраїнського національного
університету
імені Володимира Даля

Інформація
про підготовку

Більше інформації ви можете
отримати завдяки сайтам СНУ ім. В. Даля:
snu.lg.ua

фахівців-архівознавців
(на базі вищої освіти)

Кафедри конституційного права та
архівознавства
http://archive.pravo-snu.lg.ua/
Адреса: м. Сєвєродонецьк,
пр-т Радянський, 59а,
ауд.215.
Телефон для довідок: 2-89-90,
066-645-27-55
066-706-82-15

Також приєднуйтесь до нас на
сторінці Вконтакті

http://vk.com/kafedra.arhiv
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ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Потреба у фахівцях архівної галузі
зростає в суспільстві з кожним роком.
Архівознавець – це: фахівець у галузі
архівної справи, історико-прикладних
знань; археограф, науковий співробітник; викладач архівознавчих та історичних дисциплін; перекладач спеціальних
текстів.
На сучасному етапі розвитку України соціальна значущість та суспільна вага фахівців-архівістів значно зростає. Фахівців з архівної справи потребують у першу чергу державні архівні установи, архівні підрозділи наукових установ, музеї,
бібліотеки, приватні архіви. По-друге,
керівники приватних підприємств, установ та організацій останнім часом усвідомлюють нагальну потребу у співробітниках, коло наукових і практичних
знань яких охоплює архівну справу, діловодство, документознавство та нормативно-правову базу.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля один з
7 вищих навчальних закладів в Україні,
в яких готують спеціалістів в галузі архівознавства.

Напрям „Історія”

Спеціальність «Архівознавство»

Кваліфікація – спеціаліст
Спеціальність: «Архівознавство»
Термін навчання: 2,5 роки

Випускники одержують диплом
державного зразку

На сьогодні випускники спеціальності «Архівознавство» максимально працевлаштовані як із
головної спеціальності, так і в
галузях діловодства, історії. Випускники кафедри обіймають
посади провідних спеціалістів і
начальників відділів у Державних архівах, архівах СБУ, Прокуратури України, викладачів історії і документознавства в школах, професійно-технічних ліцеях, коледжах, а також на кафедрі
конституційного права та архівознавства СНУ ім. В.Даля. Серед
випускників кафедри є і такі, що
продовжили навчання в аспірантурі та захистили кандидатські
дисертації.

