
 
 

  



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 – восьмий рівень НРК України / другий магістерський 

рівень вищої освіти.  

 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

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

Кваліфікація: магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

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

практико-орієнтованим навчанням для підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за галуззю знань 02 «Культура» спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» затверджена Вченою радою 

університету 25 квітня 2019 р., протокол № 02.  

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

зорієнтована на спеціалізації за трьома блоками дисциплін професійної підготовки 

вільного вибору здобувачів освіти:  

 блок 1 «Інформаційно-аналітична діяльність у сфері реклами і зв’язків з 

громадськістю»; 

 блок 2 «Державне управління та менеджмент органів державної влади і 

управління»; 

 блок 3 «Інформаційно-аналітична діяльність та менеджмент бізнес-

структур». 

Характерною особливістю освітньо-професійної програми є її 

міждисциплінарний характер, що надає випускникам можливість оволодіння 

компетентностями з різних сфер професійної діяльності, які знаходяться на перетині 

політики, економіки і публічної діяльності. Це підкреслює суттєве соціальне 

значення програми для формування нової генерації дієвих і ефективних управлінців, 

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 –  90 кредитів / 1 рік 6 місяців.  

 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). 

 Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) 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 24.05. 2019 р. № 728. 

Відповідає кваліфікаційним характеристикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010. 

Підготовка магістрів для інформаційно-бібліотечної сфери, державного 

управління, основним компонентом яких є складові соціально-культурного, 

освітнього та наукового рівнів, які дозволять мобільно реагувати на потреби 

практики та вимоги роботодавців у процесі підготовки професійних кадрів нової 

формації. 

  

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 генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та 

синтезу інформації в науках соціокомунікаційного циклу. 

ЗК 8. Здатність планувати час та управляти ним. 

 

Фахові компетентності:  

ФК 1. Здатність розуміти та використовувати закономірності розвитку 

інфосфери з метою організації ефективного управління інформаційною, 

бібліотечною та архівною діяльністю. 

ФК 2. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво 

інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в 

організаціях та установах, зокрема в архівних та бібліотечних. 

ФК 3. Здатність використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення 

експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної 

діяльності. 



ФК 4. Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного 

опрацювання різних видів інформації. 

ФК 5. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів. 

ФК 6. Здатність моделювати предметну галузь, розуміти принципи 

проектування та функціонування автоматизованих БД, семантичного веб, веб-

сервісів та соціальних медіа. 

ФК 7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення 

професійної діяльності. 

ФК 8. Здатність керувати колективом та приймати ефективні управлінські 

рішення. 

ФК 9. Здатність обстежувати, планувати та створювати організаційні структури 

управління відповідно до потреб діяльності інформаційних установ. 

ФК 10. Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними 

проектами. 

ФК 11. Здатність організовувати автоматизований облік, опрацювання та 

збереження інформації. 

ФК 12. Здатність застосовувати прикладне програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань. 

ФК 13. Здатність здійснювати процедури інформаційного моніторингу. 

ФК 14. Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати 

результати наукових робіт до оприлюднення. 

ФК 15. Знання системи наукових комунікацій та вміння використовувати їх 

можливості для оприлюднення результатів інноваційної діяльності. 

ФК 16. Здатність застосовувати теоретичні досягнення наук 

соціокомунікаційного циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та 

формування світоглядної позиції. 

ФК 17. Здатність застосовувати теорії та технології системного аналізу 

інформаційної діяльності. 

ФК 18. Вміння застосовувати законодавство для потреб практичної  діяльності. 

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати.  
Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник 

здатен виконувати зазначену в Національному класифікаторі України: 

«Класифікатор професій» ДК 003:2010 професійну роботу і може займати 

відповідну первинну посаду за категоріями:   

243 – Професіонали у сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи 

та інформації 

2433 – Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 

1229.1 – Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 

1229.3 – Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади 

2419.3 – Професіонали державної служби 

3435.1 – Організатори діловодства (державні установи) 

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 

 

Можливість навчання за програмою: 8 рівня НРК України, третього циклу 

FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL; отримання післядипломної освіти на споріднених та 

інших спеціальностях; підвищення кваліфікації. 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. Особа має 

право здобувати другий (магістерський) рівень вищої освіти за умови наявності 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, спеціаліста (зі 

споріднених спеціальностей), підтверджений документом державного зразка, що 

виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації). 

 

Порядок оцінювання результатів навчання. Проблемні, інтерактивні, 

проектні, інформаційно-комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні, 

контекстні технології навчання. Усне та письмове опитування, тести, презентація 

наукової роботи, захист кваліфікаційної роботи магістра, заліки. Атестація 

випускників освітньої програми спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

(магістерської) роботи. 

 

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. 

Здобувачам освітнього ступеня «магістр» запропоновано на вибір три блоки 

професійно-орієнтованої підготовки: 

 блок 1 «Інформаційно-аналітична діяльність у сфері реклами і зв’язків з 

громадськістю»; 

 блок 2 «Державне управління та менеджмент органів державної влади і 

управління»; 

 блок 3 «Інформаційно-аналітична діяльність та менеджмент бізнес-

структур». 

 



Отже, підготовка фахівців магістерського 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, 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. 


