
 
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ 

ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 

 

МАГІСТРАТУРА 

 

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА 
Почесне звання «Лідер сучасної освіти»  



 

 

 

Другий рівень дворівневої системи вищої професійної 

освіти; 

-підготовка висококваліфікованих кадрів для успішної 

кар'єри в Україні і за кордоном; 

-аналітична, науково-дослідницька діяльність; 

- можливість одержати диплом магістра на базі бакалавра 

або спеціаліста будь-якого попереднього фаху. 

 

ЩО ТАКЕ МАГІСТРАТУРА? 



Успішне закінчення 

магістратури-це: 

 

- академічний ступінь магістра, визнаний в Україні і за кордоном; 

- поглиблені знання за своєю базовою спеціальністю, вивчення 

предметів з конкретного нaпрямку на відміну від попередньої 

освіти; 

- отримання професійних знань та компетенцій, необхідних для 

науково-дослідницької та управлінської діяльності у відповідній 

сфері; 

- кращі шанси на працевлаштування, успішна кар'єра.  



 

 

 

 

 
 

Спеціалізація 

Документознавство та  інформаційна діяльність 

Кваліфікація  

Документознавець. Аналітик інформаційних ресурсів 

Освітньо-професійна програма  

Документознавство та інформаційна діяльність 

Форма навчання  – заочна  

Термін навчання – 1 рік 4 місяці 

 
 

  

 

МАГІСТРАТУРА  

Спеціальність  029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

 

 



 

 

ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

• Філософія державного 
управління 

• Інформаційні війни 

• Інформаційний 
менеджмент 

• Системи управління 
електронним 

документообігом 

 

Дисципліни 

загальної 

підготовки 

студента 

• Документні комунікації 
управління персоналом 

• Аналітико-прогностичне 
забезпечення управління 

• Основи телекомунікацій та 
електронної комерції 

• Інформаційний сервіс 

Дисципліни 

професійної 

підготовки  

студента 

• Основи корпоративної 
культури 

• Психологія лідерства 

• Мультимедійне 
документування 

• Інформаційний дизайн у 
документознавстві 

Дисципліни за 

вибором 



ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  

ТА ФОРМИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

 

Програмне 
забезпечення 

   

Мoodle 

Zoom 

Viber 

Class room 

Microsoft Teams 

Telegram 

 

Форми організації 
занять 

 

Вебзаняття 

Чатзаняття 

Відеолекції  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

кваліфікованими спеціалістами та керівниками в 

установах та організаціях аналітичної, організаційно-

управлінської діяльності, скаут-менеджерами, акаунт-

менеджерами, амбасадором у маркетингу, WEB 

фахівцями, аналітиками інформаційних ресурсів, 

управлінцями компаній у сфері електронних продуктів 

та послуг, фахівцями у просуванні брендів цифрової 

держави.  

ВИПУСКНИКИ КАФЕДРИ  

УСПІШНО ПРАЦЮЮТЬ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ 

1. Скласти ЗНО  з іноземної мови  

(реєстрація після успішного складання ЗНО – через 

особистий кабінет або Українську академію 

друкарства). 

2. Скласти внутрішній іспит з документознавства. 

 

 

 

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ 

 



 

 

 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

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

 

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

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

 

Тел.+30962723613 

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

