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4) НаказНаказ МОН Украiни вiд 06. 1 1. 201,5 J\Ъ 1 15 1 Про особливостi
запровадження перелiку гшrузей знань i спецiальностей, за якими

мон

здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 29 квiтня 20|5 року Jф 266.

5) Наказ МОН УкраiЪи вiд 15 жовтня 2015 J\Ъ 1085 Про Умови прийому
на навчання до вищих навч€шьних закладiв УкраiЪп в 2016 роцi;

6) Методичнi рекомендацii щодо розроблення стандартiв вищоi оовiти:
проект [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки УкраТни. - К. -
Режим (htф ://mоп. gov.ualcitizens/zv' }zazki-z-

а-20\б.html).
7) Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 грудня 2015 р. J\b 1187

(Лiцензiйнi умови провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти)

4 ВИЗНАЧЕННЯ

У програмi термiни вживаються в такому значеннi;
1) автономнiстъ i вiдповiдальнiстъ здатнiсть самостiйно виконувати

ЗаВДаННЯ, РОЗВ'яЗуВжИ задачi i проблеми та вiдповiдати за резулътати своеi
дiяльностi;

2) аКРедитацiя ocBiTHboi програми оцiнювання освiтнъоТ програми
таlабо ocBiTHboT дiяльностi вищого навч€шъного закJIадУ за цiею програмою на
предмет вiдповiдностi стандарту вищоi освiти; спроможностi виконати вимоги
стандарту та досягти заявлених у програмi резулътатiв навчання; досягнення
заявлених у програмi резулътатiв навчання;

3) атестацiЯ це встановленнrI вiдповiдностi засвоених здобувачами
вищоi освiти рiвня та обсягу знанъ, yMiHb, iнших компетентностей вимогам
стандартiв вищоТ освiти;

5) вища ocBiTa - сукупнiсть систематизованих знанъ, yMiHb i практичних
навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних i громадянсъких
якостей, мор€Lльно-етичних цiнностей, iнших компетентностей, здобутих у
вищому навч€tльному закладi у вiдповiднiй гаryзi знань за певною
квалiфiкацiею на рiвнях вищоi освiти, що за складнiстю е вищими, нiж piBeHb
повноi загальноi середньоТ освiти;

6)ВИЩИй НаВч€tПЬний заклад - окремий вид установи, яка е юридичною
особою приватного або публiчного права, Дiс згiдно з виданою лiцензiсю на
провадження ocBiTHboi дiяльностi на певних рiвнях вищоТ освiти, проводить
НаУКОВУ, НаУКОВО-ТеХНiЧНУ, iНновацiЙну таlабо методичну дiяльнiсть,
забезпечУе органiЗацiЮ освiтнього процесу i здобуття особами вищоi освiти,
пiслядипломноТ освiти з урахуванням ikHix покJIиканъ, iHTepeciB i здiбностей;

4) галузь знань - основна предметна область освiти i науки, що включас
групу спорiднених спецiальностей, за якими здiйснюеться професiйна
пiдготовка;

5) дисциплiнарнi компетентностi - деталiзованiяк результат декомпозицiI компетентностей
(спецiалiзацii) певного рiвня вищоi освiти;

програмi компетентностi
фахiвця спецiальностi

доступу:
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6)СвропеЙська кредитна трансферно-накопичув€uIьна система (СКТС) -
СИСТеМа ТРаНСферУ i накопичення кредитiв, що використовуетъся в
СВРОпейсЬкому просторi вищоi освiти з метою надання, визнання,
пiдтверлження квалiфiкацiй та ocBiTHix компонентiв i сприяе академiчнiй
мобiльностi здобувачiв вищоi освiти. Система Грунтуеться на визначеннi
навч€LIIьного навантаження здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягненнrI
визначених результатiв навчання, та облiковуеться в кредитах ектс;

7) ЗаСОби дiагностики документи, що затвердженi в установленому
ПОРЯДКУ, Та пРиЗначенi для встановлення ступеню досягнення запланованого
РiВНя сформованостi компетентностей студента при контрольних заходах;

8) здобувачi вищоТ освiти - особи, якi навчаються
закладi на певному piBHi вищоI освiти з метою здобуття
квалiфiкацii;

9) змiстовий модуль сукупнiсть yMiHb, знань, цiнностей, якi
забезпечують реалiзацiю певноi компетентностi ;

10)знання - осмислеЕа та засвосна суб'сктом наукова iнформацiя, що €
основою його усвiдомленоi, цiлеспрямованоi дiяльностi. Знання подiляються на
еМпiричнi (фактологiчнi) i теоретичнi (концептуаJIьнi, методологiчнi);

1l)iнтегр€шъна компетентнiсть узагzLльнений опис квалiфiкацiйного
рiвня, який виражае ocHoBHi Пм.Петентностi характеристики рiвня щодо
навчання та/ або професiйноi дiяльностi;

12) iнформацiйне забезпечення навч€шьноi дисциплiни - засоби навчання,
у якиХ системнО викJIадено основи знань з певноI дисциплiни на piBHi с}часних
досягнень науки i культури, опора для самоосвiти i самонавчання (пiдруrники;
навч€шьнi посiбники, навчалъно-наочнi посiбники, навч€tлъно-методичнi
посiбники, xpecToMaTii, словники, енцикJIопедii, довiдники тощо);

13)квалiфiкацiйний piBeHb - структурна одиниця Нацiональноi рамки
квалiфiкацiй, що визначасться певною сукупнiстю компетентностей, якi е
тиtIовими дJuI кв€L[iфiкацiй даного рiвня;

14) квалiфiкацiя офiцiйний результат оцiнювання i визнання, який
отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа
досягла компетентностей (результатiв навчання) за заданими стандартами;

15) компетентнiсть/компетентностi (.а Fрк) здатнiсть особи до
виконанНя певноГо видУ дiяльностi, що виражаетъся через знаннrI, розумiння,
умiння, цiнностi, iншi особистi якостi;

передавання
iнформацii, узгодження дiй, спiльноТ дiяльностi;

1 7) кредит Свропейськоi кредитноТ трансферно-накопичувЕLльноi системи
(далi кредит сктс) - одиниця вимiрювання обсяry навчаJIьного навантаження
здобувача вищоi освiти, необхiдного для досягнення визначених (очiкуваних)
результатiв навчання. обсяг одного кредиту сктс становить з0 годин.
Навантаження одного навчального року становить, як правиJIо, 60 кредитiв
еКТС;

у вищому навч€Lльному
вlдповlдного ступеня 1
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18)курсова робота iндивiдуальне завдання, виконання якого
спрямовано на органiзацiю технологiчного процесу (наприклад. Технiчну
пiдготовку, забезпечення функцiонуваннrl, контроль) та управлiння ним
(планування, облiк, аналiз, регулювання);

19)магiстр - це освiтнiй ступiнь, що здобувасться на другому piBHi вищоi
освiти та присуджуеться вищим навчапьним закладом у результатi успiшного
виконання здобувачем вищоi освiти вiдповiдноТ ocBiTHboi програми. Ступiнь
магiстра здобуваеться за освiтньо-професiйною або за освiтньо-науковою
Програмою. Обсяг освiтньо-професiЙноi програми пiдготовки магiстра
становить 90-120 кредитiв еКТС, обсяг ocBiTHbo-HayKoBoI програми - |20
кредитiв СКТС. OcBiTHbo-HayKoBa програма магiстра обов'язково вкJIючае
дослiдницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 вiдсоткiв;

20)методичне забезпечення навчапьноi дисциплiни - рекомендацii до
СУПРОВоДЖення навчаJIьноi дiялъностi студента за BciMa видами навчаJIъних
занять, що мiстить, у тому числi iнформацiю щодо засобiв та процедури
КОнТрольних заходiв, ik форми та змiсту, методiв розв'язання вправ, джерел
iнформацii;

21)навчальна дисциплiна
пiдсумковому контролю ;

22) навчальний елемент - мiнiмалъна навчаJIьна iнформацiя самостiйного
смислового значення (поняття, явища, вiдношення, аIIгоритми);

23) об'скт дiагностики - компетентностi, опануваннrI яких забезпечуються
навчальною дисциплiною;

24) об'скт дiяльностi - процеси, явища, технологii або (та) матерiальнi
Об'еКти на якi спрямована дiяльнiсть фахiвця (суб'екта дiялъностi). Незалежно
ВiД фiЗИчноi природи об'ект дiяльностi мае певний перiод (цикл) iснування,
який передбачае етапи: проектування (розроблення), протягом якого
ВиРiшгУоться цитання щодо забезпечення певних його якостей та властивостей;
створення (виробництва, впровадження); експлуатацii, протягом якоi об'ект
ВИКОристовуетъся за призначенням; вiдновлення (ремонту, удосконалення), яке
ПОВ'яЗане з вiдновленням властивостей якостi, пiдвищенням ефективностi
тощо; утилiзацii та лiквiдацiТ.

25) освiтнiй процес - це iнтелектуаJIьна, творча дiяльнiсть у сферi вищоТ
ОСВiТи i науки, що провадиться у вищому навч€tльному закладi (науковiй
ycTaHoBi) через систему науково-методичних i педагогiчних заходiв та
спрямована на передачУ, засвоеНня, приМноженнЯ i використання знань, yMiHb
та iнших компетентностей у осiб, якi навчаються, а також на формування
гармонiйно розвиненоi особистостi.

26) ОСвiтня (освiтньо-професiйна чи ocBiTHbo-HayкoBa) програма - система
ocBiTHix компонентiв на вiдповiдному piBHi вищоi освiти в межах спецiальностi,
ЩО ВИЗНаЧае ВИМОГи до рiвня освiти осiб, якi можутъ розпочати навчання за
цiею про|рамою, перелiк навч€Lльних дисциплiн i логiчну послiдовнiсть ix
ВИВЧення, кiлькiсть кредитiв СКТС, необхiдних для виконання цiеТ програми, а

сукупнiсть модулiв, що пiдлягас
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Також очiкуванi результати навчання (компетентностi), якими повинен
оволодiти здобувач вiдповiдного ступеня вищоI освiти;

27) освiтня дiяльнiсть дiяльнiстъ вищих навч€lJIьних закладiв, що
ПроВаДиться з метою забезпечення здобуття вищоТ, пiслядипломноi освiти i
3аДОВОлення iнших ocBiTHix потреб здобувачiв вищоi освiти та iнших осiб;

28) пiдсумковий контроль - комплексне оцiнювання
сформованостi дисциплiнарних компетентностей ;

запланованого рiвня

29) поточний контроль - оцiнювання засвоення студентом навч€lJIьного
матерiалу пiд час проведення аудиторного навч€lJIьного заняття (опитуваншI
студентiв на лекцiях, перевiрка та приЙом звiтiв з виконання лабораторних
робiт, тестування тощо);

З0) програма дисциплiни - нормативний документ, що визначае змiст
НаВЧальноi дисциплiни вiдповiдно до освiтньоi програми, розробляеться
кафедрою, яка закрiплена наказом ректора для викJIадання дисциплiни;

31)результати навчання (Закон Украiни кПро вищу ocBiTy>) - сукупнiсть
ЗНаНЬ, yMiHb, навичок, iнших компетентностеЙ, набутих особою у процесi
НаВЧаННЯ За ПеВною освiтньо-професiЙною, освiтньо-науковою програмою, якi
можна iдентифiкувати, кiлькiсно оцiнити та вимiряти;

32) результати навчання (нацiональна рамка квалiфiкацiй)
компетентностi (знання, розумiння, умiння, цiнностi, iншi особистi якостi), якi
НабУВае таlабо здатна продемонструвати особа пiсля завершення навчання;

3З)робоча програма дисциплiни
розроблений на ocHoBi програми дисциплiни вiдповiдно до рiчного навчilJIъного
плану (мiстить розподiл загЕ}JIьного часу на засвоення окремих навчыIьних
елементiв i модулiв за видами навч€Lльних занять та формами навчання);

34) самоСтiйна робота дiяльнiсть студента з вивчення навчЕlJIъних
елементiв та змiстових модулiв, опанування запланованих компетентностей,
виконаннrI iндивiдуальних завдань, пiдготовки до контрольних заходiв;

35) спецiалiзацiя складова спецiальностi, що визначастъся вищим
навчzшьним закладом та передбачас профiльну спецiалiзовану освiтнъо-
професiйну чи ocBiTHbo-HaykoBy програму пiдготовки здобувачiв вищоi та
пiслядипломноi освiти;

36) спецiальнiсть складова галузi знань, за якою здiйснюеться
професiйна пiдготовка;

37) стандарт вищоi освiти - це сукупнiсть вимог до змiсту та результатiв
ocBiTHboi дiяльностi вищих навч€tльних закладiв i наукових установ за кожним
piBHeM вищоi освiти в межах кожноi спецiальностi;

38) стандарт освiтньоi дiяльностi - це сукупнiсть мiнiмаJIьних вимог до
кадрового, навчЕuIъно-методичного, матерiально-технiчного та iнформацiйного
забезпечення освiтнього процесу вищого навч€шьного закJIаду й науковоi
установи;

з9)умiння - здатнiсть застосовувати знання для виконання завдань та
когнiтивнiрозв'язання задач i проблем. Умiння подiляються на
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(iнтелекту€LIIьно-творчi) та практичнi (на ocHoBi майстерностi з використанням
методiв, матерiалiв, iнструкцiй та iHcTpyMeHTiB).

40) якiсть вищоi освiти - piBeHb здобутих особою знань, yMiHb, навичок,
iнших компетентностей, що вiдображае iT компетентнiсть вiдповiдно до
стандартiв вищоТ освiти.

5 ПОЗНАЧЕННЯ

НРК - Нацiон€шьна рамка квалiфiкацiй;
ЗК - загальнi компетентностi;
ЗР - загальнi результати навчання;
ПК - професiйнi компетентностi за спецiальнiстю1'
ПР - професiйнi результати навчання;
Н * нормативний вид навчалъноi дiяльностi за спецiальнiстю;
В - вибiркова навч€Llrъна дiяльнiсть;
КР - курсова робота.

6 проФIль

б.1 Загальна iнформацiя

apxiBHoi справи за спецiалiзацiею документознавство та iнформацiйна
дiяльнiсть, викладач ВНЗ.

Тип диплому та обсяг програми - диплом магiстра,9О кредитiв еКТС.
ВИЩИй наВчuшьний заклад - Схiдноукраiнський нацiональний унiверситет

iMeнi Володимира .Щаля.
перiод акредитацii - введена в дiю рiшенням Вченоi ради Сну

Пiм. В. Даля протокол J\Ъ1 вiд (28) серпня 2Ql6p. до (( Ц ) серпня 2021р.
PiBeHb програми - Нацiон€lлъна рамка квалiфiкацiй УкраТни - 7 piBeHb.

6.2 Мета ocBiTHboi програми

Надати вищу ocBiTy за спецiальнiстю - 029 Iнформацiйна, бiблiотечна та
apxiBHa сlтрава за спецiалiзацiею документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть
iЗ ШИРОКою сферою працевлаштування, пiдготувати здобувачiв вищоi освiти iз
РОЗВИНеНИМ iНформацiЙним свiтоглядом, особливим iHTepecoM до певних
ОбластеЙ документно-iнформацiйноi, архiвноi та бiблiотечноi справи для
ПОД€tЛЬШОТ iнновацiЙноТ практичноi, науковоТ та викладацькоi дiяльностi.

6.3 Характеристика програми

Предметна область (галузь знань). - Галузь знань - 02 Культура та
МИСТеЦТВО; СПеЦiальнiсть - 029 Iнформацiйна, бiблiотечна та apxiBHa справа;
спецiалiзацiя - дькументознавотво та iнформацiйна дiяльнiсть.

основний фокус програми та спецiалiзацii - заг€Lльна ocBiTa в областi
документно-iнформацiйноi, apxiBHoT та бiблiотечноТ справи.

Орiентацiя програми - професiйна.
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Особливостi та вiдмiнностi - проходженнrI педагогiчноi практики у 3
ceMecTpi.

6.4 Здатнiсть до працевлаштування та под€Lльшого навчання

6.4.| Здатнiсть до працевлаштування.
Магiстр з iнформацiйноi, бiблiотечноТ та apxiBHoi справи за

. спецiалiзацiею документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть, викJIадач ВНЗ,
пiдготовлений до роботи в органах державного угrравлiння ycix piBHiB, а також
на пiдприсмствах, в установахта органiзацiях ycix галузей та форм власностi.

Виконуе професiйну роботу вiдповiдно до Класифiкатора професiй ЩК
003:2010: документознавець; молодший науковий спiвробiтник (iнформацiйна
аналiтика; науково-технiчна iнформацiя); науковий спiвробiтник-консулътант
(iнформацiйна аналiтика; науково-технiчна iнформацiя); iнженер з науково-
технiчноi iнформацiТ. Може займати первиннi посади: KepiBHi працiвники
апарату центр€tпъних i мiсцевих органiв державноi влади; керiвники пiдроздiлiв
кадрiв i соцiально-трудових вiдносин: завiдувач канцелярiТ, завiдувач
технiчного apxiBy, начаJIьник вiддiлу науково-технiчноi iнформацiТ; викладачi
унiверситетiв i вищих навч€шIьних закладiв.

6.4.2 Подальше навчання.

Магiстр з iнформацiйноi, бiблiотечноI та apxiBHoT справи за спецiалiзацiею
документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть, викладач ВНЗ, пiдготовлений
для вступу в аспiрантуру за спецiальнiстю 27.00.02 - <Документознавство.
Архiвознавство>, а також за спецiальнiстю 27.00.07 <<Соцiальна
iнформатика) (соцiальнi комунiкацii).

6.5.Стиль викладання

6.5.1Пiдходи до викJIадання та навчання.
Особистiсно- та гrроблемно-орiентоване навчання: лекцiТ, ceMiHapcbKi

конференцii у системi дистанцiйного навчання Moodle, участь у науково-
практичних конференцiях, самостiЙна робота студентiв з використанням
наукових i навчальних видань; науково-дослiдницька робота з написанням
наукових статеЙ, тез конференцiЙ, пiдготовка магiстерських квалiфiкацiЙних
робiт, навчання через практику.

6.5.2 Методи оцiнювання
Письмовi та ycHi екзамени, електронне тестування, презентацii з

ВикористаннrIм можливостеЙ iнформацiЙних технологiЙ, поточниЙ контроль,
захист магiстерсъкоТ квалiфiкацiйноi роботи.

iз викладачами (очнi,
курси, вебiнари/веб-
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6.6. Програмнi компетентностi

б.6. 1 Загальнi компетентностi
Загальнi компетентностi магiстра з iнформацiйноТ, бiблiотечноi та

apxiBHoT сПрави за спецiалiзацiею документознавство та iнформацiйна
Дiяльнiсть, викладач ВНЗ - здатностi до реалiзацii наукових, соцiальних i
ocBiTHix завдань.

MiTKa загальнi компетентностi
зк1 здатнiсть на ocнoBi сучасного iнформацiЙного свiтогляду, з науковоi

точки зору оцiнювати i прогнозувати процеси та явища в iнфосферi
зк2 ЗДатнiсть до аналiзу причинно-наслiдкових зв'язкiв у сферi професiйноi

дiяльностi, виявлення гrроблем та суперечностей, прогнозуваннrI

зкз здатнiсть аналiзувати соцiальнi, правовi та полiтичнi умови здiйснення та
РОЗВИТКУ ДОКУМеНТНО-iнформацiЙноТ дiяльностi на piBHi пiдприсмства,
галузi, регiону, держави

зк4 здатнiсть втiлювати ресурсне
виробництвi й управлiннi

ставленнrI до iнформацii в науцi,

зк5 ЗДаТНiСТь ВиВЧати й прогнозувати соцiальнi наслiдки iнформатизацii
суспiльства, трансформацii iнфосфери

зкб здатнiсть застосовувати фундаментальнi та акту€шьнi HaykoBi знання та
iнформацiю, HoBi пiдходи, методи, засоби в професiйнiй дiяльностi

зк7 здатнicтьДoopгaнiзaцiiтaBикoHaннянayкoBиX'@
документно-iнформацiЙноТ дiяльностi, розвитку професiЙних знань

зк8 здатнiсть до прийняття рiшень та застосування знань у складних умовах
ризику та невизначеностi

зк9 здатнiсть до гнучкого
1нновацlину дlяльнlсть в
дiяльностi

конструктивного мислення, нацiленiсть на
гагузi iнформацiйноi, бiблiотечноi та apxiBHoi

зк 10 ЗДаТНiСТЬ ОЦiнЮвати результати професiйноi дiяльностi та кориryвати
здiйснюване втр)чання

зк11 здатнiсть виконувати професiйнi дiт в групi, порозумiтися у колективi,
знайти конструктивне рiшення у конфлiктнiй ситуацii

зк12 здатнiстъ до ефективноi
неформального спiлкування

професiйноТ комунiкацii,
iз спiвробiтниками

формального и

зкlз здатнiсть доносити власнi
обrрунтовують, до фахiвцiв i
навички викладання

висновки, знання та
нефахiвцiв, зокрема до

-пояснення, що 1х

осiб, що навчаються;

зк14 здатнiсть. сприймати й надавати професiйну iнформацiю iноземними
мовами, в уснiй та письмовiй формi
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зк15 здатнiсть самостiйно пiдвищувати власну
шляхом дiалоry iз системою наукових
iнформацiйним сховищем

професiйну компетентнiстъ
комунiкацiй, глобальним

зк 1б здатнiсть творчо, культурно i духовно розвиватися,
самоудоскон €tпюв ати ся

6.6.2 Професiйнi компетентностi магiстра з iнформацiйноI, бiблiотечноТ та
apxiBHoT справи за спецiалiзацiею документознавство та iнформацiйна
дiяльнiсть, виклацач ВНЗ

узагальнений
iнфосфери. Види
iнформацiйно-аналiтична, управлiнська, органiзацiйна, освiтня. Професiйнi
КОМПеТентностi магiстра з iнформацiЙноi, бiблiотечноi та apxiBHoТ справи за
спецiалiзацiсю документознавство та iнформацiйна дiялънiсть, викладач ВНЗ -
здатностi до реалiзацii професiйних обов'язкiв за видами дiяльностi:

MiTKa Iнформацiйно-технологiчна дiяльнiсть
пк1 здатнiсть застосовувати iнновацiйнi технологii та методики в

iнформацiйно-документнiй та бiблiотечнiй дiяльностi
пк2 здатнiсть до iдентифiкацii та класифiкацii iнформацiйних pecypciB у тих

чи iнших умовах та ситуацiях професiйноТ дiяльностi
пкз здатнiстъ до створення iнформацiйних pecypciB для iнновацiйноi

дiяльностi пiдприемств, органiзацiй, установ
пк4 здатнiсть формалiзувати iнформацiйну потребу,

с}часними пошуковими мовами класифiкацiйного та
типу

користувюиая
дескрипторного

пк5 здатнiсть до проведеннrI iнформацiЙного пошуку iз застосуваннrIм
сучасних засобiв та сиатем

пкб здатнiсть застосовувати Iнтернет-технологii в iнформацiЙно-
ДОКУМентнiЙ дiяльностi, iнформацiйному забезпеченнi споживачiв,
професiйнiй науковiй к9,мунiкацii

пк7 ЗДаТНiСТЬ приЙмати концептуальнi рiшення щодо побудови експлуатацiТ
та розвитку корцоративноi iнформацiйноi системи

пк8 згортання iнформацii, створювати вториннiздатнiсть виконувати
джерела

пк9 здатнlсть органiзувати захист управлiнськоi iнформацii у пiдприемствi,
органiзацii, ycTaHoBi

Iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть
пк10 здатнiсть до аналiзу iнформацiйних потреб рiзних типiв споживачiв

iнформацii
пк1 1 здатнiстъ до визначення потрiбного рiвня та форми згортан}uI

iнформацii у тiй чи iншiй комунiкативнiй ситуацii
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пк12 здатнiсть до використання можливостей iнформацiйноi аналiтики в
iнформацiйному забезпеченнi управлiння

пк13 здатнiстъ до добору, класифiкацii, змiстовного аналiзу документiв
рiзного типу та призначення в традицiйнiй та електроннiй формах

пк14 здатнiсть до застосування можливостей iнформацiйноi аналiтики в
науково-технiчному i соцi€tльному прогнозуваннi

пк15 здатнiсть використовувати iнформацiйнi системи в монiторинry, при
аналiзi ситуацiй, обробляти i надавати данi для аналiзу

пк16 здатнiсть до аналiзу особливостей виникнення, розвитку, розв'язання i
попередження iнформацiйних проблем у суспiльствi

пк17 здатнiсть виконувати аналiтичну роботу у тiй чи iншiй професiйнiй
сферi

Управлiнська дiяльнiсть
пк1 8 здатнlсть до використання сrIасних документних систем в державному

управлiннi, управлiннi пiдприемством, фiрмою, установою, закJIадом
пк19 здатнiсть використовувати типологiю управлiнських документiв
пк20 здатнiсть до управлiння розробкою та впровадженням документно-

iнформацiйних систем
пк21 здатнiсть до використання сучасних iнформацiйних систем у

державному управлiннi, управлiннi пiдприемством, фiрмою, установою,
закJIадом

tк22 здатнiсть до впровадження та експлуатацii систем електронного
документообiгу

пк23 здатнiсть до формування стратегiТ та завданъ захисту iнформацiТ у
l .v

професlинlи сфер1
пк24 здатнiсть управляти корцоративною iнформацiйною системою
пк25 здатнiсть до управлiнськоТ дiяльностi в бiблiотечних та архiвних

закладах
пк26 здатн-

орган
сть до управлiння iнформацiйними ресурсами пiдприсмства,
:зацiТ, установи

Iк.27 здатнiсть управляти колективною виробничою та науково-дослiдною
дiяльнiстю територiально розподiлених ф ахiвцiв

пк28 здатнiсть до iнновацiй в управлiннi документно-iнформацiйною
дiяльнiстю

Органiзацiйна дiяльнiсть
пк29 здатнiсть до аналiзу органiзацiйних проблем iнформацiйноi сфери та

шляlхiв iх вирiшення
пк30 ЗДаТНiСтъ До орГанiзацiТ наукових дослiджень з документознавства та

iнформацiйноi дiяльностi
пкз 1 здатнiсть до органiзацiт впровадження та експлуатацii документно-

iнформацiйних систем у виробництвi, управлiннi й науцi
пк32 здатнiсть до органiзачiТ дiяльностi

технiчноi, iцформацiйно-документноi,
пiдроздiлiв та служб науково-
apxiBHoi iнформацiТ

пкзз здатнiсть до органiзацii запровадження iнновацiй в сферi
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iнформацiйного забезпечення виробництва, управлiння i науки
пкз4 зДатнiсть органiзов),вати роботу з архiвними та бiблiотечними фондами
пк35 здатнiсть органiзовувати взаемодiю органiв i служб науково-технiчноi,

управлiнськоi та соцiальнот iнформацii, громадських органiзацiй та
державних структур

пк36 здатнiсть органiзовувати ефективне накопиченнrI та використання
iнформацiйних pecypciB у пiдприсмствах, органiзацiях, установах

пк37 здатнiсть до органiзацiТ системи документообiгу та iнформацiйноI
iнфраструктури в пiдприемствах та органiзацiях корпоративного типу

пкз8 здатнiстъ до запровадження органiзацiйних
систем захисту iнформацiТ та забезпечення
пiдприемствi, органiзацii, ycTaHoBi

заходiв щодо засобiв
iнформацiйноТ безпеки

i
у

Освiтня дiяльнiсть
пк39 здатнiсть використовувати сучаснi iнформацiЙнi технологii у

самостiйному постiйному навчаннi та навчаннi iнших
пк40 здатнiсть використовувати вториннi джерела науковоi iнформацii у

власнiй ocBiTi та сrтрияннi ocBiTi iнших
пк41 здатнiсть використання

пiдвищення квалiфiкацii
установи

доступних iнформацiйних pecypciB для
спiвробiтникiв пiдприемства, органiзацii,

tк42 здатнiсть впроваджувати та використовувати сучаснi педагогiчнi
методики у виI(ладаннi спецiальних дисциплiн

пк43 здатнiстъ використовувати
розповсюдження iнформацiТ у
дiяльностi

властивостi та закономiрностi
пiдвищеннi ефективностi викладацькоi

пк44 здатнlсть використовувати новlтн1 теоретичн1
документно-iнформацiйнiй галузi у
документознавчого та iнформацiйного циклу

й практичнi досягнення у
викладаннi дисциплiн

пк45 ЗДаТНiСтъ Використовувати педагогiчнi знання i навички в KoHTeKcTi
професiйноi науковоI комунiкацiТ та обмiну досвiдом

6.7 Програмнi результати цавчання
MiTKa
компе
-тент_
HocTi

MiTKa
резуль-
тату Загальнi резулътати навчання за вимогами НРК

зк1 зр1 застосовувати спецiалiзованi концептуальнi знаншI в сферi
методологiт документознавства та iнформацiйноi дiяльностi

зк2 зр2 використовувати знання сучасних пiдходiв у розумiннi cyTHocTi
iнформацii, ii типологiТ та властивостей

зкз зрз використовувати знаннrI наукових досягнень в гаJIуз1
iнформацiйноi технологiТ, шляхiв iх застосування в
iнф ормацiйно-документнiй дiяльностi
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зк4 зр4 iд енти ф iкувати, ф ормувати та використо вувати СФ 
"prrI,i."iресурси в науцi, виробництвi й управлiннi

зк5 зр5 аналlзувати та пояснювати актучtлънi процеси в iнформацiйнiй
сферi життедiяльностi суспiльства

зкб зрб застосовувати
iнформацiю,
дiяльностi

фундаментальнi
HoBi пiдходи,

та акту€tльнi HayKoBi знання та
методи, засоби в професiйнiй

зк7 зр7 використовувати знання
наукових дослiджень
дiяльностi

з методологii, напрямiв, форм, методiв
в галузi iнформацiйно-документноТ

зк8 зр8 застосовувати знання та
дiяльностi в динамiчнiй

розумiння для здiйснення професiйноi
iнформацiйно-докчментнi й сrъепi

зк9 зр9 системно мислити та застосовувати
планування та впровадження iHHoBaIriй ч

творчi здiбностi до
практицi на Bcix рiвнях

зк 10 зр10 критично оцiнювати отриманi результати, опрацьовувати ru
аргументовано захищати прийнятi рiшення

зк11 зр11 виконувати професiйнi дii в умовах колективного 
""рй"н"япроблем i завдань, делегування повноважень та розподiлу

вiдповiдальностi
зк12 зр12 застосовувати

комунiкацii
форми й методи ефективноi професiйноi

зк 13 зрlз застосовувати педагогiчнi знання та навички в професiйнiй
комунiкацii

зк14 зр14 застосовувати
комунiкацii

знання iноземних мов у науковiй та професiЙнй

зк 15 зр15 мати сформованi iнформацiйнi потреби ,u ро*"оу
iнформацiйrу активнiсть стосовно фундамъ"r-u""х знань i
актуальноI науковоТ iнформацiТ, здiйснювати iнформац iйний
використовувати ru.об
iнформацiйно-культурного та д}ховного пiзнання cBiTy

зк 16 зр16

Iнформацiйно-технологiчна дiяльнiсть
пк1 Ily t застосовувати iнновацiйнi технологii та методики у .arryii

iнформацiйно-документноi та бiблiотечноi дiяльностi,
Украiни

пк2 пр2 вибирати релевантнi джерела iнфор
класифiкувати iнформацiйнi ресурси щодо iнфрмацiйних
потреб споживачiв
застосовувати знання зuпо"о
технiчноi iнформацiТ (зростання, старiння, концентрацii-
розсiювання), структури та властивостей документ€lJIьних
iнформацiйних потокiв в iнформацiйному забезпеченнi
споживачiв

пкз прз
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пк4 пр4 формалiзувати iнформацiйну потребу у виглядi за.r"rу до
iнформацiйно-пошуковоI системи вiдповiдною пошуковою
мовою

пк5 пр5 планувати та здiйснювати пошук iнформацii з рiзних джерел для
розв'язання фахових задач

пкб прб користувuтися мережею IHTepHeT
подання iнформацiT в сферi
дiяльностi, iнформацiйному

для пошуку, обробки та
iнф ормацiйно-документноi

забезпеченнi споживачiв.
пк7 пр7 використовувати концептуальнi знання щодо побудови та

функцiонування корпоративних iнформацiйних систем

пк8 пр8 виконувати анотування, реферування, iндексування, створення
оглядiв та iншi операцiТ iнформацiйного згортання

пк9 пр9 використовувати знання концепцiй, принципiв, методiв i засобiв
захисту управлiнськоi iнформацii

Iнформацiйно-аналiтична дiяльнiсть
пк10 пр10 аналiзувати iнформацiйнi

iнформацiТ
потреби рiзних типiв споживачiв

пк1 1 пр1 1 визначати потрiбнi piBeHb та форму згортання iнформацi'r за
принциrrом оптимальностi умов комунiкацii

пк12 пр12 виконувати iнформацiйно-аналiтичнi операцii
прогнозiв та сценарiiЪ в iнформацiйному
управлiння

для створення
забезпеченнi

пкlз пр1 з

пк14 пр1 4 застосовувати можJIивостi iнформацiйноi аналiтики в науково-
технiчному i соцi€tльному прогнозуваннi

пк15 пр1 5 використовувати знання монiторингу предметноi областi
шляхом аналiзу документulJIьних iнформацiйних потокiв i
масивiв, зокрема в мережi IHTepHeT

пк16 пр16 здiйснювати iнформацiйно-аналiтичну ffi
встановлення особливостей виникнення, розвитку, розв'язання i
попередження iнформацiйних проблем у суспiльствi

пк17 пр17

управлiнська дiяльнiсть
пк1 8 пр1 8 використовувати сучасних документних

управлiннi, управлiннi пiдприемством,
систем у державному
фiрмою, установою,

пк19 пр19 використовувати знання типологit управлiнських документiв у
документному забезпеченнi управлiння

пк20 пр20
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пк21 пр21 використовувати сучаснi
управлiннi, управлiннi
закладом

iнформацiйнi системи у державному
пiдприсмством, фiрмою, установою,

tк22 Iр22 впроваджувати
документообiгу

та експлуатувати системи електронного

пк23 пр2з формувати стратегiю та завдання захисту iнформацii уi .v
проФесlинlи сферl

пк24 пр24 управляти функцiонуванням корпоративноi iнформацiйноi
системи

пк25 пр25 приймати управлiнськi рiшення та органiзовучати роботу
виконавцiв у бiблiотечних та архiвних закладах

пк26 гр26 управляти створенням та
pecypciB для iнформацiйного
категорiй споживачiв

використанням
забезпечення

iнформацiйних
тих чи iнших

Iп<27 тр27 запроваджувати iнновацiйнi принципи та HoBiTHi технологii
управлiння

пк28 пр28 розробляти заходи з вдоскон€шення
забезпеченнrI споживачiв у виробництвi,

систем iнформацiйного
управлiннi й науцi

Органiзацiйна дiяльнiсть
пк29 пр29 розробляти стратегiю органiзацiТ документно-iнформацiйноТ

дiяльностi для вирiшення завданъ в галузi

пкз0 прз0 органiзовувати HaykoBi дослiдження в сферi документознавства
та iнформацiйноi дiяльностi

пкз 1 пр31 органiзовувати впровадження та експлуатацiю
систем та окремих засобiв опрацювання
iнформацii у виробництвi, управлiннi, науцi

iнформацiйних
документiв та

пкз2 пр32 органiзовувати дiяльнiсть пiдроздiлiв i служб 
"uynouo-r.""i""oiiнформацiйно-документноi, apxiBHoT iнформацii

пк33 прзз органlзовувати запровадження iнновацiй в сферi iнф_ормацiйного
забезпечення виробництва, управлiння i науки

пк34 пр34

пк35 пр35 структурувати та координувати дiяльнiсть pi.""i op.*i" i
служб науково-технiчноi, управлiнськоi та соцiальноi
iнформацii, громадських органiзацiй та державних структур

пк36 прзб органiзовувати ефективне
iнформацiйних pecypciB
установах

накопичення та
пiдприемствах,

використання
органiзацiях,у



20

пк37 пр37 органiзовувати
iнформацiйну

ефективнi
iнфраструктуру

системи документообiry та
в пiдприемствах та органiзацiях

пкз8 прз 8 запроваджувати органiзацiйнi заходи щодо
та забезпечення iнформацiйноi безпеки
органiзацii, ycTaHoBi

захисту iнформацii
у пiдприемствi,

Освiтня дiяльнiсть
пк39 пр39 використовувати глобальну iнформацiйну мережу IHTepHeT для

доступу до професiйноi науковоi iнформацii

пк40 пр40 використовувати вториннi джерела науковоТ iнформацii у
власнiй ocBiTi та сприяннi ocBiTi iнших

пк41 гтр41 використовувати доступнi iнформацiйнi ресурси для пiдвищення
квалiфiкацiТ спiвробiтникiв пiдприсмства, органiзацii, установи

пк42 гр42 використовувати знання
iнтерактивного навчання у

педагогiчних методик, методiв
викладаннi спецiальних дисциплiн

пк4з пр43 використовувати знання властивостей та закономiрностей
розповсюдження iнформацii у пiдвищеннi ефективностi
викладацькоi дiяльностi

пк44 tIр44 й практичних
у викладаннi

циклу

використовувати знання HoBiTHix теоретичних
розробок у документно-iнформацiйнiй галузi
дисциплiн документознавчого та iнформацiйного

пк45 пр45 використовувати педагогiчнi знання та навички в KoHTeKcTi
професiйноi науковоi комунiкацii та обмiну досвiдом

7 ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕШЬОГО РIВНЯ ОСВIТИ ЗДОБУВАЧIВ
вищоi освIти

Особа мас право здобувати ступiнь магiстра за умови наявностi в неТ
освiти за освiтньою програмою бакалавра за вiдповiдною, або будь-якою iншою
спецiальнiстю.

8 ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДIЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА
ВИБIРКОВОЮ ЧАСТИНАМИ

Обсяг ocBiTHboi програми становить 90 кредитiв СКТС. Нормативна
частина програми становить 67,5 кредитiв еКТС (75%). Обсяг вибiрковоТ
ЧаСТИНи - 22,5 кредитiв еКТС (25%), з яких 22,5 кредитtв (25О/о) - за вибором
здобувача вищоi освiти.
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9 розполл рЕзультАтIв нАвчАння зА видАми нАвчАльноi
ДIЯЛЬНОСТI

9.1 Нормативний цикл професiйноi пiдготовки
9.1.1 Загальнiгальн льтати навчання

MiTKa Загальнi результати навчання за
вимогами Нрк

НайменуваннrI
навчапьних дисциплiн,

практик, iндивiдуальних
завдань

зр1 застосовувати спецiалiзованi
концептуальнi знання в сферi
методологii документознавства та
iнформацiйноТ дiяльностi

Методологiя документознавства
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологiт
Теорiя iнформацiйного згортання
Iнформацiйна дiяльнiстъ в
мережi IHTepHeT
Переддипломна практика

зр2 використовувати знання с)цасних
пiдходiв у розумiннi cyTHocTi
iнформацii, tt типологii та
властивостей

Теорiя iнформацiйного згортання
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень

зрз використовувати знання наукових
досягнень в г€lлузi iнформацiйноi
технологii, шляхiв ix застосування в
iнформацiйно-документнiй дiяльностi

Теорiя iнформацiйного згортання
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Методологiя документознавства
Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Переддиrrломна практика

зр4 iдентифiкувати, формувати та
використовувати iнформацiйнi
ресурси в науцi, виробництвi й
управлiннi

Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна rтрактика
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зр5 аналiзувати та пояснювати актуальнi
процеси в iнформацiйнiй сферi
життедiяльностi суспiльства

Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

зрб застосовувати фундаментальнi та
актуалънi HayKoBi знання та
iнформацiю, HoBi пiдходи, методи,
засоби в професiйнiй дiяльностi

Науково-дослiдна робота
студентiв
Iнформацiйна дiяльнiстъ в
мережi IHTepHeT
Переддипломна практи ка

зр7 використовувати зЕання з
методологii, напрямiв, форм, методiв
наукових дослiджень в галузi
iнформацiйно-документноi дiяльностi

Методологiя документознавства
Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологiт
Переддипломна практика

зр8 застосовувати знання та розумiння
дJuI здiйснення професiйноi
дiяльностi в динамiчнiй
iнф ормацiйно-документнiй сферi

Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

зр9 системно мислити та застосовувати
творчi здiбностi до планування та
впровадження iнновацiй у практицi
на Bcix рiвнях

Науково-дослiдна робота
студентiв
Педагогiчна практика
Переддипломна практика

зр10 критично оцlнювати отриман1
результати, опрацьовувати та
арryментовано захищати прийнятi
рiшення

Науково-дослiдна робота
студентiв
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Педагогiчна практика
Переддипломна практика

зр11 виконувати професiйнi дii в умовах
колективного вирiшення проблем i
завданъ, делегування повноважень та
розподiлу вiдповiдальностi

Педагогiчна практика
Переддипломна практика
Науково-дослiдна робота
студентiв
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зр12 застосовувати форми й методи
ефективноi професiйноi комунiкацiТ

Методика викладання
спецiальних дисциплiн
Iноземна мова
Основи педагогiки вищоi школи
Педагогiчна практика

зр 1з застосовувати педагогlчн1 знання та
навички в професiйнiй комунiкацiТ

Основи педагогiки вищоi школи
Педагогiчна практика
Методика викладання
спецiальних дисциплiн

зр 14 застосовувати знання iноземних мов у
науковiй та професiйнiй комунiкацii

Iноземна мова
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

зр 15 мати сформованi iнформацiйнi
потреби та розвинену iнформацiйну
активнiсть стосовно
фундамент€lJIьних знань i актуальноI
науковоi iнформацiТ, здiйснювати
iнформацiйний поцIук

Методологiя документознавства
Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень
Теорiя iнформацiйного згортання
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

зр 16 використовувати засоби
iнформацiйно-наукового,
iнформацiйно-культурного та
духовного пiзнання cBiTy

Науково-дослiдна робота
студентiв
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT

9.1.2 Iнформацiйно-технологiчна професiйна дiяльнiсть

MiTKa Результати навчаннrI

Найменування
навч€IJIьних дисциплiн,

практик, iндивiдуальних
?яRпянъ.

пр1 застосовувати iнновацiйнi технологiТ
та методики у галузi iнформацiйно-
документноi та бiблiотечноi
дiяльностi, пристосовуючи ii до
реалiй сучасноi УкраiЪи

Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Iнформацiйна дiяльнiстъ в
мережi IHTepHeT
Переддипломна практика

пр2 вибирати релевантнi джерела
iнформацii, iдентифiкувати та
класифiкувати iнформацiйнi ресурси
щодо iнформацiйних потреб
споживачiв

Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень
Науково-дослiдна робота
студентiв
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
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прз застосовувати знання
закономiрностей поширення науково-
технiчноТ iнформацiТ (зростання,
старiння, концентрацii-розсiювання),
структури та властивостей
документ€tJIьних iнформацiйних
потокiв в iнформацiйному
забезпеченнi споживачiв

Iнформацiйна дiяльнiстъ в
мережi IHTepHeT
Педагогiчна практика
Переддипломна практика

пр4 формалiзувати iнформацiйну потребу
у виглядi запиту до iнформацiйно-
пошуковоi системи вiдповiдною
пошуковою мовою

Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Переддипломна практика

пр7 планувати та здiйснювати пошук
iнформацiТ з рiзних джерел для
розв'язання фахових задач

Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Переддипломна практика

пр8 користуватися мережею IHTepHeT для
пошуку, обробки та подання
iнформацii в сферi iнформацiйно-
документноi дiяльностi,
iнформацiйному забезпеченнi
споживачiв, професiйнiй науковiй
комунiкацii

Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Переддипломна практика

9.1.3 IH

VIiTKa Результати навчання
Найменування

навч€UIьних дисциплiн,
практик, iндивiдуальнltх

пр10 аналiзувати iнформацiйнi потреби
рiзних типiв споживачiв iнформацii

Науково-дослiдна робота
студентiв
Iнформацiйна дiяльнiстъ в
мережi IHTepHeT
Переддипломна практика

пр1 1 визначати потрiбнi piBeHb та форму
згортання iнформацii за принципом
оптимzl[ьностi умов комунiкацii

Теорiя iнформацiйного згортання
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii

пр1 2 вйконувати iнформацiйно-аналiтичнi
операцii для створення прогнозiв та
сценарiiЪ в iнформацiйному
забезпеченнi управлiння

Теорiя iнформацiйного згортання
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Переддипломна практика
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пр1 3 вiдбирати, класифiкувати та
проводити змiстовний аналiз
документiв у KoHTeKcTi вирiшеннrl
виробничих завдань

Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень
Теорiя iнформацiйного згортання
Аналiтичнi iнформацiйнi
технологiт
Переддипломна практика

пр14 застосовувати можливост1
iнформацiйноi аналiтики в науково-
технiчному i соцiальному
пDогнозчваннi

Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Переддипломна практика

пр1 5 використовувати знання монiторингу
предметноТ областi шляхом аналiзу
документаJIьних iнформацiйних
гtотокiв i маоивiв, зокрема в мережi
IHTepHeT

Iнформацiйна дiялънiсть в
мережi IHTepHeT
Науково-дослiдна робота
сryдентiв
Переддипломна практика

пр1 6 здiйснювати iнформацiйно-
аналiтичну дiяльнiсть для
встановлення особливостей
виникнення, розвитку, розв'язання i
попередження iнформацiйних
проблем у суспiльствi

Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

пр17 здатнiсть користув атися
аналiтичними технологiями з

урахуванням особливостей певноi
предметноi областi

Аналiтичнi iнформацiйнi
технологii
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

9.1.3Управлiнська професiйна дiяльнiсть

MiTKa Результати навчання
НайменуваннrI

навчаJIьних дисциплiн,
практик, iндивiдуальних

пр 18 використовувати сучаснi документнi
системи в державному управлiннi,
управлiннi пiдприемством, фiрмою,
установою, закJIадом

Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

пр19 використовувати знання типологii
управлiнських документiв в
документному забезпеченнi
управлiння

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Переддипломна практика
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пр20 розробляти плани та проекти в галузi
документно-iнформацiйноi дiяльностi

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

пр21 використовувати сl"rаснi
iнформацiйнi системи в державному
управлiннi, управлiннi
пiдприсмством, фiрмою, установою,
заклалом

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Переддипломна практика

rw22 впроваджувати та експлуатувати
системи електронного
документообiry

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Переддипломна практика

пр23 формувати стратегiю та завдання
захисту iнформацii у професiйнiй
сферi

Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

tр24 управляти функцiонуванням
корпоративноi iнформацiйноТ системи

Переддипломна практика

пр25 приймати управлiнськi рiшення та
органiзовувати роботу виконавцiв у
бiблiотечних та архiвних закJIадах

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Переддипломна практика

пр26 управляти створенням та
використаннrIм iнформацiйних
pecypciB для iнформацiйного
забезпеченIIя тих чи iнших категорiй
споживачiв

Переддипломна практика

tW27 запроваджувати iнновацiйнi
принципи та HoBiTHi технологii
управлiння

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

пр28 розробляти заходи з вдосконЕuIення
систем iнформацiйного забезпечення
споживачiв у виробництвi, управлiннi
й науцi

Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна rтрактика

iйна дiяльнiсть

Результати навчання

НайменуваннrI
навччшьних дисциплiн,

практик, iндивiдуальних
завдань
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гр29 розробляти стратегiю органiзацii
документно-iнформацiйноi дiяльностi
для вирiшення завдань в галузi

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент
Науково-дослiдна робота
студентiв

пр30 органiзовувати HayKoBi дослiдження в
сферi документознавства та
iнформацiйноi дiяльностi

Методологiя та органiзацiя
наукових дослiджень
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

прз 1 органiзовувати впровадження та
експлуатацiю, iнформацiйних систем
та окремих засобiв опрацювання
документiв та iнформацii у
виробництвi, управлiннi, науцi

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент

прз2 органiзовувати дiялънiсть пiдроздiлiв
та служб науково-технiчноТ,
iнформацiйно-документноi, архiвноi
iнформацii

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент

пр34 органiзовувати роботу з архiвними та
бiблiотечними фондами

Переддипломна практика
Архiвний та бiблiотечний
менеджмент

пр35 структурувати та координувати
дiяльнiсть рiзних органiв i служб
науково-технiчноi, управлiнськоi та
соцiальноi iнформацii, |ромадських
органiзацiй та державних структур

Архiвний та бiблiотечний
менеджмент

прзб органiзовувати ефективне
накопичення та використаннrI
iнформацiйних pecypciB у
пiдприемствах, органiзацiях,
установах

Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

прз7 органiзовувати ефективнi системи
документообiry та iнформацiйну
iнфраструктуру в пiдприемствах та
органiзацiях корпоративного типу

Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

прз 8 запроваджувати органiзацiйнi заходи
щодо захисту iнформацii та
забезпечення iнформацiйноi безпеки

у пiдприемствi, органiзацii, ycTaHoBi

Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика
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9.1.5 Освiтня п ина дrяльнlсть

MiTKa Результати навчання

Найменування
навч€Lпьних дисциплiн,

практик, iндивiдуальних
завдань

прз9 використовувати глобальну
iнформацiйну мережу IHTepHeT для
доступу до професiйноi науковоТ
iнформацii

Iнформацiйна дiялънiсть в
мережi IHTepHeT
Методика викJIадання
спецiальних дисциплiн
Основи педагогiки вищоi школи
Педагогiчна практика
Науково-дослiдна робота
студентiв
Переддипломна практика

пр40 використовувати вторинн1 джерела
науковоТ iнформацii у власнiй ocBiTi
та сприяннi ocBiTi iнших

Iнформацiйна дiяльнiстъ в
мережi IHTepHeT
Методика викладання
спецiальних дисциплiн
Педагогiчна практика
Науково-дослiдна робота
студентiв

пр41 використовувати доступнi
iнформацiйнi ресурси для пiдвищення
квалiфiкацii спiвробiтникiв
пiдприемства, органiзацii, установи

Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Основи педагогiки вищоi школи
Методика викладання
спецiальних дисциплiн
Науково-дослiдна робота
студентiв
Педагогiчна практика
Переддипломна практика

Iр42 використовувати знання педагогiчних
методик, методiв iнтерактивного
навчання у викладаннi спецiальних
дисrrиплiн

Основи педагогiки вищоi школи
Методика викладання
спецiальних дисциплiн
Педагогiчна практика

пр4з використовувати знання властивостей
та закономiрностей розповсюдження
iнформацii у пiдвищеннi
ефективностi викладацькоi дiяльностi

Основи педагогiки вищоТ школи
Методика викJIадання
спецiальних дисциплiн
Педагогiчна практика
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
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tр44 використовувати знаннrI HoBiTHix
теоретичних i практичних розробок у
документно-iнформацiйнiй галузi в
процесi викладаннi дисциплiн
документознавчого та
iнформацiйного циruIу

Методика викладання
спецiальних дисциплiн
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Педагогiчна практика

пр45 використовувати педагогiчнi знання
та навички в KoHTeKcTi професiйноi
науковоТ комунiкацii та обмiну
досвiдом

Методика викладання
спецiальних дисциплiн
Iнформацiйна дiяльнiсть в
мережi IHTepHeT
Педагогiчна практика

9.2 Вибiрковий цикл професiйноi пiдготовки

9.2.1 Iнформацiйно-технологiчна п lина дlяльнrсть

MiTKa Результати навчання

НайменуваншI
навч€шьних дисциплiн,

практик, iндивiдуалъних
?2Rпят{ь

пр1 застосовувати iнновацiйнi технологiТ
та методики у галузi iнформацiйно-
документноТ та бiблiотечноi
дiяльностi, пристосовуючи ix до
РеалiЙ с1.,тасноi Украiни

Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Iнформацiйне забезпеченнrI
науково-дослiдноi дiяльностi
Управлiння iнформацiйними
ресурсами
Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами
Корпоративнi iнформацiйнi
системи
Захист управлiнськоi iнформацii

пр2 вибирати релевантнi джерела
iнформацiТ, iдентифiкувати та
класифiкувати iнформацiйнi ресурси
щодо iнформацiйних потреб
споживачiв

Управлiння iнформацiйними
ресурсами
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Iнформацiйне забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi

прз застосовувати знання
закономiрностей поширення науково-
технiчноТ iнформацii (зростання,
старiння, концентрацi'i-розсiювання),
структури та властивостей
документаJIьних iнформацiйних
потокiв в iнформацiйному
забезпеченнi споживачiв

Iнформацiйне забезцечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Управлiння iнформацiйними
ресурсами
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пр4 формалiзувати iнформацiйну потребу
у виглядi запиту до iнформацiйно-
пошуковоi системи вiдповiдною
пошуковою мовою

Iнформацiйне забезпеченIuI
науково-дослiдноТ дiяльностi
Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
пр5 планувати та здiйснювати пошук

iнформацii з рiзних джерел для
розв'язання фахових задач

Iнформацiйне забезпеченнrI
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

прб користуватися мережею IHTepHeT для
пошуку, обробки та подання
iнформацii в сферi iнформацiйно-
документноi дiяльностi,
iнформацiйному забезпеченнi
споживачiв, професiйнiй науковiй
комунiкацii

Iнформацiйне забезпеченнrI
науково-дослiдноТ дiяльностi
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Корпоративнi iнформацiйнi
системи

пр7 використовувати концептуальнi
знання щодо побудови та
функцiонування корпоративних
iнформацiйних систем

Корпоративнi iнформацiйнi
системи
Iнф ормацiйне забезпеченнrI

управлiння
Захист управлiнськоi iнформацii

пр9 використовувати знання концепцiй,
принципiв, методiв та засобiв захисту
управлiнськоi iнформацiТ

Захист управлiнськоi iнформацiТ
Корпоративнi iнформацiйнi
системи

9.2.2I мацiйно-аналiтична дiяльнiсть

MiTKa Резулътати навчаннrI

НайменуваннrI
навчzlJIьних дисциплiн,

практик, iндивiдуалъних
заRпа.нъ

пр10 аналiзувати iнформацiйнi потреби
рiзних типiв споживачiв iнформацii

Iнформацiйне забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
пр1 1 визначати потрiбнi piBeHb та форму

згортаннrI iнформацiТ за ттринципом
оптим€шьностi умов комунiкацii

Iнформацiйнi забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
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пр12 виконувати iнформацiйно-аналiтичнi
операцii для створення прогнозiв та
сценарiiв в iнформацiйному
забезпеченнi управлiння

Iнформацiйне забезпечення

управлiння

прlз вiдбирати, класифiкувати та
проводити змiстовний аналiз
документiв у KoHTeKcTi вирiшення
виробничих завдань

Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

пр1 4 застосовувати можливостi
iнформацiйноi аналiтики в науково-
технiчному i соцiальному
прогнозуваннi

Iнформацiйне забезпечення
управлiння
Iнформацiйне забезпечен}uI
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформатизацiя i соцiа_гrънi
процеси

пр1 5 використовувати знання монiторингу
предметноi областi шляхом аналiзу
документагIьних iнформацiйних
потокiв i масивiв, зокрема в мережi
IHTepHeT

Iнформацiйне забезпеченнlI
науково-дослiдноi дiялъностi

прlб здiйснювати iнформацiйно-
аналiтичну дiялънiсть для
встановлення особливостей
виникнення, розвитку, розв'язання i
попередженнrI iнформацiйних
проблем у суспiльствi

Iнформатизацiя i соцiальнi
процеси
Управлiння iнформацiйними
ресурсами

пр1 7 здатнiсть користув жися
аналiтичними технологiями з

урахуванням особливостей певноi
предметноi областi

Iнформацiйне забезlтечення
управлiння

9.2.3управлlнська п ,Ut|rEt; ина дlяльнlсть

MiTKa Резулътати навчаннrI
Найменування

навч€UIьних дисциплiн,
практик, iндивiдуальних

пр1 8 використовувати cylacHi документнi
системи в державному управлiннi,
управлiннi пiдприемством, фiрмою,
установою, закладом

Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

пр19 використовувати знання типологii
управлiнGьких документiв в
документному забезпеченнi
управлiння

Iнформацiйне забезпеченнjI

управлiння
.Щокументування у сферi PR
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пр20 розробляти плани та проекти в галузi
документно-iнформацiйноТ дiялъностi

Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
Корпоративнi iнформацiйнi
системи
Управлiння iнформацiйними
ресурсами

пр21 використовувати сучаснi
iнформацiйнi системи в державному
управлiннi, управлiннi
пiдприемством, фiрмою, установою,

Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння

тр22 впроваджувати та експлуатувати
системи електронного
документообiry

Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Корпоративнi iнформацiйнi
системи

пр23 формувати стратегiю та завдання
захисту iнформацii у професiйнiй
сферi

З ахист управлiнсъкоi iнформацiТ

tр24 управляти функцiонуванням
корпоративноi iнформачiйноi системи

Корпоративнi iнформацiйнi
системи

гIр26 управляти cTBopeHHrIM та
використаннrIм iнформацiйних
pecypciB для iнформацiйного
забезпеченнrI тих чи iнших категорiй
спожива.riв

Управлiння iнформацiйними
ресурсами

гр27 запроваджувати iнновацiйнi
принципи та HoBiTHi технологii
управлiння

Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
Корпоративнi iнформацiйнi
системи

пр28 розробляти заходи з вдоскон€uIення
систем iнформацiйного забезпечення
споживачiв у виробництвi, управлiннi
й науцi

Iнформацiйнi забезпечення
науково-дослiдноi дiялъностi
Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
Управлiння iнформацiйними
ресурсами

9.2.4 нrзацlина п lина дlяльнlсть

Результати навчаншI

НайменуваннrI
навчаlrьних дисциплiн,

гIрактик, iндивiдуальних
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пр29 розробляти стратегiю органiзацii
документно-iнформацiйноТ дiяльностi
для вирiшення завдань в галузi

Iнформацiйнi забезпечення
науково-дослiдноТ дiяльностi
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Управлiння iнформацiйними
ресурсами
Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

прз 1 органiзовувати впровадження та
експлуатацiю, iнформацiйних систем
та окремих засобiв опрацювання
документiв та iнформацiТ у
виробництвi, управлiннi, науцi

Iнформацiйне забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезп€чення

управлiння
Корпоративнi iнформацiйнi
системи
Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

прз2 органiзовуватr дiяльнiсть пiдроздiлiв
та служб науково-технiчноi,
iнформацiйно-документноi, apxiBHoi
iнформацiТ

Iнформацiйнi забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

tIрзз органiзовувати запровадження
iнновацiй в сферi iнформацiйного
забезпеченIuI виробництва,
управлiння i науки

Iнформацiйнi забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
Корпоративнi iнформацiйнi
системи

прз4 органiзовувати роботу з архiвними та
бiблiотечними фондами

Органiзацiя роботи з архiвними
та бiблiотечними фондами

прз 5 структурувати та координувати
дiяльнiсть рiзних органiв i служб
науково-технiчноi, управлiнськоi та
соцiальноТ iнформацii, |ромадських
органiзацiй та державних структур

Iнформацiйнi забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
Iнформацiйне забезпеченнrI

управлiння
Iнформатизацiя i соцiальнi
процеси

прзб органiзовувати ефективне
накопичення та використаннrI
iнформацiйних pecypciB упiдприемствах, органiзацiях,
установах

Управлiння iнформацiйними
ресурсами
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прз 7 органiзовувати ефективнi системи
документообiry та iнформацiйну
iнфраструктуру в пiдприемствах та
органiзацiях корпоративного типу

Корпоративнi iнформацiйнi
системи
Iнформацiйне забезпечення

управлiння
прз 8 запроваджувати органiзацiйнi заходи

щодо захисту iнформацiТ та
забезпечення iнформацiйноТ безпеки
у пiдприемствi, органiзацii, ycTaHoBi

Захист управлiнськоi iнформацiТ
Корпоративнi iнформацiйнi
системи

9.1.5 Освiтня ина дrяльнlстьп

IVIiTKa Результати навчаннlI

Найменування
навч€Lпьних дисциплiн,

практик, iндивiдуальних
завдань

пр41 використовувати доступнi
iнформацiйнi ресурси для пiдвищення
квалiфiкацii спiвробiтникiв
пiдприемства, органiзацii, установи

Управлiння iнформацiйними
ресурсами

пр43 використовувати знання властивостей
та закономiрностей розповсюдження
iнформацii у пiдвищеннi
ефективностi викладацькоi дiяльностi

Управлiння iнформацiйними
ресурсами

гр44 використовувати знання новlтнlх
теоретичних i практичних розробок у
документно-iнформацiйнiй галузi в
процесi викладаннi дисциплiн
документознавчого та
iнформацiйного цикIIу

Iнформацiйне забезпечення
науково-дослiдноi дiяльностi
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10 розподIл оБсrtгу шрогрАми зА видАми нАвчАльноi
ДIЯЛЬНОСТI

J\b Вид навчальноТ дiяльностi
обсяг,
кредит

1 Обов'язковi навчальнi дисциплiни
1.1 Формування загальних компетентностей 12,0

1.1.01 Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень з.0
1о, ос.тт пвтz гте пя гогi кт,т рт,ттттгrТ тттт.п п т/т ?п

1.1.0з Iноземна мова 3.0
1.1.04 Науково-дослiдна робота студентiв 3.0

1.2. Формування фахових компетентностей зб,00
1.2.01 Методика викладання спецiальних дисциплiн 6,00
I.2.02 Теорiя iнформацiйного згортання 5,00
1.2.0з !нформацiйна дiялънiсть в мережi IHTepHeT 6,50
|.2.04 Методологiя документознавства 6,00
1.2.05 Аналiтичнi iцформацiйнi технологii 7,00
|.2.06 Архiвний та бiблiотечний менеджмент 5.50

1.3 Практична пiдготовка 18.00
1.3.01 Педагогiчна практика 3,00
1.з.02 Переддипломна практика 4,50

7,50
Атестацiя
КвалiфiкацiЦна магiстерська робота 12,00

усього за обов'язковою частиною 67 
"5

2 ВИБIРКОВI НАВЧАЛЬНI ДИСЦИПЛIНИ
2.1 Блок 1 дисциплiн вiльного вибору студента 22,50

2.1.01 Iнформатизацiя i соцiальнi процеси 5,50
2.1.02 Iнформацiйне забезпечення управлiння 6,00
2.1.0з Управлiння iнформацiйними ресурсами 5,00
2.|.04 Iнформацiйне забезпеченшI науково-дослiдноТ дiяльностi 6,00

7) Блок 2 дисциплiн вiльного вибору студента б0,00
2.2.0l Корпоративнi iнформацiйнi системи 5.50
2.2.02 Органiзацiя роботц з архiвними та бiблiотечними фондами 6.00
2.2.0з Зацист управлiнськоi iнформацii 5.00
2.2.04 Документування у сферi PR 6.00

Рqqqдц за нормативною та вибiрковою частинами 90,00
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11 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛIН, ПРАКТИК,
IНДИВIДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Результати навчання визначаються за видами навчаJIьноi дiяльностi як
конкретизацiя програмних (iнтегративних) результатiв навчання в програмах
навч€Lльних дисциплiн, практик, iндивiдуальних завданъ i застосовуютъся як
критерii вiдбору необхiдних змiстових модулiв та вiдповiдних навчаJIьних
елементiв.

Зв'язок ocBiTHboi програми з програмами пiдготовки за видами навчалъноi
дiяльностi забезпечус якiсть вищоТ освiти на стадii проектування.

Програма дисциплiни мае визначати також загzшьний час на засвоення,
фОр*У пiдсумкового контролю, перелiк базових дисциплiн; вимоги до
iнформацiйно-методичного забезпечення, вимоги до засобiв дiагностики та
критерiiЪ оцiнюваннrl, вимоги до структури робочоТ програми дисциплiни.

ОСвiтнiй процес повинен забезпечуватися методичними комплексами
ДИСЦИПЛiн, що скJIадаються з пiдручникiв, задачникiв, лабораторних
ПРаКтикУмiв, методичних вказiвок до самостiЙноТ роботи студентiв,
МеТОДИIIНИХ вКазiвок для викладачiв, методичних матерiалiв до курсового
ПРОеКТУВаЕнrI, прототипiв розробки курсових проектiв, екзаменацiЙних та
ТеСТОВИХ ЗаПиТань рiзноi складностi (для самоперевiрки, для iспитiв, для
тренiнгiв) тощо.

12 ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО ЗАСОБIВ ДIАГНОСТИКИ
IНфОРМацiйною базою для створення засобiв дiагностики пiдсумкового

контролю за видами навчzlirьноi дiяльностi маютъ бути очiкуванi результати
навчаннrI за видами навч€ulьноi дiяльностi.

ВипУскна атестацiя здiйснюсться оцiнюванням ступеню сформованостi

магiстерськоi роботи.

13 ВИМОГИ ДО КАДРОВОГО СКЛАДУ ВИКЛАДАЧIВ

У викладаннi навч€шьних дисциплiн берутъ участь доктори наук,
ПРОфеСОРи, кандидати наук, доценти та визнанi спецiалiсти в галузi
iнформацiйних технологiй, якi мають певний стаж практичноТ, науковоТ та
педагогiчноi роботи. Щоцiльно, щоб викладачi, якi забезпечують обов'язковi
навчаJIънi дисциплiни з формування загаJIьних компетентностей мали HayKoBi
СТУПеНi В галУзi педагогiчних, фiлософських, фiлологiчних наук, а викладачi,
ЯКi ЗабеЗПеЧУЮть обов'язковi та вибiрковi навчальнi дисциплiни з формування
фаХОвих компетентностей в переважнiй бiльшостi мали HayKoBi ступенi в галузi
технiчних, педагогiчних наук та соцiальних комунiкацiй.

ВикладацБкий скJIад, який викладас навчаJIьнi дисциплiни повинний мати
КВаЛiфiКаЦiЮ, фах За дипломом про вищу ocBiTy та наукову спецiальнiсть за
ДИПЛОМОМ Про отримання наукового ступеня, якi вiдповiдаютъ напряму та
спецiальностi пiдготовки магiстрiв.
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