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1. ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу 

освіту»: освітня програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 
межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання 
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 
кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.  

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 

(спеціалізації за наявності);  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної 

рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 
р. № 1341(у редакції від 25.06.2019 р.) і встановлює: обсяг та термін навчання магістрів; загальні 
компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг 
навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми.  

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі повної вищої освіти, які навчаються в Державному університеті «Одеська 

політехніка»;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів зі спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за освітньо-професійною програмою  
«Інформаційна діяльність»;  

- екзаменаційна комісія спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
за освітньо-професійною програмою  «Інформаційна діяльність»; 

- приймальна комісія ОНПУ.   
Освітня програма поширюється на випускову кафедру інформаційної діяльності та медіа-

комунікацій для підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» за освітньо-професійною програмою  «Інформаційна діяльність»: 
Гуманітарного факультету (ГФ), Українсько-німецького навчально-наукового інституту (УНІ)*, 
Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського навчально-
наукового інституту (УПІ)*. 

* Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) 
рівнем зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» навчається в 
структурному підрозділі - УНІ, УІІ, УПІ то для забезпечення можливої участі на другому 
освітньому рівні «магістр» за програмами подвійних дипломів з університетами партнерами, 
студент має оволодіти мовними компетентностями відповідно до Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти на рівні не нижче В2. 

 
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та  рекомендацій:  
2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2.2 Закон України «Про освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
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2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 02.07. 2020 р.). 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 
2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Перелік галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від 
11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266 -2015 
2.5 Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження 
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015 
2.6 Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010», 
затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 01.03.2015 р.) 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301.  
2.7 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 
03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 
2.8 Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до 
методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-
mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf. 
2.9 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences 
and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  
2.10 A TUNING-AHELO conceptual framework of  expected/desired learning outcomes in 
engineering. OECD Education Working Papers, No. 60, OECD Publishing 2011. Режим доступу: 
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en. 
2.11 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 березня 
2020 р. № 23 . https://opu.ua/document/3355 
2.12 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в 
дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24.  https://opu.ua/document/3354 
2.13 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом 
ректора від 31 жовтня 2019 р. № 54. https://opu.ua/document/2545 
2.14 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). 
Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https://opu.ua/document/2501 
2.15 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 № 336  
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 

 

3.  ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА 
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Ступінь, що 
присуджується 

Магістр 

Назва галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Назва спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Наявність  
акредитації 

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми №1646,01.07.2026   

Документ про вищу 
освіту, що видається 
випускникам 

Диплом магістра. 
Додаток до диплома європейського зразка. 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або магістра або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266%20-2015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchn8mbn-en
https://opu.ua/document/3355
https://opu.ua/document/3354
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04
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Обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для 
здобуття освіти 

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЄКТС. Нормативний 
строк підготовки становить 1 рік 4 місяців. 

Термін дії освітньої 
програми 

2020-2021 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – сьомий рівень, НРК – сьомий рівень 

Обмеження щодо 
форм навчання 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація освітня  Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 
Спеціальність – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
Освітня програма – Інформаційна діяльність 
 

Мова (и) 
викладання 

Українська  

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

 
https://op.edu.ua/education/programs/mag-029-1 
 

А Мета освітньої програми 

 Формування, розвиток загальних та спеціальних компетентностей, що 
спрямовані на здобуття знань, вмінь і навичок, необхідних для здійснення 
професійної діяльності у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  

В Характеристика програми 

Опис предметної 
області 
 

Об’єкти вивчення: інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, 
розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації 
та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології та стандарти для 
створення інформаційних ресурсів; інформаційно-пошукові системи; просування 
інформаційних ресурсів в мережі Інтернет.  
Мета навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і 
проблеми функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної справи, або у 
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов та вимог. 
Теоретичний зміст: інформаційні та документні системи установ; закономірності 
функціонування інформаційних систем; технології управління інформаційними, 
архівними та бібліотечними установами.  
Методи, методики та технології: методи, технології та інструменти 
інформаційного менеджменту, науково-дослідної діяльності, проектного 
менеджменту та 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; автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи; системи 
опрацювання текстової та графічної інформації.  

Фокус освітньої 
програми 
 

Програма спрямована на управління інформацією та документно-
інформаційними системами; інноваційний характер функціонування 
інформаційного простору та координацію обробки інформації в установах і 
організаціях різних форм власності; формування, використання документно-
інформаційних ресурсів. 
Ключові слова: інформаційна діяльність, інформаційний менеджмент, 

https://op.edu.ua/education/programs/mag-029-1
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G Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Понад 85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання 
циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені щодо 
дисциплін, які викладають. 
 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема  
https://opu.ua/about/reports#11 
 
 
 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Державного університету 
«Одеська політехніка» та авторських розробок професорсько-викладацького 
складу. 
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua 
Ресурси інформаційного освітнього середовища Державного університету 
«Одеська політехніка»: бази даних SCOPUS and Web of Science; репозитарій 
(eONPUIR). 

H Академічна мобільність 

I Академічна мобільність регламентується Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність» від 12 серпня 2015 р. та Положенням про порядок 
реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію 
наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37) https://opu.ua/document/2501 
 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Державним університетом «Одеська 
політехніка» та закладами вищої освіти України.  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та 
університетами партнерами  

І Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 

Умови На загальних умовах та вивченні освітнього компоненту  
«Українська мова як іноземна» 
 

 

https://opu.ua/about/reports#11
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501





























