
 

 

 

 

 

 
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 

БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 

Почесне звання «Лідер сучасної освіти»   



.  Перший крок до успішної кар’єри –  

вибір спеціальності  029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»  

1 Кваліфікація:  

бакалавр  

з інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи 

 
Освітньо-професійна 

програма  

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

 2 Кваліфікація:  

магістр 

Документознавець, 

аналітик інформаційних 

ресурсів 

 

Освітньо-професійна 

програма 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 

 



.  

ЧОМУ ОБРАТИ САМЕ НАШУ КАФЕДРУ? 

 

Приваблива 

вартість 

навчання Цікаве й активне 
студентське 

життя  

 

Модернізоване 

навчання 

Багаторічний досвід 

навчання та потужний 

науково-педагогічний 

склад – гарантія якісної 

сучасної й актуальної 

освіти 



.  

Переваги 

навчання і  

перспективність 

спеціальності 

 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. 



Формула успіху: 
       цікаві й актуальні дисципліни+ наполегливість у навчанні 

 

 Управлінське документознавство 

 Документні комунікації управління персоналом 

 Технології конкурентної інформаційної розвідки 

 Теорія і практика референтної та офісної діяльності   

 Аналітико-прогностичне забезпечення управління 

 Історико-культурна спадщина Львова 

 Інформаційний менеджмент 

 Громадська думка і PR 

 Соціологія конфлікту 

 Іноземні мови 

 Академічне письмо  
 



Майбутні компетентності Гарантія працевлаштування 
 

 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. 

 

ДЕ? 
 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. 

КИМ? 
 адміністратором бази даних; 

 контент-менеджером; 

 адміністратором та модератором веб-

спільнот; 

 рекрутером; 

 хедхантером; 

 секретарем-референтом; 

 аналітиком інформаційних ресурсів; 

менеджером інформаційно-консалтингової 

фірми; 

 керівником/спеціалістом служби науково-

технічної інформації. 



 

          ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТА  

ФОРМИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

 

 

 

 

Форми організації занять 

Вебзаняття 

Чатзаняття 

Відеолекції  

Відеоконференції 

Програмне забезпечення  

Мoodle 

Zoom 

Viber 

Class room 

Microsoft Teams 



 

ПРАКТИКА  

СТАЖУВАННЯ 

 

ВИДИ ПРАКТИК 

Ознайомча практика 

Технологічна практика 

Практика з комп’ютерної підготовки 

Інформаційно-аналітична практика 

Переддипломна практика  

 

Бібліотека УАД, Державний архів 

Львівської області, ЛННБ ім.В.Стефаника, 

Департамент охорони здоров’я Львівської 

обласної держадміністрації, відділи кадрів 

в установах та організаціях усіх галузей та 

форм власності; департаменти та відділи 

документного забезпечення, кадрові 

служби й інші структурні підрозділи 

державних інституцій; інформаційні, 

рекламні, страхові агенції. 



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. 

Щоб навчатися з нами, вам необхідно: 
 

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) 

 



Участь у науково-дослідницькій роботі і 

житті кафедри 



Детальніше про спеціальність дізнайся на 

сайті кафедри 

 

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

 

Наша адреса: Львів, вул. Під Голоском, 19; 

 

Тел.+30962723613 


