
 

 

 

 

 

1-а кваліфікація: бакалавр  

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи 

Освітньо-професійна програма: Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справ 

 

2-а кваліфікація: магістр  

Документознавець, аналітик інформаційних 

ресурсів 

Освітньо-професійна програма: Документознавство та 

інформаційна діяльність 

 

 
Випускники-магістри 

 

 

 

 

Багаторічний досвід навчання та потужний 

науково-педагогічний склад – гарантія якісної 

сучасної й актуальної освіти  

Цікаве й активне студентське життя  

Приваблива вартість навчання  

Модернізоване навчання  

 

 

 
 

 

 

 

1. Успішно скласти зовнішнє незалежне 

оцінювання з навчальних предметів:  

 Українська мова та література  

 Історія України  

 Математика, Іноземна мова, Географія, 

Біологія, Хімія або Фізика (на вибір) 

2. Подати заяву в електронній формі (згідно з 

правилами прийому до ЗВО України на 2022 

р.)  

3. Перевірити рейтингові списки.  

4. Принести оригінали документів до 

приймальної  комісії академії та укласти 

договір про навчання. 

 

 

 

   

 

 Затребуваність випускників на ринку праці у 

зв’язку з європейською інтеграцією.  

 Широкий спектр працевлаштування.  

 Унікальність і соціокультурна вагомість 

отриманого фаху. 

 Можливість навчатися на бюджетній формі 

навчання. 

 Можливість продовжити навчання в 

магістратурі. 

 Шанс навчатися за кордоном і отримати 

подвійний диплом.  

 Виключно важлива роль документів, 

інформаційних процесів, цифрових 

комунікацій у всіх сферах діяльності.  

 Збір, оформлення та зберігання  документної 

інформації – один із ключових напрямків 

діяльності підприємств, організацій і 

приватних компаній.  

 Створення інформаційно-аналітичних 

підрозділів, інформаційно-рекламних агенцій 

 

 

 

 

 

 адміністратор бази даних;   

 контент-менеджер;  адміністратор та модератор 

вебспільнот; 

 рекрутер;   

 хедхантер;   

 секретар-референт;   

 аналітик інформаційних ресурсів;   

 менеджер інформаційно-консалтингової фірми;   

 керівник/спеціаліст служби науково-технічної 

інформації 

 

ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ ‒ 

вибір спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

ЧОМУ ОБРАТИ САМЕ НАШУ КАФЕДРУ? 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ І 
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

ЩОБ НАВЧАТИСЯ З НАМИ, ВАМ НЕОБХІДНО: 

 

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖЕ ОБІЙМАТИ НАШ 

ВИПУСКНИК 

 



 

 

 

 працювати з управлінською інформацією та 

документами, аналізувати і синтезувати 

інформацію в аналітичній діяльності;  

 здійснювати відбір, аналіз, оцінку, моніторинг, 

зберігання, розповсюдження та надання в 

користування інформації в будь-яких 

форматах;  

 підтримувати ділову комунікацію з усіма 

суб’єктами інформаційного ринку, партнерами, 

органами влади та управління, засобами 

масової інформації;  

 упроваджувати інноваційні технології 

виробництва інформаційних продуктів і 

послуг, підвищувати якість інформаційного 

обслуговування користувачів інформаційних, 

бібліотечних та архівних установ;  

 використовувати PR та інші інноваційні 

технології в умовах інформаційно-

технологічної інфраструктури;  

 керувати документаційними процесами в 

діяльності установ, користуватися засобами 

електронного документообігу, організовувати 

референтну та офісну діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 в органах державного управління всіх рівнів; 

 на підприємствах, в установах та організаціях 

усіх галузей та форм власності; 

 у банках і бізнес-структурах; 

 у службах документного та інформаційного 

забезпечення; 

 у державних та відомчих архівах;  

 у бібліотеках.  

 

 

 

 

 

 

 

 Веб-заняття 

 Чат-заняття 

 Відеолекції  

 Комп’ютерні телеконференції 

 Відеоконференції  

    
Веб-заняття 

               
Проведення відеолекції 

 

 

 

 можливість навчатись за держбюджетні кошти 

і отримувати стипендію  

 участь у міжнародних і всеукраїнських 

конференціях, конкурсах, олімпіадах  

 забезпечення гуртожитком (поряд з академією)  

 широкий спектр працевлаштування і 

затребуваність випускників на ринку праці  

 шанс паралельно навчатися за кордоном і 

отримати подвійний диплом  

 приваблива вартість навчання (контрактна 

форма) 

 
Бакалаврські і магістерські програми 
спеціальності  
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа»  
галузі знань  
02 «Культура і мистецтво» 
 
Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
Факультет медіакомунікацій та підприємництва 

 

 

 
 

Детальніше про спеціальність можете дізнатися 
на сайті кафедри 

http://ibas.uad.lviv.ua/ 
 

79020, м. Львів, 
вул. Під Голоском 19, каб. 238 

 (096) 27-23-613 
https://www.uad.lviv.ua/ 

 
ЛЬВІВ — 2022 

МАЙБУТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ДЕ МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ НАШ ВИПУСКНИК? 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ 

ЗАНЯТЬ 

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ 

http://ibas.uad.lviv.ua/
https://www.uad.lviv.ua/

