
Українська академія друкарства ‒ єдиний в Україні 

заклад вищої освіти, який готує фахівців з медійних 

технологій і поліграфії. За свою майже 90-літню 

історію вона випустила десятки тисяч 

висококомпетентних спеціалістів, які сьогодні 

формують інформаційний простір держави, 

працюючи у поліграфічних, видавничих, 

книготорговельних підприємствах, засобах масової 

інформації, рекламних організаціях, бібліотеках і 

музеях тощо. В умовах євроінтеграції усім 

організаціям, які мають справу з виготовленням і 

поширенням інформації/контенту/документів/книг 

необхідні висококваліфіковані фахівці, компетенції 

яких забезпечили б стабільну і ефективну діяльність 

установи/організації/підприємства. Це актуалізувало 

підготовку бакалаврів за освітньою програмою 

«Європейські інформаційні комунікації». Координує 

навчання фахівців з європейських інформаційних 

комунікацій кафедра інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи — структурний підрозділ факультету 

медіакомунікацій і підприємництва. Читання лекцій 

забезпечують авторитетні науковці й практики: 

проф. Пасічник М. С., проф. Красівський О. Я., доц. 

Берест І. Р., доц. Олійник М. А., доц. Савчук Г. М., доц. 

Ткач Л. М., доц. Антоник О. В., ст. викладачі Стадник   

О. В. і Коляно М. М. та інші 

 

 
Колектив випускової кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

 

 

 

    

 Інформаційно-аналітичні відділи органів 

державного управління, банківських і 

податкових установ, органів статистики;  

 бізнес-структури; 

 дипломатичні представництва за кордоном; 

 інформаційні центри (територіальні, галузеві, 

окремих підприємств та установ); 

 служби діловодства, документаційного 

забезпечення управління, секретаріати, 

канцелярії, управління справами;  

 відділи науково-технічної інформації, патентні 

відділи підприємств, організацій; 

 кадрові служби; 

 документно-комунікаційні організації в Україні 

та світі; 

 державні та відомчі архіви;   

 бібліотеки 

ПОСАДИ, ЯКІ МОЖЕ ОБІЙМАТИ 

ВИПУСКНИК 

 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 

 
Випускники-магістри 

 

 

 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Іноземна мова»   

 «Друга іноземна мова» 

 «Історія культури» 

 «Історія друкарства»   

 «Історія дипломатії» 

 «Документознавство»   

 «Діловодство» 

 «Риторика» 

 «Конфліктологія» 

 «Стандартизація та сертифікація»   

 «Патентознавство» 

 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 «Документно-інформаційні комунікації» 

 «Теорія і практика референтної та офісної 

діяльності» 

 Аналітико-прогностичне забезпечення 

управління 

 Історико-культурна спадщина Львова 

 «Мистецтво комунікації» 

 «Інформаційний ринок Європи» 

 «Електронні комунікації 

 «Комунікації європейських органів 

 державної влади» 

 «Інформаційна безпека» 

 «Інформаційний менеджмент» 

 «Інформаційно-аналітична діяльність» 

 «Громадська думка і PR»  

 «Соціологія конфлікту» 

 «Архівознавство» 

 «Музеєзнавство»   

 «Бібліотекознавство» 

 

 

 

 

 

 

Сфера працевлаштування випускників Формула успіху: цікаві й актуальні 

дисципліни + наполегливість у навчанні 

 



 

 

 

 

 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. 

 

 
 

 
Адреса кафедри інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 
79020, м. Львів, 

вул. Під Голоском, 19, каб. 238 
тел. (032) 2422-383, 2422-363, (096) 27-23-613 

ukr_dilovodstvo@ukr.net 
http://ibas.uad.lviv.ua/ 

 

 

 

 

 Сертифікат ЄВІ з іноземної мови 

 Фахове вступне випробування 

 

 

 

 
Участь у студентському театрі 

 
 

 
На Шевченківському святі 

 
 

Для отримання детальнішої інформації 
звертайтеся до приймальної комісії  

79008, м. Львів,  
вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42  

тел. (032) 235-76-00, (096) 27-23-613 
pk@uad.lviv.ua  

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

 
З А П Р О Ш У Є  

здобути вищу освіту за освітньою програмою 
«ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ»  

у межах спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа»  

галузі знань  
02 «Культура та мистецтво» 

 

Кваліфікація:  

магістр  

Документознавець, аналітик інформаційних 

ресурсів 

Освітньо-професійна програма: 

 Документознавство та інформаційна діяльність 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЛЬВІВ — 2022 

Переваги навчання і 

перспективність спеціальності 

Умови вступу для магістрів 
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