
 
 

  



Освітня діяльність вищого навчального закладу «Луцький інститут розвитку 

людини Університету «Україна» ґрунтується на концептуальних засадах 

Національної Доктрини розвитку освіти, Державної Національної програми 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, керується 

положеннями Статуту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна», прийнятого зборами засновників 

22.05.2014 р. (протокол № 1) і зареєстрованого в Міністерстві освіти і науки України 

05.10.2014 р. за № 10711050146000579, Правилами внутрішнього розпорядку 

Університету та іншими нормативно-правовими актами. 

 

Код та найменування спеціальності –  029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

 

Рівень вищої освіти –  сьомий рівень НРК України / перший бакалаврський 

рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-професійна програма: Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 

Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю 

знань 02 «Культура» спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» затверджена Вченою радою Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини «Україна» від 25 квітня 2019 р., протокол № 02. 

Характерною особливістю освітньо-професійної програми є її 

міждисциплінарний характер, що надає випускникам можливість оволодіння 

компетентностями з різних сфер професійної діяльності, які знаходяться на перетині 

інформатики, економіки та публічної діяльності. Це підкреслює суттєве соціальне 

значення програми для формування нової генерації дієвих і ефективних фахівців, 

лідерів в управлінні змінами, які стануть в авангарді здійснення необхідних країні 

реформ. Особливий акцент в програмі зроблено на формуванні навичок 

застосування сучасних інформаційних технологій, електронних методів управління, 

інструментів ефективної роботи та здатності до інноваційної діяльності. Завдяки 

широкому спектру умінь випускники програми вигідно виділяються на ринку праці. 

 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання –  240 кредитів / 3 роки 10 місяців.  

 

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). 

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 

02 Культура і мистецтво, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 



справа» Затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 12.12.2018 р. № 1378  

Відповідає кваліфікаційним характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010. 

Освітньо-професійна програма з практико-орієнтованим навчанням. Програма 

ґрунтується на сучасних досягненнях науки з інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи, технологій управління виробництвом та використання 

інформаційних ресурсів, продуктів та послуг. Програма максимально орієнтована на 

формування міжгалузевих знань і навиків. 

 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або 

здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

 

Загальні компетентності:  

ЗК 1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 3 – Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

ЗК 4 – Здатність до письмової та усної комунікації державною та іноземною 

мовами.  

ЗК 5 – Навички використання інформаційних і комунікативних технологій.  

ЗК 6 – Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 7 – Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК 8 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 9 – Здатність працювати в команді.  

ЗК 10 – Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 11 – Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 12 – Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і 

суспільство та розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

 

 



 

Фахові компетентності:  

ФК 1 – Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, 

моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування 

інформації та знань у будь-яких форматах.  

ФК 2 – Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, 

класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.  

ФК 3 – Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології та 

програмне забезпечення для вирішення завдань спеціальності.  

ФК 4 – Здатність аналізувати закономірності функціонування потоків та 

масивів документів та електронних даних.  

ФК 5 – Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію 

відповідно до чинних стандартів.  

ФК 6 – Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, 

засобами масової інформації.  

ФК 7 – Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва 

інформаційних продуктів та послуг, підвищення якості інформаційного 

обслуговування користувачів бібліотек та архівів.  

ФК 8 – Здатність проектувати та створювати інформаційні системи, ресурси, 

продукти, системи та послуги.  

ФК 9 – Здатність використовувати PR-технології та організовувати системи 

соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційно-технологічної 

інфраструктури.  

ФК 10 – Здатність застосовувати принципи проектування баз даних, 

інформаційних систем, соціальних мереж, цифрових бібліотек та архівів.  

ФК 11 – Здатність використовувати і вдосконалювати автоматизовані 

інформаційно-пошукові системи, організовувати цифрові архіви, електронні 

бібліотеки, проблемно-тематичні бази та банки даних.  

ФК 12 – Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування 

веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.  

ФК 13 – Здатність опановувати технології електронного урядування та 

електронного документообігу.  

ФК 14 – Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.  

ФК 15 – Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу 

інформаційної діяльності. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати.  
343 – Технічні фахівці в галузі управління 

3431 – Секретарі адміністративних органів 

2431 – Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та 

бібліотечних фондів 

2432 – Професіонали в сфері бібліотечної справи та кінопрограм 

2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 

1234 – Керівники підрозділів із реклами та зв'язків із громадськістю 



1476 – Менеджер (управитель) із реклами 

1475.4 – Менеджер (управитель) зі зв'язків із громадськістю 

2419.2 – Фахівець зі зв'язків із громадськістю та пресою; рекламіст 

3434.1 – Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3435 – Організатори діловодства 

3435.1 – Організатор діловодства (державні установи) 

3435.2– Організатор діловодства (культура) 

3436 – Помічники керівника 

3436.1 – Помічник керівника підприємства (установи, організації) 

3436.1 – Референт 

3436.2 – Помічник керівника іншого основного підрозділу 

3436.3 – Помічник керівника малого підприємства без апарату управління  

4141 – Архіваріус 

4141 – Конторський (офісний) службовець (бібліотека) 

4141 – Конторський (офісний) службовець (копіювання документів)  

4141 – Конторський (офісний) службовець (систематизація документів)  

4141 – Конторський (офісний) службовець (фотокопіювання) 

4141 – Оброблювач інформаційного матеріалу  

4141 – Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу  

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.   

Особи мають право розпочати навчання за освітньою програмою на базі повної 

загальної середньої освіти та за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст. 

Після завершення навчання за освітньою програмою особа має право здобувати 

другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання 

студентів за усі види аудиторної та позааудиторної освітньої діяльності (поточний, 

модульний, підсумковий контроль); модульні контрольні роботи, тестування, заліки, 

звіти про практику, курсові роботи, письмові екзамени, комплексні екзамени, 

дистанційні форми контролю. Атестація випускників освітньої програми 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проводиться у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

документа встановленого зразка про присудження освітнього ступеня бакалавра із 

присвоєнням кваліфікації «бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи». 

 

Обґрунтування потреби підготовки фахівців галузі знань 02 «Культура» 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

У світі комп’ютеризованого суспільства інформація, навички, компетентність, 

знання інформаційних технологій, іноземних мов стають рушійною силою 

соціального та економічного прогресу. Його соціальна роль та професійне 



призначення визначаються об’єктивними умовами розвитку освітньої системи, що 

диктуються європейськими нормами і стандартами згідно Болонського процесу; 

необхідністю високопрофесійних спеціалістів в управлінських структурах, які 

вміють працювати з первинною і вторинною інформацією, аналізувати та 

прогнозувати її використання у прийнятті управлінських рішень. 

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи заповнює відчутну 

прогалину у сфері документознавчо-інформаційних кадрів у інфраструктурі нашої 

держави, що відкриває один з резервів для подальшого вдосконалення і розвитку 

нових економічних відносин та поліпшення рівня управління виробництвом. 

Отже, підготовка фахівців бакалаврського рівня спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» базується на актуальних професійних 

напрямах, затребуваних на ринку праці Волинської області. 

Випускники зазначеної спеціальності орієнтовані працювати в державних 

органах управління, бібліотечних та архівних установах, інформаційних агентствах 

та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, 

стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств 

та науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах 

державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, 

рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення 

фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, 

установ, об’єднань тощо різного профілю та форм власності відповідно до 

галузевого стандарту вищої освіти України. 

 

 


