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Передмова 

 
Освітньо-професійна програма «Інформаційна діяльність» зі спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» розроблена робочою групою кафедри інформаційної діяльності та медіа-
комунікацій для другого (магістерського) рівня вищої освіти гуманітарного факультету на основі 
стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 728 від 
24.05.2019 р. 

 
В розробці освітньо-професійної програми брали участь: 

- здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Петрусьова А. В. та Кірчук І. І. 
(2020 р. вступу); 
- фахівці (директор Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. С. Грушевського 
Амельченко Ю. С.; генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Бірюкова І. О.; 
Голова правління, голова АСЖУ Одещини, голова оргкомітету загальнонаціонального конкурсу 
«Українська мова – мова єднання», Заслужений журналіст України Работін Ю. А. ).  

Освітньо-професійна програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм  
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.  

Освітньо-професійна 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) і встановлює: обсяг та термін навчання  магістрів; 
загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати навчання; перелік та обсяг 
освітніх компонентів. 

 
Користувачі освітньо-професійної програми:  

- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Національному університеті «Одеська політехніка»;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку за ОПП; 
- екзаменаційна комісія; 
- приймальна комісія. 

Освітньо-професійна програма поширюється на випускову кафедру інформаційної діяльності та 
медіа-комунікацій гуманітарного факультету, Українсько-німецький навчально-науковий інститут (УНІ), 
Українсько-іспанський навчально-науковий інститут (УІІ), Українсько-польський навчально-науковий 
інститут (УПІ), Інститут дистанційної і заочної освіти (ІДЗО). 
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 1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА 
 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРА 

1 – Загальна інформація  

Повна назва закладу вищої освіти 
та структурного підрозділу  

Національний університет «Одеська політехніка»,  
Гуманітарний факультет  

Назва освітньої програми  Інформаційна діяльність 

Ступінь вищої освіти  Магістр 
Галузь знань  02 Культура і мистецтво 

Спеціальність  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Спеціалізація   

Наявність акредитації  Міністерство освіти і науки України. Сертифікат 
акредитації спеціальності: серія НД №1695105, дійсний 
до 1 липня 2021 р.   

Форми навчання  Очна (денна), заочна  

Кваліфікація освітня  Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи  

Кваліфікація в дипломі  Ступінь вищої освіти – магістр 
Галузь знань – 02 Культура і мистецтво 
Спеціальність – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа 

Обсяг програми   Обсяг освітньо-професійної програми становить 
90 кредитів ЄКТС.  

Тривалість програми  Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяців. 

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

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

Мова викладання  Українська  

Додаткові можливості програми  Програма передбачає оволодіння знаннями, уміннями і 
навичками для управління державною інформаційною 
інфраструктурою; адміністрування бібліотечних та 
архівних установ; інформаційного супроводу 
модернізації промисловості; впровадження сучасних 
інформаційних практик в роботу державних органів. 
Надає можливість участі в програмах міжнародної 
академічної мобільності, опанування методологією 
наукової та педагогічної діяльності. 
 

Термін дії освітньої програми  2021-2022 рр. 

Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми  

https://opu.ua/education/programs/mag-029-1 
 

2 – 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. 

3 – Характеристика освітньої програми  

Опис предметної області  Об’єкти вивчення: інституції та інфраструктура, що 
забезпечують створення, розповсюдження, 

https://opu.ua/education/programs/mag-029-1
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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, інформаційні ресурси, інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа. 

Орієнтація освітньої програми  Освітньо-професійна (90 EKTS) 

Особливості та відмінності  Програма передбачає оволодіння знаннями, уміннями і 
навичками для управління державною інформаційною 
інфраструктурою; адміністрування бібліотечних та 
архівних установ; інформаційного супроводу модернізації 
промисловості; впровадження сучасних інформаційних 
практик в роботу державних органів. Надає можливість 
участі в програмах міжнародної академічної мобільності, 
опанування методологією наукової та педагогічної 
діяльності.  
 

4 – Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

Робочі місця в інформаційних установах різного рівня та 
форм власності, консалтингових агенціях, інформаційно-
аналітичних відділах підприємств, органах державної 
влади та місцевого самоврядування. Самостійне 
працевлаштування. 
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Подальше навчання  Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-
науковим) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових 
кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та  
навчання  

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції з 
елементами дискусії; практичні, семінарські заняття.  
Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, 
самостійна робота з використанням підручників, 
конспектів та шляхом участі у групах з розробки проєктів, 
консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної 
роботи магістра, захист переддипломної практики. 

Оцінювання  Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та 
здійснюється за 100-бальною шкалою, затвердженою 
наказом ректора Державного університету «Одеська 
політехніка» від 31.03.2014р. № 138-в. Оцінювання рівня 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти при 
вивченні дисциплін проводиться відповідно до 
Положення про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 
https://op.edu.ua/document/2490, критерії оцінювання 
знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної 
дисципліни визначаються у робочій програмі навчальної 
дисципліни і доводяться до відома здобувачів на 
першому занятті відповідно до Положення про робочу 
програму навчальної дисципліни 
https://op.edu.ua/document/2549. Оприлюднення змісту 
навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання 
здійснюється через інформаційні картки дисциплін, які, 
розміщені на офіційному веб-сайті Університету.  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні завдання та практичні 
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).  
ЗК3. 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  

СК1. Здатність до формування ефективної системи 
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.  
СК3. Здатність використовувати автоматизовані 
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технології для вирішення практичних, управлінських, 
науково-дослідних і прогностичних завдань у 
професійній діяльності.  
СК4. Здатність застосовувати технології та процедури 
аналітико-синтетичного опрацювання наукової та 
управлінської інформації. 
СК5. Здатність відстежувати тенденції розвитку 
предметної сфери шляхом проведення аналізу 
інформаційних потоків та масивів.  
СК6. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з 
метою вдосконалення професійної діяльності, розуміти 
принципи проектування та функціонування 
автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та 
соціальних медіа.  
СК7. Здатність використовувати у фаховій діяльності 
знання наукових принципів та методів архівознавства та 
бібліотекознавства, стратегії, моделі, стандарти та 
методи розвитку й адміністрування бібліотечних та 
архівних систем.  
СК8. Володіння науково-методичними засадами 
навчання та інноваційними підходами до фахової 
підготовки інформаційних фахівців; планування власної 
науково-педагогічної діяльності.  
СК9. Здатність організовувати та реалізовувати 
маркетингову діяльність інформаційних установ.  
СК10. Здатність забезпечувати ефективне управління 
інноваційними проектами.  
СК11. Здатність визначати специфіку предметної сфери 
діяльності для формулювання завдань автоматизації 
інформаційних процесів.  
СК12. Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. 

7 – Програмні результати навчання 

  ПРН 1.(З,У) Формувати стратегії системної організації, 
модернізації, підвищення ефективності управління 
інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.  

ПРН 2.(У) Здійснювати організацію та управління 
інформаційно-аналітичною діяльністю на підприємствах 
та установах.  

ПРН 3.(З) Розробляти проекти автоматизації формування 
інформаційних ресурсів бібліотечних та архівних установ.  

ПРН 4.(У) Застосовувати технології створення та підтримки 
функціонування електронних бібліотек та архівів, 
вивчення та задоволення інформаційних потреб 
користувачів.  
ПРН 5.(У) Здійснювати процедури аналітико-синтетичного 
опрацювання наукової та управлінської інформації.  

ПРН 6.(З,У) Володіти методиками бібліо- та 
вебометричного аналізу інформаційних потоків та 
масивів.  

ПРН 7.(У )Розробляти моделі предметної галузі, 
застосовувати принципи проектування автоматизованих 
БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа в 
інформаційній діяльності.  
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ПРН 8 (З,У) Створювати та реалізовувати затребувані 
споживачами інформаційні продукти та послуги.  

ПРН 9.(К) Здійснювати маркетингові дослідження ринку 
інформаційних продуктів та послуг.  

ПРН 10.(АВ, К) Використовувати прикладні 
соціокомунікативні технології для організації ефективного 
спілкування на професійному, науковому та соціальному 
рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.  

ПРН 11.(З) Застосувати законодавчі та нормативні 
документи, що регулюють функціонування інформаційної 
сфери.  

ПРН 12. (У) Використовувати знання та навички щодо 
проведення збору даних, моделювання документно-
інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 
конкурентоспроможності установи.  

ПРН 13. (З.У) Застосовувати прикладне програмне 
забезпечення для вирішення управлінських та/або 
наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних 
здібностей людини з функціональними можливостями 
інформаційних систем.  
ПРН 14. (З.У) Використовувати методи проведення 
експертизи цінності, систематизації, обліку документів та 
формування архівних фондів.  

ПРН 15.(З) Застосовувати законодавство, що регулює 
управління авторськими правами в інформаційній галузі.  
 

8 – 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 
Національного університету «Одеська політехніка» та 
авторських розробок професорсько-викладацького 
складу. 
https://library.opu.ua 
https://el.opu.ua 
Ресурси інформаційного освітнього середовища ОНПУ: 
бази даних SCOPUS and Web of Science; репозитарій 
(eONPUIR). 
  

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 
мобільність  

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 

https://opu.ua/about/reports#11
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
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жовтня 2019 № 37) https://opu.ua/document/2501 

 

Міжнародна кредитна 
мобільність  

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних 
договорів між Національним університетом «Одеська 
політехніка» та університетами-партнерами  

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти  

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

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1  Перелік освітніх компонентів 

 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю: 
Е, З, КР, КП, 

Захист 

1 2 3 4 

1 Обов`язкові компоненти ОПП 

1.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 Професійна іноземна мова  3,0 З 

ОЗ02 Інтелектуальна власність та авторське право 3,0 З 

ОЗ03 Професійна педагогіка 3,0 З 

Загальний обсяг дисципліни загальної підготовки: кредитів / % 

9,0 / 10,00 

1.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 Інноваційний менеджмент у професійній 

інформаційній діяльності 

6,0 Е,КР 

ОП02 Інформаційно-документаційне забезпечення галузі 6,0 Е,КР 

ОП03 Теорія та практика прийняття управлінських рішень 4,5 Е 

ОП04 Консалтинг в інформаційній діяльності 4,5 Е,КР 

ОП05 Міжнародна інформація 3,0 З 

ОП06 Прикладні соціокомунікаційні технології 3,0 З 

1.3 Практична підготовка 

ПП 01 Переддипломна практика 12,0 З 

1.4 Атестація 

А01 Кваліфікаційна робота 18,0 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: кредитів / % 

66,0 /73,33 

2 Вибіркові компоненти ОПП 

2.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ВЗ01 Українська мова як іноземна* 4,5 З 

ВЗ02 Кадровий менеджмент 3,0 З,РР 

ВЗ03 Організаційна психологія 3,0 З,РР 

ВЗ04 Організаційне консультування 3,0 З,РР 
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Код н/д 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Форма 
підсумк. 

контролю: 
Е, З, КР, КП, 

Захист 

1 2 3 4 

ВЗ05 Академічна культура 3,0 З,РР 

ВЗ06 Корпоративна культура 3,0 З,РР 

ВЗ07 Бізнес-культура організацій 3,0 З,РР 

ВЗ08 Екологія культури: філософія, релігія, наука 3,0 З,РР 

ВЗ09 Управління інформаційними проектами 3,0 З,РР 

ВЗ10 Соціокультурний менеджмент 3,0 З,РР 

Всього: кредитів / % 

9,0 / 10,00 

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Інформаційна бізнес-аналітика 6,0 Е,КР 

ВП02 Технології партнерства в інформаційній діяльності 6,0 Е, РР 

ВП03 Сучасний медіапростір 6,0 Е,КР 

ВП04 Консолідована інформація** 4,5 Е 

ВП05 Професійна кар’єра в соціономічній сфері** 4,5 Е 

ВП06 Філософія релігії Близького та Середнього Сходу 4,5 Е 

ВП07 Електронне урядування 4,5 Е,КР 

ВП08 Психологія управління 4,5 Е, РР 

ВП09 Семіотика культури 4,5 Е,КР 

    

ВП10 Дисципліна з інших рівнів та ОП*** 4,5  

    

ВЗ11 Військова підготовка**** 29,0  

Загальний обсяг вибіркових компонентів: кредитів / % 

15 / 16,67  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90,0 / 100,00 
Примітка:  

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на: вибір 
навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним 
планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 
передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають 
право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням 
з керівником відповідного факультету чи підрозділу. 

* Вивчається тільки іноземними здобувачами. 
** Дисципліни, що викладаються іноземною мовою (англійською).  
*** Здобувач вищої освіти може скористатися правом обирати вибіркові навчальні дисципліни за 

іншими рівнями та ОП, які пропонуються іншими навчально-науковими інститутами чи факультетами на 
4,5 кредити з циклу 2.2.  

**** Послідовність вивчення дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення 
навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю встановлюються 
відповідною програмою військової підготовки. 

 
.  
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Умовні позначення: 
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА   

9,0  57,0  9,0  15,0  4,5 
Цикл дисциплін загальної 

підготовки 
 Цикл дисциплін професійної 

підготовки 
 Цикл дисциплін загальної 

підготовки 
 Цикл дисциплін професійної 

підготовки 
 ОК за іншими ОП 

 

 

2.2 Структурно-логічна схема ОП 

2.2.1 Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент освітньої програми з терміном навчання 1 рік 4 місяці 

 1 семестр (30 кредитів)  2 семестр (30 кредитів)  3 семестр (30 кредитів)  

 Професійна іноземна мова  
3,0 

 Інтелектуальна власність та авторське право 
3,0 

 Переддипломна практика 
12,0 

 

       

 Інноваційний менеджмент у професійній інформаційній діяльності  
6,0 

 Професійна педагогіка 
3,0 

 Кваліфікаційна робота 
18,0 

 

       

 Інформаційно-документаційне забезпечення галузі  
6,0 

 Кадровий менеджмент / Організаційна 
психологія/Організаційне консультування 

3,0 

   

       

 Теорія та практика прийняття управлінських рішень 
4,5 

 Академічна культура / Корпоративна  культура 
/Бізнес-культура організацій 

3,0   

   

       

 Консалтинг в інформаційній діяльності 
4,5 

 

 Екологія культури: філософія, релігія, наука  
/Управління інформаційними проектами / 

Соціокультурний менеджмент 
3,0 

  
 

 

       

 Міжнародна інформація 
3,0 

 Інформаційна бізнес-аналітика/Технологія партнерства в 
інформаційній діяльності/ Сучасний медіапростір 

6,0 

   

       

 Прикладні соціокомунікаційні технології 
3,0 

 Консолідована інформація***/ 
Професійна кар̓’єра в соціономічній сфері***/ 

Філософія релігій Близького та Середнього Сходу  
4,5   

  
 

 

       

   Електронне урядування/Психологія управління/Семіотика 
культури 

4,5 

   

       

   ОК за іншими ОП 
4,5 
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Додаток 7.1 
Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонент 

Шифри 
освітніх 

компоне
нт 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

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

 

Дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01   + +           +    

ОЗ02 + +   + +            + 

ОЗ03  +  +          +     

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01 + +     + +        + +  

ОП02   +    + +  + +  +      

ОП03 +      + + + +     +    

ОП04  +    +  + +   +  +    + 

ОП05      +        +    + 

ОП06  +         +     + +  

Практична підготовка 

ПП01     + + +  + +  + + + +  + + 

Атестація 

АО1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Додаток 7.2 
 

Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей 
 

Програмні  
результати  
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні  компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 СК11 СК12 

ПРН1  +       + +     +      

ПРН2  + +       + + +        + 

ПРН3  +         + +       +  

ПРН4  +            +     + + 

ПРН5 +  + +    + +   + +    + + + 

ПРН6 + +       + + + + +   +  + + 

ПРН7 + +      +    +        

ПРН8 +  +      +    +   +   + 

ПРН9 +  + +   +   + +  +   +  + + 

ПРН10 +    + +  + +     + + + + + + 

ПРН11 +  +         +   +     

ПРН12 +  +  + +         +  +   

ПРН13 +      + + +         +  

ПРН14 + +     + +  +      +    

ПРН15 + +     +  +  +   + +   + + 

 



 

14 
 

Додаток 7.3 
 

Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент 

 

Програмні 
результати 
навчання 

Шифри освітніх компонент 

О
З0

1
 

О
З0

2
 

О
З0

3
 

О
П

0
1

 

О
П

0
2

 

О
П

0
3

 

О
П

0
4

 

О
П

0
5

 

О
П

0
6

 

П
П

0
1 

А
0

1
 

ПРН 1    + + + +    + 

ПРН 2     + +    + + 

ПРН 3         + + + 

ПРН 4       +   + + 

ПРН 5   + + + + + + + + + 

ПРН 6  +   +     + + 

ПРН 7    + +     + + 

ПРН 8    +   +  + + + 

ПРН 9 +   +  + +   + + 

ПРН 10 +  + +    + + + + 

ПРН 11  +   +   +   + 

ПРН 12 + +  +   +  +  + 

ПРН 13    +  +  +   + 

ПРН 14     + +    + + 

ПРН 15  +  + +     + + 
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ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форма атестації – публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 
Вимоги до кваліфікаційної роботи  
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного спеціалізованого завдання з інформаційної справи, що характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов, із застосуванням комп’ютерних та програмних засобів. 
Обсяг кваліфікаційної роботи, набраної за допомогою комп’ютерної техніки з використанням текстового редактора Word (шрифт – Times New Roman, розмір 
шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5) має становити 60–70 стор. 
Всі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в Університеті процедури.  
Кваліфікаційні роботи розміщуються у репозитарії Університету.  
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства. 
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СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
«ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
Система складається з таких процедур і заходів, передбачених законом України «Про вищу освіту»:  
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників Національного 
університету «Одеська політехніка» та регулярне оприлюднення результатів такого оцінювання на 
офіційному веб-сайті університету;  
4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;  
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти;  
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;  
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;  
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 
здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  
9) інших процедур і заходів.  
 
Основні нормативні документи, які забезпечують функціонування системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти Національного університету «Одеська політехніка».  
1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Державному 
університеті «Одеська політехніка».  
2. Положення про Центр із забезпечення якості вищої освіти.  
3. Положення про Раду з якості освітньої діяльності в Державному університеті «Одеська 
політехніка».  
4. Положення про Гаранта освітньої програми. 
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І 
Таблиця – Інформація про результати моніторингу освітньої програми 

 
Зведена таблиця пропозицій та змін ОП: 

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОЄКТУ ОПП «ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 2022р. 
З УРАХУВАННЯМ ОТРИМАНИХ ПРОПОЗИЦІЙ СТЕЙКҐОЛДЕРІВ 

 

 
Назва ОПП  – «Інформаційна діяльність» 
Спеціальність  – 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
Рівень підготовки –другий (магістерський) рівень вищої освіти  
Гарант ОПП (науковий ступень, вчене звання, ПІБ) – доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри інформаційної діяльності та медіа-
комунікацій О. В. Шевченко 
Дата надання проєкту ОПП до оприлюднення до ВМЯО –  

Позиції в ОПП  
2020 р.*  

Позиції в проєкті ОПП 2021 р.,  
які були внесені в результаті 
опитувань здобувачів, пропозицій 
викладачів та ін.**  

Пропозиції стейкґолдерів, які були 
внесені до проєкту ОПП після 
оприлюднення  

Редакція відповідної позиції в ОПП 
2021 р., поданої до затвердження  
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