
029 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА 

 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Освітня програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Освітні ступені 

та кваліфікація 

ОС бакалавр – Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи 

ОС магістр – Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи 

Термін навчання 
3 роки 10 місяців - бакалавр 

1 рік 4 місяці - магістр 

Об’єкт діяльності 

випускник 

Підприємства, установи та організації в галузі освіти, культури, 

науки, державного управління, народного господарства, документно-

інформаційні інституції, кадрові служби, консалтингові агенції, 

засоби масової інформації, інформаційно-аналітичні відділи 

підприємств, зокрема адміністративних, контрольно-інспекційних 

організацій, архівні установи, бібліотеки 

Вид діяльності 

випускника 

Інформаційно-аналітична, діловодна, кадрова, організаційно-

управлінська, консультаційна, референтська, архівна, маркетингова, 

рекламна, бібліотечно-бібліографічна, зв’язки з громадськістю, 

обліково-контрольна; створення, розповсюдження, акумулювання, 

зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких 

форматах; формування, підтримка та використання інформаційних 

ресурсів установ; побудова автоматизованих інформаційно-

пошукових систем, проблемно-орієнтованих баз і банків даних 

Первинні посади 

у сфері діяльності 

 аналітик консолідованої інформації; 

 секретар адміністративних органів; 

 помічник керівників підприємств, установ та організацій; 

 організатор діловодства (установи, організації); 

 референт; 

 архіваріус; 

 менеджер у сфері надання інформації; 

 менеджер із комунікаційних технологій; 

 професіонал у сфері бібліотечної справи; 

 архівіст, зберігач фондів; 

 документознавець; 

 бібліограф; 

 професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу,  

 інспектор відділу кадрів 

 

Основні 

дисципліни 

 Документознавство; 

 Документаційне забезпечення управління; 

 Організація управління базами даних; 

 Інформаційна інфраструктура та електронне урядування; 

 Архівознавство; 

 Управління інформаційно-документними ресурсами; 

 Інформаційно-аналітична діяльність; 

 Основи вебдизайну та вебтехнологій; 

 Основи іміджології; 

 Основи рекламної діяльності та PR-технології 



Випускаюча 

кафедра 
Гуманітарних наук, культури і мистецтва 

Завідувач кафедри Маслак Володимир Іванович, доктор історичних наук, професор 

Контакти 

вул. Першотравнева,  20, м. Кременчук, Полтавська обл., корпус №3, 

3 поверх 

Кафедра гуманітарних наук, культури і мистецтва  

(05366) 3-21-16 

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук (05366) 3-61-64 

Приймальна комісія університету (05366) 3-20-02 

E-mail: kafukzn@ukr.net 

Web: http://ukrzn.kdu.edu.ua  

Facebook: https://www.facebook.com/ukr.kafedra/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


