
I - ПРЕАМБУЛА

Освітньо-професійна програма (надалі –  ОПП) для підготовки здобувачів

вищої  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  за  спеціальністю

«Інформаційна,  бібліотечна та архівна справа» містить обсяг кредитів ЄКТС,

необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня  вищої  освіти;  перелік

компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої

освіти,  сформульований  у  термінах  результатів  навчання;  форми  атестації

здобувачів  вищої  освіти;  вимоги  до  наявності  системи  внутрішнього

забезпечення якості вищої освіти.



ІІ Загальна характеристика

Рівень вищої освіти другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти магістр
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»   
Обмеження щодо форм 
навчання

Немає

Освітня кваліфікація Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кваліфікація в дипломі Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Опис предметної 
області

Об’єкти вивчення: інституції та інфраструктура, що забезпечують
створення,  розповсюдження,  акумулювання,  зберігання,
архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах;
теорії,  процеси,  технології  та  стандарти,  що  сприяють
формуванню, підтримці та використанню інформаційних ресурсів
установ. 
Цілі  навчання: уміння  використовувати  знання  з  інформаційної,
бібліотечної та архівної справи, застосовувати навички управління
виробництвом  та  використання  інформаційних  ресурсів,
продуктів та послуг.
Теоретичний  зміст  предметної  області: закономірності
функціонування інформаційних та документних систем установ;
технології  управління  інформаційними,  архівними  та
бібліотечними ресурсами.
Методи, методики та технології, якими має оволодіти здобувач
вищої  освіти  для  застосовування  на  практиці: методи  та
технології  інформаційної,  бібліотечної  та  архівної  діяльності;
методи  та  технології  формування  та  організації  використання
інформаційних,  бібліотечних  та  архівних  ресурсів,  управління
документаційними  процесами,  комплексний  аналіз  діяльності
документно-інформаційної установи. 
Інструменти  та  обладнання: комп’ютерне,  мережеве  та
програмне  забезпечення, мультимедійні засоби;  системи
електронного  документообігу,  електронних  бібліотек  та  архівів;
системи опрацювання текстової та графічної інформації.

Академічні права 
випускників

Працевлаштування за фахом та/або продовження здобуття освіти за
третім  рівнем  навчання  (освітньо-науковим),  участь  у  системі
післядипломної освіти

ІІІ  Обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного
ступеня вищої освіти
Обсяг програми у 
кредитах ЄКТС

90 кредитів ЄКТС / 1 рік 6 місяців



ІV – КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА

Інтегральна
компетентність

Здатність  розв’язувати  складні  задачі  і  проблеми  у  певній  галузі
професійної  діяльності  або  у  процесі  навчання,  що  передбачає
проведення  досліджень  та/або  здійснення  інновацій  та
характеризується невизначеністю умов і вимог

Загальні
компетентності

1.  Володіння  глибокими  знаннями,  що  сприяють  професійному
розвитку, формуванню загальної культури й соціалізації особистості,
її схильності до етичних цінностей.
2.  Володіння  глибокими  знаннями  з  гуманітарної,  природничо-
наукової  та  загальноекономічної  підготовки,  необхідними  для
професійного  здійснення  наукової  діяльності  та  проведення
наукового дослідження.
3.  Володіння на високому рівні методологією наукової  та  освітньої
діяльності,  здатність  швидко  адаптуватися  до  змін  і  професійно
застосовувати новітні дослідницькі та освітні технології.
4. Здатність аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним,
прагнути  до  наукових  пошуків  оптимальних  рішень  і  творчої
взаємодії із зацікавленими суб’єктами, групами, організаціями.
5. Володіння на високому рівні відповідним категоріальним апаратом,
новітніми  теоріями,  концепціями,  технологіями  та  методами,
необхідними  для  розв’язання  комплексних  проблем  у  галузі
професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.
6.  Здатність  застосовувати  статистичні  методи  для  аналізу  даних,
моделювання  і  прийняття  наукових  рішень,  володіння  новітніми
інструментами і технологіями управління інформацією.

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

1. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних
джерел,  застосовувати  з  цією  метою  технічні  засоби,  економіко-
математичні  методи  і  моделі,  інформаційне  та  програмне
забезпечення.
2.  Здатність  виявляти,  ставити  та  вирішувати  наукові  проблеми,
генерувати нові ідеї, що спонукають до пізнання істини, до проведення
глибоких  наукових  досліджень,  здатність  самостійно  продукувати  і
приймати рішення.
3.  Володіння навичками міжособистісної взаємодії, вміння працювати в
команді, налагоджувати контакт з різними за віком, характером і статусом
людьми.
4. Здатність використовувати професійні знання й практичні навички
з документознавства в процесах отримання та опрацювання наукової
інформації, її практичного застосування та подальшого проектування
інформаційних систем.
5. Організація інформаційної діяльності.
6.  Здатність  застосовувати  отримані  нові  знання  й  практичні
пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері професійної
діяльності, адаптувати їх до умов змінного середовища.
7. Володіння методологією фахових дисциплін.
8.  Здатність  до  самостійної  практичної  роботи  відповідно  до
отриманої кваліфікації.
9. Здатність працювати в команді. Навички міжособистісної взаємодії,
здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
10.  Використання  та  вдосконалення  організації  автоматизованих
інформаційних систем, баз даних та систем управління електронними
документами.
11.  Розроблення  і  впровадження  технологічних  процесів



документування  та  роботи  з  документами  і  документною
інформацією.

V - НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ ПРОГРАМНИХ

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
1. Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації,

модернізації,  підвищення  ефективності  управління  інформаційною,
бібліотечною та архівною діяльністю.

2. Володіти  знаннями  та  уміннями  щодо  особливостей  організації  та
управління  інформаційно-аналітичною  діяльністю  на  підприємствах  та
установах.

3. Уміти  використовувати  інтернет-ресурси  та  технології  для  вирішення
експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної
діяльності. 

4. Володіти  знаннями  наукових  засад  організації  впровадження  новітніх
технологій в інформаційну, бібліотечну та архівну діяльність.

5. Уміти  застосовувати  технології  та  процедури  аналітико-синтетичного
опрацювання наукової та управлінської інформації.

6. Уміти відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом бібліо-
та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів.

7. Уміти моделювати предметну галузь, розуміти принципи проектування та
функціонування  автоматизованих  БД,  семантичного  вебу,  веб-сервисів  та
соціальних медіа.

8. Застосовувати можливості сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних
технологій для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань підвищення
ефективності функціонування установ інформаційної, бібліотечної та архівної
сфери.

9. Застосувати  знання  та  практичні  навички  з  професійно-орієнтованих
навчальних  дисциплін  в  інформаційній,  бібліотечній  та  архівній  сфері  за
екстремальних умов.

10. Використовувати  різноманітні  комунікативні  технології  для  організації
ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному рівнях на
засадах толерантності, діалогу і співробітництва.

11. Застосувати  знання  та  практичні  навички  аналізу  відповідних
нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов, що регулюють
функціонування інформаційної сфери.

12. Уміти  застосовувати  прикладне  програмне  забезпечення  для  вирішення
управлінських та/або наукових завдань на основі  поєднання інтелектуальних
здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем.

13. Уміти  забезпечувати  розробку  та  ефективне  управління  інноваційними
проектами.

14. .Застосовувати  основи  педагогіки  і  психології,  інноваційні  методики
викладання  фахових  дисциплін  у  навчально-виховному  процесі  у  вищих
навчальних закладах освіти.



15. Уміти  застосовувати  теоретичні  досягнення  наук  соціокомунікаційного
циклу  для  інтерпретації  інформаційних  явищ  і  процесів  та  формування
світоглядної позиції.

16.  Уміти застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими
правами. 

17. Володіти  культурою  мислення,  вміти  узагальнювати,  аналізувати  і
синтезувати інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, накопиченням,
зберіганням і використанням.

VІ – ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Форми атестації здобувачів вищої

освіти
атестація  здійснюється  у  формі
публічного  захисту  кваліфікаційної
(магістерської) роботи.
Атестація  здійснюється  відкрито  і
публічно

Вимоги до заключної
кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна (магістерська) робота є
самостійним дослідженням студента  і
обов’язково  перевіряється  на  плагіат.
Закінчена  робота  оприлюднюється  на
офіційному сайті ТНЕУ.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним
закладом  якості  освітньої  діяльності  та  якості  вищої  освіти  (система
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і
заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і

педагогічних  працівників  вищого  навчального  закладу  та  регулярне
оприлюднення  результатів  таких  оцінювань  на  офіційному  веб-сайті  вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

4)  забезпечення  підвищення  кваліфікації  педагогічних,  наукових  і
науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу,  у  тому  числі  самостійної  роботи  студентів,  за  кожною  освітньою
програмою;

6)  забезпечення  наявності  інформаційних  систем  для  ефективного
управління освітнім процесом;

7)  забезпечення  публічності  інформації  про  освітні  програми,  ступені
вищої освіти та кваліфікації;

8)  забезпечення  ефективної  системи  запобігання  та  виявлення
академічного  плагіату  у  наукових  працях  працівників  вищих  навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти;

9) інших процедур і заходів.



Система  забезпечення  вищим  навчальним  закладом  якості  освітньої
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за
поданням  ВНЗ  оцінюється  Національним  агентством  із  забезпечення  якості
вищої освіти або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та
забезпечення  якості  вищої  освіти  на  предмет  її  відповідності  вимогам  до
системи забезпечення якості  вищої освіти,  що затверджуються Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним  стандартам і
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIIІ. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої
освіти

1. Закон «Про вищу освіту»: за станом на 20.06.2016 р. [Електронний
ресурс]  //  Законодавство  України.  –  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18   . – Назва з титул. екрану.

2. Международная  стандартная  классификация образования  (МСКО)
2011 [Електронний ресурс]  /  Інститут  статистики ЮНЕСКО,  2013.   –  87  с  –
Режим доступу: http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-ru.pdf.
– Назва з титул. екрану.

3. Національний  класифікатор  України:  Класифікатор  професій
ДК 003:2010. – К. : Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с.

4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету
Міністрів  України  від  23  листоп.  2011  р.  №  1341  [Електронний  ресурс]  //
Законодавство  України.  –  Режим  доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п  -. – Назва з титул. екрану.

4. Про  затвердження  переліку  галузей  знань  і  спеціальностей,  за
якими здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої  освіти:  Постанова  Кабінету
Міністрів  України  від  29  квітня  2015  р.  №  266  [Електронний  ресурс]  //
Законодавство  України.  –  Режим  доступу:
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ОПП «Документознавтво та інформаційна діяльність» за спеціальністю
029 «Інформаційна,  бібліотечна та архівна справа» для підготовки здобувачів
вищої  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  є  нормативним  документом
ТНЕУ, в якому визначається сукупність вимог до змісту та результатів освітньої
діяльності.

ОПП «Документознавтво та інформаційна діяльність» за спеціальністю
029 «Інформаційна,  бібліотечна та архівна справа» для підготовки здобувачів
вищої  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  визначає  такі  вимоги  до
освітньої програми:

 обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного
ступеня вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги  до  наявності  системи  внутрішнього  забезпечення  якості

вищої освіти.
Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК та матриця

відповідності результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях
1 і 2.



Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей

дескрипторам НРК
Класифікація

компетентностей за
НРК

Знання Уміння Комунікація
Автономія та

відповідальність

1 2 3 4 5
Загальні компетентності

Володіння глибокими 
знаннями, що сприяють 
професійному розвитку, 
формуванню загальної 
культури й соціаліазації 
особистості, її 
схильності до етичних 
цінностей

+ + + +

Володіння глибокими 
знаннями з гуманітарної,
природничо-наукової та 
загальноекономічної 
підготовки, необхідними
для професійного 
здійснення наукової 
діяльності та проведення
наукового дослідження

+ + + +

Володіння на високому 
рівні методологією 
наукової та освітньої 
діяльності, здатність 
швидко адаптуватися до 
змін і професійно 
застосовувати новітні 
дослідницькі та освітні 
технології

+ + + +

Здатність аналітично 
мислити, бути 
проникливим та 
об’єктивним, прагнути 
до наукових пошуків 
оптимальних рішень і 
творчої взаємодії із 
зацікавленими 
суб’єктами, групами, 
організаціями.

+ + + +

Володіння на високому 
рівні відповідним 
категоріальним апаратом, 
новітніми теоріями, 
концепціями, 
технологіями та методами,
необхідними для 
розв’язання комплексних 
проблем у галузі 
професійної та/або 
дослідницько-інноваційної
діяльності

+ + + +

Здатність застосовувати 
статистичні методи для 
аналізу даних, 
моделювання і прийняття 
наукових рішень, 
володіння новітніми 
інструментами і 

+ + + +



1 2 3 4 5
технологіями управління 
інформацією

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
Здатність здійснювати 
пошук та аналізувати 
інформацію з різних 
джерел, застосовувати з 
цією метою технічні 
засоби, економіко-
математичні методи і 
моделі, інформаційне та 
програмне забезпечення

+ + + +

Здатність виявляти, 
ставити та вирішувати 
наукові проблеми, 
генерувати нові ідеї, що 
спонукають до пізнання 
істини, до проведення 
глибоких наукових 
досліджень, здатність 
самостійно продукувати і 
приймати рішення

+ + + +

 Володіння навичками 
міжособистісної взаємодії,
вміння працювати в 
команді, налагоджувати 
контакт з різними за віком,
характером і статусом 
людьми

+ + + +

Здатність 
використовувати 
професійні знання й 
практичні навички з 
документознав-ства в 
процесах отримання та 
опрацювання наукової 
інформації, її 
практичного 
застосування та 
подальшого 
проектування 
інформаційних систем

+ + + +

Організація 
інформаційної 
діяльності

+ + + +

Здатність застосовувати 
отримані нові знання й 
практичні пропозиції для
розв’язання комплексних
проблем у сфері 
професійної діяльності, 
адаптувати їх до умов 
змінного середовища

+ + + +

Володіти методологією 
фахових дисциплін

+ + + +

Здатність до самостійної
практичної роботи 
відповідно до отриманої 
кваліфікації

+ + + +

Здатність працювати в 
команді. Навички 
міжособистісної 
взаємодії, здатність 
мотивувати людей та 

+ + + +



1 2 3 4 5
рухатися до спільної 
мети
Використання та 
вдосконалення 
організації 
автоматизованих 
інформаційних систем, 
баз даних та систем 
управління 
електронними 
документами

+ + + +

Розроблення і 
впровадження 
технологічних процесів 
документування та 
роботи з документами і 
документною 
інформацією

+ + + +



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні 
результати навчання

Компетентності
Інтегральна

компе-
тентність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Володіти  знаннями  наукових  засад
організації  впровадження  новітніх
технологій в інформаційну, бібліотечну та
архівну діяльність

+ +

Уміти  відстежувати  тенденції  розвитку
предметної  сфери  шляхом  бібліо-  та
вебометричного  аналізу  інформаційних
потоків та масивів.

+ +

Застосовувати  основи  педагогіки  і
психології,  інноваційні  методики
викладання  фахових  дисциплін  у
навчально-виховному  процесі  у  вищих
навчальних закладах освіти

+ +

Уміти  застосовувати  технології  та
процедури  аналітико-синтетичного
опрацювання  наукової  та  управлінської
інформації

+ +

Застосувати знання та практичні  навички
аналізу  відповідних  нормативних
документів, чинних стандартів і технічних
умов,  що  регулюють  функціонування
інформаційної сфери.

+ +

Застосувати знання та практичні  навички
з  професійно-орієнтованих  навчальних
дисциплін  в  інформаційній,  бібліотечній
та архівній сфері за екстремальних умов.

+ + +

Володіти  культурою  мислення,  вміти
узагальнювати,  аналізувати  і  синтезувати
інформацію  в  діяльності,  пов’язаній  із  її
пошуком,  накопиченням,  зберіганням  і
використанням.

+ +

Уміти  забезпечувати  розробку  та
ефективне  управління  інноваційними
проектами

+ +

Володіти  знаннями  та  уміннями  щодо
особливостей  організації  та  управління
інформаційно-аналітичною  діяльністю  на
підприємствах та установах

+ +



Застосовувати  можливості  сучасних
комп’ютерних  та  телекомунікаційних
технологій  для  ідентифікації,
формулювання  і  вирішення  завдань
підвищення ефективності функціонування
установ  інформаційної,  бібліотечної  та
архівної сфери

+ + +

Уміти  моделювати  предметну  галузь,
розуміти  принципи  проектування  та
функціонування  автоматизованих  БД,
семантичного  вебу,  веб-сервісів  та
соціальних медіа.

+ +

Уміти  застосовувати  теоретичні
досягнення  наук  соціокомунікаційного
циклу  для  інтерпретації  інформаційних
явищ  і  процесів  та  формування
світоглядної позиції.

+ + +

Володіти  знанням  і  розумінням
теоретичних  засад  системної  організації,
модернізації,  підвищення  ефективності
управління  інформаційною,  бібліотечною
та архівною діяльністю

+ +

Уміти  застосовувати  законодавство,  що
регулює управління авторськими правами + + +
Використовувати  різноманітні
комунікативні  технології  для  організації
ефективного  спілкування  на
професійному,  науковому  та  соціальному
рівнях на засадах толерантності, діалогу і
співробітництва.

+ +

Уміти застосовувати прикладне програмне
забезпечення  для  вирішення
управлінських та/або наукових завдань на
основі  поєднання  інтелектуальних
здібностей  людини  з  функціональними
можливостями інформаційних систем

+ +

Уміти  використовувати  інтернет-ресурси
та  технології  для  вирішення
експериментальних,  практичних  і
прогностичних  завдань  у  галузі
професійної діяльності.

+ +

 


