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І Преамбула 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Магістр 

(назва ступеня вищої освіти) 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 

( ш и ф р та н а з в а г а л у з і з н а н ь ) 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Освітня програма 

( к о д та н а й м е н у в а н н я с п е ц і а л ь н о с т і ) 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 
( н а й м е н у в а н н я о с в і т н ь о ї п р о г р а м и ) 

1 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ 
Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 20 лютого 2019 року, протокол № З 
Наказом Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» від 20 лютого 2019 року № 36-Н 

2 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 2016 рік 
Переглянуто 2018 рік 
Переглянуто 2019 рік 

3 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО 
проектною групою Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

Члени проектної групи: 
Макарова М.В., керівник проектної групи (гарант освітньої програми, професор 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності, д.е.н.; професор 
Оніпко Т.В., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
в економічних системах, д.і.н., професор 
Колєчкіна Л.М., професор кафедри документознавства та 
діяльності в економічКних системах, д.ф.-м.н., професор 
Білоусько Т.М., доцент кафедри документознавства та 
діяльності в економічних системах, к.е.н., доцент 
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інформаційної 



СВО ПУЕТ-2019 

II Загальна характеристика 
Рівень вищої 
освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Магістр 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 
Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
Освітня 
програма 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікація 

Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти: Магістр 
Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справи 
Освітня програма: «Документознавство та інформаційна 
діяльність» 

Опис предметної 
області 

Об'єкти вивчення та діяльності: державні та приватні 
установи, архіви, інформаційні центри, інституції та 
інфраструктура, що забезпечують створення, 
розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, 
доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; 
теорії, процеси, технології та стандарти що сприяють 
формуванню, підтримці та використанню інформаційних 
ресурсів установ; принципи та архітектура побудови 
автоматизованих інформаційно-пошукових систем, 
проблемно-орієнтованих баз та банків даних; просування 
інформаційних ресурсів в мережі Інтернет. 
Цілі навчання: формування у здобувані в вищої освіти 
комплексу знань й умінь з інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи, здатності застосовувати навички 
управління інформаційними ресурсами та 
соціокомунікативними процесами. 
Теоретичний зміст предметної області: закономірності 
функціонування інформаційних та документних систем і 
потоків; технології організації та управління науковими, 
освітніми, культурно-просвітницькими ресурсами; 
теоретичні знання з управління інформаційними, 
архівними та бібліотечними установами. 
Методи, методики та технології: методи, технології та 
інструменти методи та технології аналітичної діяльності, 
менеджменту інформаційної діяльності, організації та 

З 



СВО ПУЕТ-2019 

методології науково-дослідної діяльності, управління 
інноваціями в інформаційній, бібліотечній та архівній 
сфері. 
Інструменти та обладнання: комп'ютерне, мережеве та 
програмне забезпечення, мультимедійні засоби; системи 
електронного документообігу, електронних бібліотек та 
архівів; системи опрацювання текстової та графічної 
інформації. 

Академічні 
права 
випускників 

Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
має право продовжити навчання за третім рівнем освіти за 
освітньо-науковою програмою доктора філософії. 
Набуття часткових кваліфікацій за іншими 
спеціалізаціями в системі післядипломної освіти. 

Працевлашту-
вання 
випускників 
(тільки для 
регульованих 
професій) 

Сферою працевлаштування випускників є: 
підприємства, організації, інформаційні установи різного 
рівня та форм власності, органи державної влади та 
місцевого самоврядування. Види економічної діяльності 
(за КВЕД ДК 009:2010): 

63. Надання інформаційних послуг 
72. Наукові дослідження та розробки 
91. Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших 

закладів культури 
Професійні назви робіт (за ДК 003:2010 -

Класифікатором професій із змінами, затвердженими 
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 10 серпня 2016 року № 1328): 

2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання 
музейних та бібліотечних фондів 

2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, 
музеєзнавство) 

2431.1 Молодший науковий співробітник (архівна 
справа, музеєзнавство) 

2431.1 Науковий співробітник (архівна справа, 
музеєзнавство) 

2431.1 Науковий співробітник-консультант (архівна 
справа, музеєзнавство) 

2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках 
2431.2 Архівіст 
2431.2 Експерт з комплектування музейного та 

виставочного фонду 
2431.2 Зберігач експонатів 
2431.2 Зберігач фондів 
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та 
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кінопрограм 
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, 

кінопрограми) 
2432.1 Документознавець 
2432.1 Молодший науковий співробітник (бібліотечна 

справа, науково-технічна інформація) 
2432.1 Науковий співробітник (бібліотечна справа, 

науково-технічна інформація) 
2432.1 Науковий співробітник-консультант 

(бібліотечна справа, науково-технічна інформація) 
2432.2 Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм 
2432.2 Бібліограф 
2432.2 Бібліотекар 
2432.2 Експерт з питань інтелектуальної власності 
2433 Професіонали в галузі інформації та 

інформаційного аналізу 
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 
2433.1 Молодший науковий співробітник 

(інформаційна аналітика) 
2433.1 Науковий співробітник (інформаційна 

аналітика) 
2433.1 Науковий співробітник-консультант 

(інформаційна аналітика) 
2433.2 Професіонали в галузі інформації та 

інформаційні аналітики 
2433.2 Аналітик консолідованої інформації 
2149.2 Професіонал із організації інформаційної 

безпеки 

III Обсяг кредитів ЄКГС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра становить 90 ЄКТС. 
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, 
визначених Стандартом вищої освіти. 

IV Перелік компетентностей випускника 
Інтегральна 
компетентність 
(ІНТ) 

Здатність розв'язувати комплексні проблеми у 
інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі 
навчання, що передбачає проведення дослідження та/або 
здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю 
умов та вимог. 

Загальні 
компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
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(ЗК) ЗКЗ. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 
мети. 
ЗК5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

Спеціальні 
(фахові, 
предметні) 
компетентності 
(СК) 

СК1. Здатність розуміти та використовувати закономірності 
розвитку інфосфери з метою організації ефективного 
управління інформаційною, бібліотечною та архівною 
діяльністю. 
СК2. Здатність організовувати роботу та здійснювати 
керівництво інформаційно-аналітичними структурними 
підрозділами на підприємствах, в організаціях та установах, 
зокрема в архівних та бібліотечних. 
СКЗ. Здатність використовувати інтернет-ресурси та 
технології для вирішення експериментальних, практичних і 
прогностичних завдань у галузі професійної діяльності. 
СК4.Здатність застосовувати технології та процедури 
аналітико-синтетичного опрацювання різних видів 
інформації. 
СК5. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної 
сфери шляхом бібліо- та вебометричного аналізу 
інформаційних потоків та масивів. 
СК6. Здатність моделювати предметну галузь, розуміти 
принципи проектування та функціонування автоматизованих 
БД, семантичного вебу, веб-сервисів та соціальних медіа. 
СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні технології з 
метою вдосконалення професійної діяльності. 
СК8. Здатність керувати колективом та приймати ефективні 
управлінські рішення. 
СК9. Здатність обстежувати, планувати та створювати 
організаційні структури управління відповідно до потреб 
діяльності інформаційних установ. 
СК10. Здатність забезпечувати ефективне управління 
інноваційними проектами. 
СК11. Здатність організовувати автоматизований облік, 
опрацювання та збереження інформації. 
СК12. Здатність застосовувати прикладне програмне 
забезпечення для вирішення професійних завдань. 
СК13. Здатність здійснювати процедури інформаційного 
моніторингу. 
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V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

Програмні результати навчання 
ГТРН-1 Володіти знанням і розумінням теоретичних засад системної організації, 

модернізації, підвищення ефективності управління інформаційною, 
бібліотечною та архівною діяльністю. 

ПРН-2 Володіти знаннями та уміннями щодо особливостей організації та 
управління інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах та 
установах. 

ПРН-3 Уміти використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення 
експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі 
професійної діяльності. 

ПРН-4 Володіти знаннями наукових засад організації впровадження новітніх 
технологій в інформаційну, бібліотечну та архівну діяльність. 

ПРН-5 Володіти знаннями з теорії та практики менеджменту бібліотечних і 
архівних установ, технологій створення та підтримки функціонування 
електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення 
інформаційних потреб користувачів. 

ПРН-6 Уміти застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного 
опрацювання наукової та управлінської інформації. 

ГТРН-7 Уміти відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом бібліо-
та вебометричного аналізу інформаційних потоків та масивів. 

ПРН-8 Уміти моделювати предметну галузь, розуміти принципи проектування 
та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервисів 
та соціальних медіа. 

ПРН-9 Застосовувати можливості сучасних комп'ютерних та 
телекомунікаційних технологій для ідентифікації, формулювання і 
вирішення завдань підвищення ефективності функціонування установ 
інформаційної, бібліотечної та архівної сфери. 

ПРН-
10 

Уміти обстежувати, планувати та створювати організаційні структури 
управління відповідно до потреб установ інформаційної галузі. 

ПРН-
11 

Застосувати знання та практичні навички з професійно-орієнтованих 
навчальних дисциплін в інформаційній, бібліотечній та архівній сфері за 
екстремальних умов. 

ПРН-
12 

Використовувати різноманітні комунікативні технології для організації 
ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному 
рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва. 

ПРН-
13 

Застосувати знання та практичні навички аналізу відповідних 
нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов, що 
регулюють функціонування інформаційної сфери. 

ПРН-
14 

Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, 
моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 
конкурентоспроможності установи. 
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Програмні результати навчання 
ПРН-
15 

Уміти застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення 
управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання 
інтелектуальних здібностей людини з функціональними можливостями 
інформаційних систем. 

ПРН-
16 

Уміти забезпечувати розробку та ефективне управління інноваційними 
проектами. 

ПРН-
17 

Застосовувати основи педагогіки і психології, інноваційні методики 
викладання фахових дисциплін у навчально-виховному процесі у вищих 
навчальних закладах освіти. 

ПРН-
18 

Уміти застосовувати теоретичні досягнення наук соціокомунікаційного 
циклу для інтерпретації інформаційних явищ і процесів та формування 
світоглядної позиції. 

ПРН-
19 

Уміти застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими 
правами. 

ПРН-
20 

Володіти культурою мислення, вміти узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію в діяльності, пов'язаній із її пошуком, 
накопиченням, зберіганням і використанням. 

VI Форми атестації здобувачів вищої освіти 
Форми 
атестації 
здобувачів 
вищої освіти 

Атестація ступеня вищої освіти «Магістр» здійснюється у 
формі публічного захисту дипломної роботи 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи 
(за наявності) 

Дипломна робота виконується за тематикою відповідно до 
завдань професійної діяльності. 
До захисту допускаються роботи, що пройшли перевірку на 
плагіат. 

Вимоги до 
публічного 
захисту 
(демонстрації) 

Оцінювання якості підготовки випускників здійснюється 
Екзаменаційною комісією (ЕК) під час публічного захисту 
дипломної роботи. ЕК визначає якість дипломної роботи, 
рівень освітньої та професійної підготовки випускника і 
вирішує питання про присвоєння йому ступеня вищої освіти 
«Магістр» та кваліфікації магістра з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи. 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти 

У Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет 
економіки і торгівлі» функціонує система забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), 
яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти; 
8 
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2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
Університету, на інформаційних стендах і будь-яким іншим способом; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних зак 
ладів і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 
У 2009, 2012, 2015 роках Університет отримував Міжнародний Сертифі-

кат 440030С>М08 Міжнародної мережі сертифікації (ІС^еІ) і Німецького органу 
сертифікації системи управління якості (БС>8 ОшЬН) про відповідність діяль-
ності міжнародному стандарту 180 9001:2008. 

У травні 2018 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» успішно пройшов проведено ресертифікацій-
ний аудит (перехідний зовнішній аудит) системи управління якістю діяльності 
університету, що передбачав перехід системи управління якістю діяльності уні-
верситету на нову версію міжнародного стандарту 180 9001:2015 та на відпові-
дність вимогам міжнародного стандарту 180 9001:2015. З цією метою в універ-
ситеті було проведено організаційну підготовка до переходу на нові вимоги мі-
жнародного стандарту, а також впровадження нової лідерської парадигми та 
ризик-орієнтованого мислення. 

У відповідності до рішення аудиторської групи Органу сертифікації 
«ПРИРОСТ» Української асоціації якості Вищий навчальний заклад Укоопспі-
лки «Полтавський університет економіки і торгівлі» отримав сертифікати 
ІСЖГеї:, ОС)8 і УАЯ, які засвідчують, що університет впровадив та використовує 
систему управління якістю відповідно вимогам міжнародного стандарту 180 
9001:2015. Термін дії сертифікатів до липня 2021 року. 

Щорічно між зовнішніми аудитами експертами Української асоціації яко-
сті проводяться наглядові аудити системи управління якістю діяльності універ-
ситету. Метою наглядових аудитів є отримання доказів щодо підтвердження 
вдосконалення якості управління процесами діяльності в університеті. 

VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 
Загальноприйняті професійні стандарти - відсутні. 
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Пояснювальна записка 

Опис програми навчання 

Термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістра складає 1 рік 4 місяці. 

Освітня програма «Документознавство та інформаційна діяльність» 
орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів вищої кваліфікації зі 
спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, що здатні 
вирішувати професійні завдання у сфері інформаційної та бібліотечної справи. 

Освітньо-професійна програма передбачає розвиток загальних та 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та 
взаємозв'язку. 

Освітньо-професійна програма передбачає виділення обов'язкових 
навчальних дисциплін наступних циклів: гуманітарної та соціально-
економічної підготовки; професійної та практичної підготовки. Вибіркові 
навчальні дисципліни: цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 
професійної та практичної підготовки. 

Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту 
кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Загальний обсяг освітньо-професійної програми - 90 кредитів. 
У даній освітньо-професійній програмі одному семестру відповідає 

ЗО кредитів ЄКТС, навчальному року - 60 кредитів ЄКТС. Одному кредиту 
ЄКТС відповідають 30 годин загального навчального навантаження здобувана 
вищої освіти. 

14 



СВО ПУЕТ-2019 

Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК-1 - Здатність розуміти та 
використовувати закономірності 
розвитку інфосфери з метою 
організації ефективного 
управління інформаційною, 
бібліотечною та архівною 
діяльністю. 

Знати: 
ПРН-1 теоретичні засади 
системної організації, 
модернізації, підвищення 
ефективності управління 
інформаційною, 
бібліотечною та 
архівною діяльністю 

X ПРН-12 
Використовувати 
різноманітні 
комунікативні технології 
для організації 
ефективного спілкування 
на професійному, 
науковому та 
соціальному рівнях на 
засадах толерантності, 
діалогу і 
співробітництва. 

X 

СК-2 - Здатність організовувати 
роботу та здійснювати 
керівництво інформаційно-
аналітичними структурними 
підрозділами на підприємствах, в 
організаціях та установах, зокрема 
в архівних та бібліотечних. 

Знати: 
ПРН-2- особливості 
організації та управління 
інформаційно-
аналітичною діяльністю 
на підприємствах та 
установах; 

Уміти: 
ПРН-2- використовувати 
специфіку особливостей 
організації та управління 
інформаційно-
аналітичною діяльністю 
на підприємствах та 
установах; 

ПРН-12 
Використовувати 
різноманітні 
комунікативні технології 
для організації 
ефективного спілкування 
на професійному, 
науковому та 
соціальному рівнях на 
засадах толерантності, 
діалогу і 
співробітництва. 

ПРН-19 - застосовувати 
законодавство, що 
регулює управління 
авторськими правами. 

СК-3 - Здатність використовувати 
інтернет-ресурси та технології для 
вирішення експериментальних, 

Знати: 
ПРН-4- наукові засади 
організації впровадження 

Уміти: 
ПРН-15- застосовувати 
прикладне програмне 

X X 
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Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 
практичних і прогностичних 
завдань у галузі професійної 
діяльності. 

новітніх технологій в 
інформаційну, 
бібліотечну та архівну 
діяльність. 

забезпечення для 
вирішення управлінських 
та/або наукових завдань 
на основі поєднання 
інтелектуальних 
здібностей людини 3 
функціональними 
можливостями 
інформаційних систем. 

СК-4 - Здатність застосовувати 
технології та процедури 
аналітико-синтетичного 
опрацювання різних видів 
інформації. 

Знати: 
ПРН-5 - теорію і 
практику менеджменту 
бібліотечних і архівних 
установ, технологій 
створення та підтримки 
функціонування 
електронних бібліотек та 
архівів, вивчення та 
задоволення 
інформаційних потреб 
користувачів. 

Уміти: 
ПРН-6- застосовувати 
технології та процедури 
аналітико-синтетичного 
опрацювання наукової та 
управлінської 
інформації. 

X ПРН-19 - застосовувати 
законодавство, що 
регулює управління 
авторськими правами. 

СК-5 - Здатність відстежувати 
тенденції розвитку предметної 
сфери шляхом бібліо- та 
вебометричного аналізу 
інформаційних потоків та масивів. 

Знати: 
ПРН-5 - теорію і 
практику менеджменту 
бібліотечних і архівних 
установ, технологій 
створення та підтримки 
функціонування 
електронних бібліотек та 
архівів, вивчення та 
задоволення 

Уміти: 
ПРН- 7-відстежувати 
тенденції розвитку 
предметної сфери 
шляхом бібліо- та 
вебометричного аналізу 
інформаційних потоків 
та масивів. 

X X 
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Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 
відповідальність 

інформаційних потреб 
користувачів. 

СК-6 - Здатність моделювати 
предметну галузь, розуміти 
принципи проектування та 
функціонування автоматизованих 
БД, семантичного вебу, веб-
сервисів та соціальних медіа. 

Знати: 
ПРН-4- наукові засади 
організації впровадження 
новітніх технологій в 
інформаційну, 
бібліотечну та архівну 
діяльність. 

Уміти: 
ПРН-8 - моделювати 
предметну галузь, 
розуміти принципи 
проектування та 
функціонування 
автоматизованих БД, 
семантичного вебу, веб-
сервисів та соціальних 
медіа. 

X X 

СК-7 - Здатність застосовувати 
комп'ютерні технології з метою 
вдосконалення професійної 
діяльності. 

Знати: 
ПРН-4 наукові засади 
організації впровадження 
новітніх технологій в 
інформаційну, 
бібліотечну та архівну 
діяльність. 

Уміти: 
ПРН-9 застосовувати 
можливості сучасних 
комп'ютерних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
ідентифікації, 
формулювання і 
вирішення завдань 
підвищення ефективності 
функціонування установ 
інформаційної, 
бібліотечної та архівної 
сфери. 

СК-8 - Здатність керувати 
колективом та приймати 
ефективні управлінські рішення. 

Знати: 
ПРН-1 - теоретичні 
засади системної 
організації, модернізації, 
підвищення ефективності 

Уміти: 
ПРН-13 - застосувати 
знання та практичні 
навички аналізу 
відповідних нормативних 

ПРН-12 
Використовувати 
різноманітні 
комунікативні технології 
для організації 

ПРН-18- Уміти 
застосовувати теоретичні 
досягнення наук 
соціокомунікаційного 
циклу для інтерпретації 
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Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 
відповідальність 

управління 
інформаційною, 
бібліотечною та 
архівною діяльністю. 
ПРН-5 - теорію і 
практику менеджменту 
бібліотечних і архівних 
установ. 

документів, чинних 
стандартів і технічних 
умов, що регулюють 
функціонування 
інформаційної сфери. 

ефективного спілкування 
на професійному, 
науковому та 
соціальному рівнях на 
засадах толерантності, 
діалогу і 
співробітництва. 

інформаційних явищ і 
процесів та формування 
світоглядної позиції. 

ПРН-20- Володіти 
культурою мислення, 
вміти узагальнювати, 
аналізувати і синтезувати 
інформацію в діяльності, 
пов'язаній із 'її пошуком, 
накопиченням, 
зберіганням і 
використанням. 

СК-9 - Здатність обстежувати, 
планувати та створювати 
організаційні структури 
управління відповідно до потреб 
діяльності інформаційних 
установ. 

Знати: 
ПРН-1 теоретичні засади 
системної організації, 
модернізації, підвищення 
ефективності управління 
інформаційною, 
бібліотечною та 
архівною діяльністю. 
ПРН-5 - теорію і 
практику менеджменту 
бібліотечних і архівних 
установ. 

Уміти: 
ПРН-10 - обстежувати, 
планувати та створювати 
організаційні структури 
управління відповідно до 
потреб установ 
інформаційної галузі. 

ПРН-12 
Використовувати 
різноманітні 
комунікативні технології 
для організації 
ефективного спілкування 
на професійному, 
науковому та 
соціальному рівнях на 
засадах толерантності, 
діалогу і 
співробітництва. 

X 

СК-10 - Здатність забезпечувати 
ефективне управління 
інноваційними проектами. 

Знати: 
ПРН-1 теоретичні засади 
системної організації, 
модернізації, підвищення 
ефективності управління 
інформаційною, 

Уміти: 
ПРН-13 - застосувати 
знання та практичні 
навички аналізу 
відповідних нормативних 
документів, чинних 

ПРН-12 
Використовувати 
різноманітні 
комунікативні технології 
для організації 
ефективного спілкування 

X 
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Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 
відповідальність 

бібліотечною та 
архівною діяльністю. 
ПРН-5 - теорію і 
практику менеджменту 
бібліотечних і архівних 
установ, технологій 
створення та підтримки 
функціонування 
електронних бібліотек та 
архівів, вивчення та 
задоволення 
інформаційних потреб 
користувачів. 

стандартів і технічних 
умов, що регулюють 
функціонування 
інформаційної сфери. 
ПРН-16 - забезпечувати 
розробку та ефективне 
управління 
інноваційними 
проектами. 

на професійному, 
науковому та 
соціальному рівнях на 
засадах толерантності, 
діалогу і 
співробітництва. 

СК-11 - Здатність організовувати 
автоматизований облік, 
опрацювання та збереження 
інформації. 

Знати: 
ПРН- 4 - наукові засади 
організації впровадження 
новітніх технологій в 
інформаційну, 
бібліотечну та архівну 
діяльність. 

Уміти: 
ПРН-3 - використовувати 
інтернет-ресурси та 
технології для вирішення 
експериментальних, 
практичних і 
прогностичних завдань у 
галузі професійної 
діяльності. ПРН-9 
застосовувати 
можливості сучасних 
комп'ютерних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
ідентифікації, 
формулювання і 
вирішення завдань 
підвищення ефективності 

X X 
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Класифікація компетентностей 
заНРК Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 
відповідальність 

функціонування установ 
інформаційної, 
бібліотечної та архівної 
сфери. 
ПРН-14 
використовувати знання 
та навички щодо 
проведення збору даних, 
моделювання 
документно-
інформаційних систем і 
їх ресурсів при аналізі 
конкурентоспроможності 
установи. 
ПРН-15- застосовувати 
прикладне програмне 
забезпечення для 
вирішення управлінських 
та/або наукових завдань 
на основі поєднання 
інтелектуальних 
здібностей людини 3 
функціональними 
можливостями 
інформаційних систем. 

СК-12 - Здатність застосовувати 
прикладне програмне 
забезпечення для вирішення 
професійних завдань. 

Знати: 
ПРН- 4 - наукові засади 
організації впровадження 
новітніх технологій в 
інформаційну, 
бібліотечну та архівну 

Уміти: 
ПРН-15- застосовувати 
прикладне програмне 
забезпечення для 
вирішення управлінських 
та/або наукових завдань 

X X 
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Класифікація компетентностей 
за НРК Знання Уміння Комунікація 

Автономія та 
відповідальність 

діяльність. на основі поєднання 
інтелектуальних 
здібностей людини 3 
функціональними 
можливостями 
інформаційних систем. 

СК-13 - Здатність здійснювати 
процедури інформаційного 
моніторингу. 

Знати: 
ПРН-2- особливості 
організації та управління 
інформаційно-
аналітичною діяльністю 
на підприємствах та 
установах. 

Уміти: 
ПРН-9 - застосовувати 
можливості сучасних 
комп'ютерних та 
телекомунікаційних 
технологій для 
ідентифікації, 
формулювання і 
вирішення завдань 
підвищення ефективності 
функціонування установ 
інформаційної, 
бібліотечної та архівної 
сфери. 
ПРН-20- узагальнювати, 
аналізувати і синтезувати 
інформацію в діяльності, 
пов'язаній із її пошуком, 
накопиченням, 
зберіганням і 
використанням. 

X X 
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Таблиця 2. 
Матриця відповідності визначених Стандартом (освітньо-професійною програмою) результатів навчання та комиетентиостей 

Компетентності 

Інтегра 
льна 

компете 
нтність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові предметні) компетентності (СК) 

Програмні результати навчання 
Інтегра 

льна 
компете 
нтність ЗК

-1
 

ЗК
-2

 

ік го ЗК
-4

 

ЗК
-5

 

ЗК
-6

 

С
К

-1
 

С
К

-2
 

С
К

-3
 

С
К

-4
 

С
К

-5
 

С
К

-6
 

С
К

-7
 

С
К

-8
 

С
К

-9
 

С
К

-1
0 

С
К

-1
1 

С
К

-1
2 

С
К

-1
3 

ПРН-1 - Володіти знанням і 
розумінням теоретичних засад 
системної організації, модернізації, 
підвищення ефективності 
управління інформаційною, 
бібліотечною та архівною 
діяльністю. 

+ + + + + + + + + + + 

ПРН-2 - Володіти знаннями та 
уміннями щодо особливостей 
організації та управління 
інформаційно-аналітичною 
діяльністю на підприємствах та 
установах. 

+ + + + + + + + 

ПРН-3 - Уміти використовувати 
інтернет-ресурси та технології для 
вирішення експериментальних, 
практичних і прогностичних 
завдань у галузі професійної 
діяльності. 

+ + + + + 

ПРН-4 - Володіти знаннями 
наукових засад організації 
впровадження новітніх технологій в 
інформаційну, бібліотечну та 
архівну діяльність. 

+ + + + + + + + + + 

ПРН-5 - Володіти знаннями з + + + + + + + + + + 1 
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Програмні результати навчання 

Компетентності 

Програмні результати навчання 
Інтегра 

льна 
компете 
нтність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

Програмні результати навчання 
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теорії та практики менеджменту 
бібліотечних і архівних установ, 
технологій створення та підтримки 
функціонування електронних 
бібліотек та архівів, вивчення та 
задоволення інформаційних потреб 
користувачів. 
ПРН-6 - Уміти застосовувати 
технології та процедури аналітико-
синтетичного опрацювання 
наукової та управлінської 
інформації. 

+ + + + 

ПРН-7 — Уміти відстежувати 
тенденції розвитку предметної 
сфери шляхом бібліо- та 
вебометричного аналізу 
інформаційних потоків та масивів. 

+ + + + + + 

ПРН-8 - Уміти моделювати 
предметну галузь, розуміти 
принципи проектування та 
функціонування автоматизованих 
БД, семантичного вебу, веб-
сервисів та соціальних медіа. 

+ + + + + + + + 

ПРН-9 - Застосовувати можливості 
сучасних комп'ютерних та 
телекомунікаційних технологій для 
ідентифікації, формулювання і 

+ + + + + + + + + 

23 



СВО ПУЕТ-2019 

Програмні результати навчання 

Компетентності 

Програмні результати навчання 
Інтегра 

льна 
компете 
нтність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

Програмні результати навчання 
Інтегра 

льна 
компете 
нтність ЗК
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вирішення завдань підвищення 
ефективності функціонування 
установ інформаційної, 
бібліотечної та архівної сфери. 
ПРН-10 - Уміти обстежувати, 
планувати та створювати 
організаційні структури управління 
відповідно до потреб установ 
інформаційної галузі. 

+ + + + + + 

ПРН-11 - Застосувати знання та 
практичні навички з професійно-
орієнтованих навчальних дисциплін 
в інформаційній, бібліотечній та 
архівній сфері за екстремальних 
умов. 

+ + + + + + + 

П Р Н - 1 2 - Використовувати 
різноманітні комунікативні 
технології для організації 
ефективного спілкування на 
професійному, науковому та 
соціальному рівнях на засадах 
толерантності, діалогу і 
співробітництва. 

+ + + + + + + + + + 

ПРН-13 - Застосувати знання та 
практичні навички аналізу 
відповідних нормативних 
документів, чинних стандартів і 

+ + + + + + + 
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Програмні результати навчання 

Компетентності 

Програмні результати навчання 
Інтегра 

льна 
компете 
нтність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

Програмні результати навчання 
Інтегра 
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нтність ЗК
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технічних умов, що регулюють 
функціонування інформаційної 
сфери. 
ПРН-14 - Використовувати знання 
та навички щодо проведення збору 
даних, моделювання документно-
інформаційних систем і їх ресурсів 
при аналізі 
конкурентоспроможності установи. 

+ 
+ 

+ + + + 

ПРН-15 - Уміти застосовувати 
прикладне програмне забезпечення 
для вирішення управлінських 
та/або наукових завдань на основі 
поєднання інтелектуальних 
здібностей людини 3 
функціональними можливостями 
інформаційних систем. 

+ + + + + + + + 

ПРН-16 - Уміти забезпечувати 
розробку та ефективне управління 
інноваційними проектами. 

+ + + + + + + + 

ПРН-17 - Застосовувати основи 
педагогіки і психології, інноваційні 
методики викладання фахових 
дисциплін у навчально-виховному 
процесі у вищих навчальних 
закладах освіти. 

+ + + + + + 
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Програмні результати навчання 

Компетентності 

Програмні результати навчання 
Інтегра 

льна 
компете 
нтність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

Програмні результати навчання 
Інтегра 
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П Р Н - 1 8 - Уміти застосовувати 
теоретичні досягнення наук 
соціокомунікаційного циклу для 
інтерпретації інформаційних явищ і 
процесів та формування 
світоглядної позиції. 

+ + + + + + + 

ПРН-19 - Уміти застосовувати 
законодавство, що регулює 
управління авторськими правами. 

+ + + + 

ПРН-20 - Володіти культурою 
мислення, вміти узагальнювати, 
аналізувати і синтезувати + + + + + + + + + 
інформацію в діяльності, пов'язаній 

+ + + + 

із п пошуком, накопиченням, 
зберіганням і використанням. 
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Таблиця 3. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час 
за циклами підготовки 

Цикл підготовкінформаційне забезпечення 
функціонування державних органів і 

установи 

Максимальний навчальний 
час за циклами (акад. 

год./кредитів) 
Обов'язкові навчальні дисципліни 1110/37 
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки (ОГСЕП) 

285/9,5 

Цикл професійної та практичної підготовки 
(ОППП) 

825/27,5 

Вибіркові навчальні дисципліни 690/18,5 
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та 
соніально-економічної підготовки (ОГСЕП) 

120/4 

Вибірковий блок 1 
Цикл професійної та практичної підготовки 
(ВППП) 

570/19 

Вибірковий блок 1 
Вибірковий блок 2 
Вибірковий блок 3 
Вибірковий блок 4 
Практична підготовка (ПП) 270/9 
Підсумкова атестація (ПА) 630/21 
Разом 2700/90 
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Таблиця 4. 

Перелік навчальних дисциплін освітньо-професійної програми за циклами 

№ 
з/п 

Назва навчальної дисципліни 

Максимальна 
кількість 

навч. 
годин / 

кредитів 
вивчення 

дисципліни 
Обов'язкові навчальні дисципліни 1110/37 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-
економічної підготовки (ОГСЕП) 

285/9,5 

1. Ділова іноземна мова 90/3 
2. Основи лідерства 90/3 
3. Методологія та організація наукових досліджень 105/3,5 

Цикл професійної та практичної підготовки (ОППП) 825/27,5 
4. Галузеве документознавство 195/6,5 
5. Документно-інформаційне забезпечення управління 210/7 
6 . Консалтинг в інформаційній діяльності 150/5 
7. Курсова робота зі спеціальності 90/3 
8. Теорія і практика прийняття управлінських рішень 180/6 

Вибіркові навчальні дисципліни 690/23 
Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-

економічної підготовки (ВГСЕП) 120/4 

Вибірковий блок 1 
9. Методика викладання спеціальних дисциплін 120/4 Методика викладання документо-інформаційних дисциплін 120/4 

Цикл професійної та практичної підготовки (ВППП) 570/19 
Вибірковий блок 1 

10. Інформаційна безпека та захист 195/6,5 Захист інформації та інформаційного продукту 195/6,5 

Вибірковий блок 2 
11. Інноваційний менеджмент в інформаційній діяльності 

105/3,5 Інновації та управління в інформаційній діяльності 105/3,5 

Вибірковий блок 3 
12. Інформаційна діяльність у держорганах та установах 

150/5 Інформаційне забезпечення функціонування державних органів і 
установ 

150/5 

Вибірковий блок 4 
13. Соціальні комунікації: теорія і практика 

120/4 Теорія і практика масової комунікації 120/4 

Практична підготовка (ПП) 270/9 
14. Виробнича передмагістерська практика 270/9 
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№ 
з/гі Назва навчальної дисципліни 

Максимальна 
кількість 

навч. 
годин / 

кредитів 
вивчення 

дисципліни 
Підсумкова атестація (ПА) 630/21 

15. Дипломне проектування 585/19,5 
16. Підсумкова атестація 45/1,5 
Загальна кількість годин навчальних занять 2700/90 
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