
Факультет медіакомунікацій        

та підприємництва 

Бакалаврські                
і магістерські      
програми 

спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

галузі знань  

02 «Культура і мистецтво» 

Практичне заняття в кабінеті книгознавства 

Хочеш мати в справах лад - 
Не міркуй! Вступай в УАД! 

Бібліотечно - інформаційна  

та книжкова справа  
Об’єкти професійної діяльності  

 інформаційні ресурси 

 документний фонд бібліотеки 

 книгарський асортимент 

 інформаційні та бібліотечні технології 

 товарознавчі, логістичні, торговельно-технологічні,              
    закупівельні, збутові, маркетингові процеси 

Дисципліни спеціалізації  

бібліотекознавство і бібліотечна діяльність 

бібліографознавство і бібліографічна діяльність 

книгознавство            ♦  фондознавство 

організація і технологія книговидання                                      
і книгорозповсюдження 

економіка у бібліотечній і книжковій справі 

логістика у бібліотечній і книжковій справі 

маркетинг у бібліотечній і книжковій справі 

Сфера працевлаштування  

бібліотеки (національні, державні, обласні, районні,       

наукові, публічні, шкільні, для дітей і юнацтва тощо) 

медіатеки 

видавничі і видавничо-книготорговельні підприємства 

гуртові і роздрібні книготорговельні підприємства 

оргкомітети книжкових виставок-ярмарків 

 

Освітні рівні Конкурсні предмети 

    бакалавр 

Сертифікати ЗНО з таких предметів 

- українська мова і література (0,4) 

- історія України (0,3) 

- математика/ іноземна мова (0,3) 

    магістр 
Сертифікат ЄВІ з іноземної мови 

Фахове вступне випробування 

Освітні  рівні  
Форми  навчання 

стаціонарна дистанційна 

   бакалавр   8600 5200 

   магістр 10500 6200 

Помірна плата за навчання, грн. 

Умови вступу 

Додаткові переваги 

можливість навчатись за 

держбюджетні кошти і 

отримувати стипендію 

участь у міжнародних і все-

українських конференціях,    

конкурсах, олімпіадах 

забезпечення  гуртожитком сучасні методики навчання 

широкий спектр працевла-

штування  і затребуваність 

випускників на ринку праці 

шанс паралельно навчатися  

за кордоном і отримати     

подвійний диплом  

практична зорієнтованість 

навчання 

спеціалізовані навчальні  ла-

бораторії 

участь у студентському 

самоврядуванні 

цікаве дозвілля: спортивні 

секції, студентський театр ... 

Кафедра інформаційної, бібліотечної  

та архівної справи УАД 

http://ibas.uad.lviv.ua  
Адреса: 79008 м. Львів,  

вул. Під Голоском, 19, каб. 238 

Телефон: (097) 9212904 

(032) 2422-383, 2422-363 

Електронна пошта: ukr_dilovodstvo@ukr.net 

 ІІІ       Освітньо-професійна програма 

http://ibas.uad.lviv.ua


Забезпечувати відбір, аналіз, оцінку, систематиза-
цію, моніторинг, організацію, зберігання, поширен-
ня і надання в користування інформації у будь -
яких форматах  

аналізувати закономірності функціонування потоків 
та масивів документів  

використовувати методи систематизації, пошуку, 
збереження, класифікації інформації для різних 
типів контенту і носіїв  

застосовувати сучасні прикладні комп’ютерні тех-
нології, програмне забезпечення, мережеві та мобі-
льні технології для вирішення професійних завдань  

проектувати та створювати документно- інформа-
ційні ресурси, продукти і 
послуги  

адмініструвати соціальні 
мережі, електронні бібліо-
теки та архіви  

створювати чітку, стислу 
та точну управлінську 
документацію  

підтримувати ділову кому-
нікацію з усіма суб’єктами 
інформаційного ринку  

опановувати і використо-
вувати технології елект-
ронного урядування та 
електронного документо-
обігу  

створювати, наповнювати та забезпечувати функці-
онування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі інтер-
нет  

Компетентності,  спільні для 

випускників спеціальності  

Виробнича практика  
в архіві 

Документознавство                

та інформаційна діяльність   
Об’єкти професійної діяльності  

документи 

системи документації 

системи інформаційно-документаційного забезпечення 

управління 

процеси створення, зберігання, обліку, комплектування, 

експертиза цінності документів 

Дисципліни спеціалізації  

діловодство 

теорія і практика референтської діяльності 

електронний  документообіг 

кадровий менеджмент 

управлінське документознавство 

системи управління базами даних 

інтернет-технології та ресурси 

комп'ютерні мережі та телекомунікації 

Сфера працевлаштування  

підприємства різних організаційно-правових форм            

і видів економічної діяльності, зокрема їхні                

інформаційно-аналітичні відділи, служби діловодства, 

документаційного забезпечення управління, секре-

таріати, канцелярії, управління справами, відділи 

кадрів, патентні відділи, архіви тощо 

Європейські                        

інформаційні комунікації    
Об’єкти професійної діяльності  

міжнародна інформація та інформаційно-аналітична 

діяльність в міжнародних відносинах 

міжкультурна та міждержавна   комунікація 

зовнішня і внутрішня інформаційна політика 

інформаційні продукти і послуги 

документні пам'ятки 

Дисципліни спеціалізації  

дві іноземні мови 

інформаційно-аналітична діяльність 

кроскультурні комунікації 

інформаційний менеджмент 

міжнародне інформаційне право 

електронне урядування 

інформаційні війни 

інформаційний ринок 

Сфера працевлаштування  

державні представництва  й установи за кордоном 

органи державної влади і місцевого самоврядування 

інформаційні центри     ♦ міжнародні організації  

агенства інформаційно-аналітичного спрямування 

державні і приватні спільні комерційні підприємства 

Навчальні дискусії в кабінеті інформаційних ресурсів Участь у студентському театрі 

Сьогодні усім працедавцям, які мають справу з 

виготовленням і поширенням інформації/ кон-

тенту/документів/книг необхідні 

 компетенції яких забезпечили 

б стабільну і ефективну діяльність устано-

ви/організації/ підприємства.  

 І         Освітньо-професійна програма  ІІ          Освітньо-професійна програма 


