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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма є нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, 

організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці здобувачів вищої освіти освітньо-наукового рівня доктора 

філософії спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 Культура і мистецтво. 

 

Розроблено робочою групою у складі: 
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові  

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 

науково

-

педагогі

чної 

та/або 

науково

ї роботи 

Інформація про наукову 

діяльність(основні публікації за 

напрямом, науково-дослідна робота, 

участь у конференціях і семінарах, робота 

з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 

Керівник 

робочої групи 

      

Збанацька 

Оксана 

Миколаївна 

 

Доцент 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційних 

комунікацій 

Київський 

державний 

інститут 

культури 

Спеціальність: 

бібліотекознав-

ство та 

бібліографія 

Кваліфікація: 

бібліотекар-

бібліограф 

01.06.1993 

Диплом 

УВ №917466 

 

Державна 

академія 

керівних кадрів 

культури і 

мистецтв 

Кандидат 

історичних 

наук, 

спеціальність 

27.00.02 – доку-

ментознавство, 

архівознавство. 

Тема дисертації: 

«Архівні 

інформаційно-

пошукові 

системи: 

25 років 

 

Здійснювала наукове керівництво 2 

аспірантами. 

Член-кореспондент Національної академії 

наук вищої освіти України з 2018 року. 

Має понад 110 опублікованих праць, із 

них: 2 монографії, 2 навчальних 

посібника. 

Монографії: 

1. Збанацька О. М. Розвиток 

інформаційно-пошукових мов у 

пошукових системах бібліотек і архівів : 

монографія / М-во культури України, Нац. 

акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 

Нац. б-ка України імені Ярослава 

Мудрого.  Київ : НАКККіМ, 2017. 354 с. : 

рис., табл. 

2. Збанацька О. М. Комунікаційні засади 

Докторант 

НАКККіМ 

2016-2018 рр. 

 

 



розширення 

пошукових 

можливостей 

(1991–2008 

рр.)» 

Диплом 

ДК№060974 

01.07.2010 р. 

 

Національна 

бібліотека 

України імені 

В. І. Вернадсько

го 

Доктор наук з 

соціальних 

комунікацій, 

спеціальність 

27.00.03 – 

книгознавство, 

бібліотекознавс

тво, 

бібліографознав

ство. Тема 

дисертації: 

«Документна 

евристика в 

системі 

соціальних 

комунікацій: 

бібліотекознавч

ий аспект» 

Диплом ДД 

№009369, 

16.12.2019 р. 

 

Доцент кафедри 

документознав-

ства та 

документної евристики : [монографія] / 

М-во культури України, Нац. акад. керів. 

кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка 

України ім. Ярослава Мудрого. Київ : 

НАКККіМ, 2018. 378 с. 

Статті: 

1. Збанацкая О. Н. Информационно-

поисковые языки библиотек и архивов 

Украины: современное состояние, 

некоторые перспективы развития. 

Вестник Национальной академии наук 

Республики Казахстан. Алматы, 2017. 

№ 6. С. 38–45. 

2. Збанацька О. М. Інформаційний пошук 

за стандартами інформаційної сфери: 

термінологічний аспект. Наукові праці 

Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48. 

С. 45–63. 

3. .Збанацька О. М. Бібліотеки, архіви, 

музеї: деякі аспекти спільності та 

відмінності. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2018. 

№ 3. С. 60–66. 

4. Збанацька О. М. Вплив інформаційного 

суспільства на документну евристику. 

Social and Human Sciences. Polish-

Ukrainian scientific journal = Nauki 

Społeczno-Humanistyczne. Polsko-

ukraińskie czasopismo naukowe. 2018. № 2 

(18). Available at: https://sp-

sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2

018_._the_influence_of_informational_societ

y_on_documentary_herstist._social_and_hu

man_sciences._polish-

ukrainian_scientific_journal_02_18_(accesse

d 28 April 2018). 

5. Збанацька О. М. Документна евристика 

в системі управління знаннями. 

https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._the_influence_of_informational_society_on_documentary_herstist._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_
https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._the_influence_of_informational_society_on_documentary_herstist._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_
https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._the_influence_of_informational_society_on_documentary_herstist._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_
https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._the_influence_of_informational_society_on_documentary_herstist._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_
https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._the_influence_of_informational_society_on_documentary_herstist._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_
https://sp-sciences.io.ua/s2631954/zbanatska_oksana_2018_._the_influence_of_informational_society_on_documentary_herstist._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_02_18_


управління 

соціальними 

комунікаціями. 

Атестат 12 ДЦ 

№036128  

10.10.2013 р. 

 

Бібліотечний вісник. 2018. № 6. С. 3–6.  

6. Збанацька О. М. Інформаційна потреба 

як мотиватор комунікаційного процесу. 

Social and Human Sciences. Polish-

Ukrainian scientific journal = Nauki 

Społeczno-Humanistyczne. Polsko-

ukraińskie czasopismo naukowe. 2018. № 3 

(19). Available at: https://sp-

sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2

018_._need_in_information_as_a_motivator_

of_communication_process._social_and_hu

man_sciences._polish-

ukrainian_scientific_journal_03_19_(accesse

d 05 July 2018). 

7. Збанацька О. М. Формування наукових 

поглядів на евристику. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2018. № 2. С. 30–39. 

8. Збанацька О. М. Розкриття змісту 

архівних документів: тезаурусний підхід. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2018. № 4. С. 52–64. 

9. Zbanatska O. M. Information search as a 

document heuristic factor. Science and 

Education a New Dimension. Humanities 

and Social Sciences. 2018 Sept. VI(29), Issue 

178. P. 79–81. 

Доповіді на конференціях: 

1. Збанацька О. Комунікаційне 

середовище документної евристики 

[Електронний ресурс]. Інформація, 

комунікація, суспільство 2018: матеріали 

7-ої Міжнар. наук. конф. ІКС-2018, 17–19 

трав., 2018, Україна, Чинадієво. Електрон. 

дані. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 

2018. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). 

С. 230–231. 

2. Збанацька О. М., Добровольська В. В. 

Електронна бібліотека «Культура 

https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_
https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_
https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_
https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_
https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_
https://sp-sciences.io.ua/s2634971/zbanatska_oksana_2018_._need_in_information_as_a_motivator_of_communication_process._social_and_human_sciences._polish-ukrainian_scientific_journal_03_19_


України» в системі електронних ресурсів 

бібліотеки. Культурні та мистецькі 

студії ХХІ століття: науково-практичне 

партнерство: матеріали міжнародного 

симпозіуму, 6 червня 2019 р.. Київ: 

НАКККіМ, 2019 С. 360–361. 

3. Збанацька О. М., Добровольська В. В. 

Інформаційна діяльність, 

документознавство, бібліотекознавство: 

історія, сучасність, перспективи»: 

студентська науково-практична 

конференція (п’ять років на науковому 

майданчику). Інформаційна освіта та 

професійно-комунікативні технології ХХІ 

століття : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. 

наук.- практ. конф., (Одеса, 11-13 верес. 

2019 р.). Одеса: Друк, 2019. С. 40–42. 

4. Збанацька О. М. Методика 

використання інформаційно-пошукового 

тезауруса НБУ імені Ярослава Мудрого в 

предметизування документів. Бібліотека і 

книга в контексті часу : зб. матеріалів ХІІ 

Всеукр. наук.-практ. конф. Тема року: 

”Бібліотечні фонди: актуальні питання 

управління”. Київ, 2019. С. 86–90. 

Члени 

проектної 

групи 

      

Петрова 

Людмила 

Григорівна  

 

Професор 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційних 

комунікацій 

Київський 

державний 

інститут 

культури  

Спеціальність: 

бібліотекознавс

тво та 

бібліографія 

Кваліфікація: 

бібліотекаря-

бібліографа 

Харківська 

академія 

культури 

 

Доктор 

педагогічних 

наук 

Спеціальність 

07.00.08 – 

«книгознавство, 

бібліотекознавс

17 років Є автором понад 100 наукових праць і 

публікацій. Активний учасник 

міжнародних та всеукраїнських наукових 

і науково-практичних заходів. 

Член Української бібліотечної асоціації. 

Монографія: 

1. Петрова Л. Г. Бібліотека в умовах 

суспільно-економічних змін : монографія. 

Київ, 2003. 302 с. 

Статті 

1. Петрова Л. Г. Інформаційний 

НАКККіМ, 

ІПО, свідоцтво 

12СС 

02214142/02712

1, Тема: 

«Викладання 

дисциплін 

згідно із 

сучасними 

нормативно-

правовими 

http://ube.nlu.org.ua/article/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


вищої 

кваліфікації 

Я №925481 

29.05.1974 

 

тво, 

бібліографознав

ство» 

Тема : 

«Соціально-

економічні 

аспекти 

розвитку 

бібліотек 

України в 

сучасних 

умовах»  

Диплом ДД 

№005273 д 

12.10.2006р. 

 

Професор 

кафедри 

книгознавства 

та видавничої 

справи 

КНУКіМ.  

Атестат 12ПР 

№005553 

03.07.2008р. 

менеджмент як самостійний напрям в 

організації управління закладом 

соціокультурної сфери. Вісник КНУКіМ. 

Сер. Педагогіка. 2008. № 9. С. 98–102. 

2. Петрова Л. Г. Роль бібліотеки в 

інформаційному суспільстві: соціально-

педагогічний аспект. Наукові праці 

Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського. Київ, 2008. 

Вип. 1. С. 44-53. 

3. Петрова Л. Г. Формування термінології 

як чинник розвитку бібліотекознавчої 

науки. Мова і культура. 2009. Вип. 11. 

С. 168–174. 

4. Петрова Л. Г Українська бібліотека в 

інформаційному суспільстві: сучасний 

стан, перспективи розвитку, проблеми 

управління. Наукові праці Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. 

Київ, 2011. Вип. 29. С. 14–20. 

5. Петрова Л. Г. Теоретичні засади 

управління сучасною бібліотекою. Вісник 

КНУКіМ. Сер. Соціальні комунікації / 

КНУКіМ. 2012. № 2. С. 108–113. 

6. Петрова Л. Г. Удосконалення системи 

підготовки бібліотечно-інформаційних 

фахівців як чинник підвищення 

ефективності діяльності бібліотек країни. 

Наукові праці Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. 

Вип. 38. С. 53–63. 

7. Петрова Л. Г. Процесно-орієнтований 

підхід до підготовки документознавців як 

чинник реалізації якісних параметрів 

навчання у ВНЗ. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2014. 

№ 1. С. 5–9. 

Доповіді на конференціях: 

вимогами щодо 

підвищення 

якості 

підготовки 

фахівців», 

2016 р. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_sk_2013_1_18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_sk_2013_1_18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_sk_2013_1_18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_sk_2013_1_18
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_7
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_7
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_7
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http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_7
http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_38_7
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_1_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_1_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_1_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_1_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_1_4
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_1_4


1. Петрова Л. Г. Формування професійно-

творчих здібностей менеджера як 

пріоритетне завдання бібліотечно-

інформаційної освіти. Соціальні 

комунікації в стратегіях формування 

суспільства знань : матер. міжнар. наук. 

конф., 26-27 лют. 2008 р. Ч. 2. Харків : 

ХДАК, 2008. С. 159–167. 

2. Петрова Л. Г. Пріоритети і проблеми 

сучасної бібліотечно-інформаційної 

освіти. Державна історична бібліотека 

України: історія, сучасність, майбутнє : 

матер. міжнар. наук.-практ. конф., 

приуроченої до 70-річчя заснування ДІБ 

України, 24-25 верес. 2009 р. Київ : 

Арістей, 2009. С. 237–239. 

3. Петрова Л. Г. Можливості застосування 

конвергентного підходу в управлінні 

бібліотекою. Бібліотечне краєзнавство у 

культурному просторі України : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

22 листоп. 2011 р. / Нац. іст. б-ка України 

Київ : Вид. дім «Вініченко», 2011. С. 147–

150. (І Краєзнавчі читання пам’яті Петра 

Тронька). 

4. Петрова Л. Г Системна модель сучасної 

бібліотеки. Книга в сучасній культурі 

України : хрестоматія : в 2-х т. Т. 1. / 

КНУКіМ ; уклад. В. М. Медведєва, 

С. П. Ковальчук. Біла Церква : Видавець 

Пшонківський О. В., 2011. С. 297–303. 

Загуменна Віра 

Вікторівна 

Професор 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційних 

комунікацій 

Харківський 

державний 

інститут 

культури 

 

Спеціальність: 

бібліотекознав

ство та 

Рішенням Ради  

Московського 

державного 

інституту 

культури 

 

Кандидат 

педагогічних 

33 років Проводила дистанційне навчання з 

підвищення кваліфікації бібліотекарів за 

курсами: “Інтелектуальна свобода та 

доступність інформації” та “Адвокаційна 

діяльність бібліотек”. 

Здійснювала наукове керівництво 3 

аспірантами і 2 здобувачами, 1 здобувач 

захистив дисертацію на здобуття 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СПВ 132373, 

Національна 

академія 

державного 

управління при 



бібліографія. 

 

Кваліфікація: 

бібліотекар-

бібліограф 

технічних 

бібліотек 

вищої 

кваліфікації  

25.06.1975 

Б-І №582719 

 

наук 

Тема дисертації: 

"Бібліографічн

е забезпечення 

комплектування 

бібліотечних 

фондів 

наукових 

бібліотек" 

Диплом 

КД№059585 

від 15.05.1992р 

 

Професор 

кафедри 

загального 

бібліографозна- 

вства 

Атестат ПРАР 

№001534  

25.12.97. 

Заслужений 

працівник 

культури 

України 

Посвідчення 

№3782 

 26.09.2008р. 

наукового ступеня кандидата наук. 

Член Вченої ради Академії. 

Член Комісії з питань академічної 

доброчесності Академії. 

Член редколегії журналу “Бібліотечна 

планета”, електронної збірки матеріалів 

конференцій УБА «Сучасна 

інформаційно-бібліотечна освіта: 

європейські орієнтири», член наглядової 

Ради Національної парламентської 

бібліотеки України.  

Організатор та учасник багатьох 

міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференцій. 

Голова секції з бібліотечно-інформаційної 

освіти Української бібліотечної асоціації. 

Методичні рекомендації та навчальні 

програми: 

1. Магістерська робота: методичні 

рекомендації щодо виконання, 

оформлення та захисту для студентів 

освітнього рівня «Магістр» спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» / розроб. В.В. Загуменна, 

Ю. І. Палеха, Я.О. Хіміч. Київ: НАКККіМ, 

2018. – 36 с.  

2. Методичні рекомендації з виконання 

практичних та самостійних завдань з 

курсу «Інформаційно-аналітична 

діяльність» для студентів напряму 

підготовки 0201 «Культура», 

спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» / уклад. 

В. В. Загуменна; Нац. акад. керів. кадрів 

культ. і мистецтв, каф. Культурології та 

інформ. комунікацій. Київ : НАКККіМ, 

2018. 19 с.  

3. Академічна доброчесність та бібліотеки 

: програма підвищення кваліфікації 

Президентові 

України, 108 

год. (жовтень 

2016 р.)  



працівників бібліотек / розробники : О. В. 

Воскобойнікова-Гузєва., В. В. Загуменна., 

Є. В. Кулик, В. С. Пашкова, О. О. Сербін, 

Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко ; Укр. 

бібл. асоц., Голов. тренінг. центр для 

бібліотекарів. Київ : УБА, 2018. 40 с. 

Статті: 

1. Загуменна В., Гранчак Т. Дистанційна 

освіта бібліотекарів у віртуальному 

середовищі: [міжнародна конференція у 

Вільнюсі (Литва) 7–8 червня 2017р.]. 

Вісник Книжкової палати. 2017. № 6. 

С. 45–47.  

2. Загуменна В.В. Сучасна інформаційно-

бібліотечна освіта: стратегічні орієнтири 

(VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція). Бібліотека. 2018. № 1. С. 3–

4. 

3. Загуменна В.В. Пашкова Валентина 

Степанівна. Українська бібліотечна 

енциклопедія: Електрон. вид 

http://ube.nplu.org/article/Пашкова% 

2020Валентина %20Степанівна.  

4. Загуменна В. Адвокація як важливий 

напрям діяльності сучасної бібліотеки. 

Вісн. Книжк. палати. 2019. № 4. С. 25–28.  

5. Людина невтомної енергії та високої 

відповідальності за справу [Про В.В. 

Загуменну]. Бібліотечна планета. 2019. 

№ 2. С. 39-41. 

Доповіді на конференціях: 

1. Загуменна В.В. Перспективи реалізації 

Програми Української бібліотечної 

асоціації “Дієва бібліотека – успішна 

громада” у світлі Глобальних цілей 

сталого розвитку. VІІІ Львівський 

бібліотечний форум “Бібліотек@ – від 

ідеальної до ефективної” : зб. мат. / Укр. 

бібл. асоц. Електрон. вид. Київ : УБА, 



2017. С. 8–12.  

2. Загуменна В. Бібліотечна адвокація як 

важливий напрям інноваційної діяльності 

сучасної бібліотеки. Міжнародна наукова 

конференція. Бібліотека. Наука. 

Комунікація. НБУВ. Київ, 6-8 листоп. 

2018. 

3. Загуменна В. Майбутнє інформаційно-

бібліотечної освіти в контексті 

глобальних змін. Інформація, комунікація 

та управління знаннями в глобалізованому 

світі : мат. ІІ Міжнар. наук. конф., 16–18 

трав. 2019 р. Київ, 2019. С. 120–121.  

4. Загуменна В. Майбутнє бібліотечної 

освіти: глобальні виклики. Сучасна 

інформаційно-бібліотечна освіта: 

європейські орієнтири : міжнар. наук.-

практ. конф. (27-28 лютого - 1берез. 

2019 р., смт. Славське Львівської обл.) 

[Електронний ресурс] : зб. мат. / Укр. 

бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. 

Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, 

І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. 

Електрон. вид. Київ : УБА, 2019 та ін. 

Добровольська 

Вікторія 

Василівна 

 

Доцент 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційних 

комунікацій 

Державна 

академія 

керівних 

кадрів 

культури і  

мистецтв ,.   

Спеціальність 

“Документозн

авство та 

інформаційна 

діяльність”. 

 

Кваліфікація: 

документознав

ець, менеджер 

Національна 

академія 

керівних кадрів 

культури і 

мистецтв 

 

Кандидат наук 

із соціальних 

комунікацій 

Із спеціальності 

документознавс

тво, 

архівознавство 

 Тема 

дисертації: 

13 років Здійснювала наукове керівництво 3 

аспірантами. 

Пройшла науково-педагогічне стажування 

за програмою підвищення кваліфікації  

«Освітні системи, організація навчального 

процесу в умовах мультикультурного 

середовища, наукові проекти та 

публікаційна діяльність в університетах 

Євросоюзу» Празький інститут 

підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія), 

2019р. 

Відповідальний секретар фахового 

наукового журналу “Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія”. 

Член науково-експертної ради Академії. 

Докторант 

НАКККіМ  

2017-2019 рр. 

Стажування 

Чеська 

республіка, 

Празький 

інститут 

підвищення 

кваліфікації, 

  з 10.06-

12.07.2019.р. 

Сертифікат 

№122019023 від 

12.07.2019р. 



інформаційно-

аналітичних 

структур, 

викладач 

спеціальних 

дисциплін 

Диплом  

КВ№35259997 

29.06. 2008р 

 

 "Управління 

документацією 

в органах 

управління 

культурою 

України: 

соціально-

комунікаційний 

аспект" 

Диплом 

ДК№011377 

від25.01.2013р. 

 

Доцент кафедри  

документознавс

тва та 

інформаційно-

аналітичної 

діяльності 

Атестат 

12ДЦ№040220  

від 31.10.2014р. 

Диплом члена-

кореспондента 

Академії наук 

вищої освіти 

України 

По відділенню 

історії 

№1-2014 

29.11.2014 

 

Голова низки експертних комісій для 

проведення акредитаційної експертизи 

підготовки молодших спеціалістів, 

бакалаврів зі спеціальності 029 

“Інформаційна, бібілотечна та архівна 

справа”. 

Член президії Асоціації документознавців 

України. 

Член-кореспондент Національної академії 

наук вищої освіти України з 2014 року –  

учений секретар відділення Історії. 

Має понад 70 друкованих праць 

наукового, науково-методичного 

характеру та статті у фахових виданнях 

вітчизняних та закордонних виданнях та 

виданнях, які включені до 

наукометричних баз даних Web of Science 

та Scopus. 

Монографія: 

1. Добровольська В.В. Державна 

політика в галузі культури України: стан 

та розвиток системи управління 

документацією : монографія. Київ: 

НАКККіМ, 2017. 233 с. 

Науково-допоміжний покажчик: 

1. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія = 

Library Science. Record Studies. 

Informology : наук.-допом. бібліогр. 

покажч. журналу / М-во культури 

України, Нац. акад. керів. кадрів культури 

і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава 

Мудрого ; [уклад.: С. Х. Литвин, 

В. В. Добровольська, О. М. Збанацька, 

О. Г. Кириленко]. Київ : НАКККіМ, 2019. 

83 с. – (15-річчя журналу (2004–2018). 

Статті: 

1. Добровольська В.В. Сучасні зміни 

культурної політики в Україні та розвиток 

Тема:" Освітні 

системи, 

організація 

навчального 

процесу в 

умовах 

мультикультурн

ого середовища, 

наукові проекти 

та публікаційна 

діяльність в 

університетах 

Євросоюзу". 

Сертифікат від  

08.07.2019р за 

участь у 

семінарі 

Міжнародної 

школи бізнесу в 

Барселоні на 

тему "Методи 

навчання 21 

століття". 



інформаційно-комунікаційного простору 

культури і управління документацією. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2017. № 2. С. 74-80. 

2. Добровольська В.В. Документаційне 

забезпечення національної політики в 

галузі розвитку культурного простору 

України. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2017. 

№ 3. С. 74-80. 

3. Добровольська В.В. Нормативно-

правове забезпечення діяльності органів 

управління культурою у сфері розвитку 

культурного простору України. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2018. № 1. С. 104-115. 

4. Добровольська В.В. Міжнародні 

стандарти у створенні цифрового фонду 

документації культурної спадщини. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2018. № 2. С. 86-94. 

5. Добровольська В.В. Інформаційно-

документаційне забезпечення установ 

галузі культури в Україні. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2018. № 3. С. 30-37. 

6. Пелещишин А.М., Добровольська 

В.В., Трач О.Р., Тимовчак-

Максимець О.Ю. Особливості 

інформаційних технологій в бібліотечній 

справі. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2018. 

№ 4. С. 14-21. 

7. Литвин С.Х., Добровольська В.В., 

Науковий журнал «Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія» у 

професійному комунікаційному просторі. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. 2019. № 1.С. 16-26. 



8. Добровольська В.В. Документаційне 

забезпечення управління галузі культури в 

аспекті теорії документальних 

комунікацій. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2019. 

№ 2. С. 68-77. 

9. Добровольська В.В., Пелещишин А.М. 

Вікіпедія як інструмент документування 

явищ соціально-культурної сфери. Вісник 

Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. 2018. № 3. С. 82-87. 

(Web of Science Core Collection). 

10. Добровольська В.В., 

Пелещишин А.М.,  Вус В.А. Фактор 

соціальних мереж у завданнях захисту 

суспільного інформаційного образу 

закладів культури. Вісник Національної 

академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 2018. № 4. С. 132-137. (Web of 

Science Core Collection). 

11. Пелещишин А.М., 

Добровольська В.В., Тимовчак-

Максимець О.Ю. Особливості створення 

довідкового консолідованого 

інформаційного ресурсу. Вісник 

Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 123-

129. (Web of Science Core Collection). 

12. Dobrovolska V., Myna Zh., & 

Bilushchak T. Information research resources 

of the historical and cultural sphere on the 

internet. Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

2019. № 2. С. 350-355. (Web of Science 

Core Collection). 

13. Dobrovolska Viktoriya Cultural 

Institution Information Pattern Formation 

within Social Media Communities / Andriy 

Peleshchyshyn, Vitaliy Yakovyna, Viktoriya 



Dobrovolska. Proceedings of the 1st 

International Workshop on Control, 

Optimisation and Analytical Processing of 

Social Networks (COAPSN-2019), Lviv, 

Ukraine, May 16-17, 2019, Pp. 42-53. 

URL: http://ceur-ws.org/Vol-

2392/paper4.pdf. (Scopus). 

14. Vus V., Albota S., & Dobrovolska V. 

(2019) «The Analysis of Online 

Communities as Platforms for Informational 

Influences». Journal of Scientific and 

Engineering Research, 6 (2), pp. 72-78. 

15. Добровольська В.В. 

Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія. Library Science. Record 

Studies. Informology. [Електронний 

ресурс]. Українська бібліотечна 

енциклопедія / Нац. б-ка України ім. 

Ярослава Мудрого. Електрон. дані. [Київ], 

2018. Режим доступу: 

http://ube.nplu.org/article/LibraryScience/Re

cordStudies/0Informology. Статтю 

створено: 29.11.2018. Остання редакція: 

05.12.2018. 

Доповіді на конференціях: 

1. Добровольська В.В. Інформаційно-

комунікаційна взаємодія в галузі 

культури: документальне забезпечення. 

Бібліотека. Наука. Комунікація. 

Стратегічні завдання розвитку наукових 

бібліотек : матеріали Міжнародної 

наукової конференції, Київ, 3-5 жовтня 

2017 р. Електрон. дані. 2017. Режим 

доступу: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/

1201. Назва з титул. екрана. Опис засн. на 

версії, датов.: 26.10.2018. 

2. Добровольська В.В. Культурна 

політика в умовах мережевого простору і 

http://ceur-ws.org/Vol-2392/paper4.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-2392/paper4.pdf
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1201
http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1201


цифрових технологій: документознавчий 

аспект. Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії 

розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (23-

24 листопада 2017 р.). / Харків. держ. 

акад.. культури ; відп. за вип.. Н.М. 

Кушнаренко. Харків : ХДАК, 2017. 

С. 213-215. 

3. Добровольська В.В. Документаційне 

забезпечення культури в умовах сучасної 

трансформації державної політики. 

Інформація, комунікація, суспільство 

2018: матеріали 7-ї Міжнар. наук. конф. 

ІКС-2017, 17-19 трав., 2018, Україна, 

Чинадієво. Електрон. дані. Львів : Вид-во 

Львів. політехніки, 2018. 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM). С. 234-235. 

4. Добровольська В.В. Документаційне 

забезпечення основних напрямів стратегії 

розвитку культури в Україні. Інформація 

та соціум: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

(м. Вінниця,08 червня, 2018р.) Вінниця: 

ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 70-72. 

5. Кириленко О.Г., Збанацька О.М., 

Добровольська В.В. Конвергенція 

документно-комунікаційних систем 

суспільства. Інформаційна освіта та 

професійно-комунікативні технології ХХІ 

століття : зб. матеріалів ХІ Міжнар. 

наук.- практ. конф., (Одеса, 12-14 верес. 

2018 р.). Одеса: Друк, 2018. С. 40-42. 

6. Добровольська В.В. Науковий журнал 

«Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія» в системі професійних 

комунікацій. Документно-інформаційні 

комунікації в умовах глобалізації: 

матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Полтава, 22 листопада, 2018р.) 



Полтава: Полтав. нац. техн. ун-т імені 

Юрія Кондратюка, 2018. С. 70-74. 

7. Добровольська В.В., Збанацька О.М. 

Бібліографічна реконструкція журналу 

«Бібліотекознавство. Документознавство. 

Інформологія». Інформація, комунікація, 

суспільство - 2019: матеріали 8-ї Міжнар. 

наук. конф. ІКС-2019, 16-18 трав., 2019, 

Україна, Чинадієво. Електрон. дані. Львів : 

Вид-во Львів. політехніки, 2019. 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 208-209. 

8. Добровольська В.В. До питання 

створення проекту електронної бібліотеки 

«Культура України». Міжкультурна 

взаємодія та комунікація: традиції, 

сучасність, перспективи : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Канів, 

14-15 травня 2019 р.) / відп.ред. Тихомир 

В.П. Канів: Родень, 2019 С. 133-135. 

9. Добровольська В.В. Інформаційна 

діяльність закладів культури в спільнотах 

соціальних мереж. Інформаційна 

діяльність, Документознавство,  

Бібліотекознавство: історія, сучасність, 

перспективи: зб. матеріалів V 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. 

аспірантів та студентів, (Київ, 23-24 

травня. 2019 р.). НАКККіМ, 2019. С. 21-24. 

10. Збанацька О.М., Добровольська В.В. 

Електронна бібліотека «Культура 

України» в системі електронних ресурсів 

бібліотеки. Культурні та мистецькі 

студії ХХІ століття: науково-практичне 

партнерство: матеріали міжнар. 

симпозіуму, 6 червня 2019 р. Київ: 

НАКККіМ, 2019. С. 360-361. 

11. Збанацька О.М., Добровольська В.В. 

Інформаційна діяльність, 

документознавство, бібліотекознавство: 



історія, сучасність, перспективи»: 

студентська науково-практична 

конференція (п’ять років на науковому 

майданчику). Інформаційна освіта та 

професійно-комунікативні технології ХХІ 

століття : зб. матеріалів ХІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф., (Одеса, 11-13 верес. 

2019 р.). Одеса: Друк, 2019. С. 40-42. 

Стронська 

Наталія 

Тарасівна 

 

Доцент кафедри 

культурології та 

інформаційних 

комунікацій 

Національний 

авіаційний 

університет 

Спеціальність: 

«Документозн

авство та 

інформаційно-

аналітична 

діяльність» 

 

Кваліфікація: 

документозна-

вець, викладач 

вищого 

навчального 

закладу 

КВ 

№32898299 

30.07.2007р. 

Національна 

бібліотека 

України імені 

В.І.Вернадськог

о НАН України 

Спеціальність: 

книгознавство, 

бібліотекознавс

тво, 

бібліографо- 

знавство 

 

Кандидат 

історичних наук 

Тема дисертації 

"Електронні 

ресурси 

українського 

історичного 

біобібліографоз

навства: стан і 

перспективи 

розвитку (90-ті 

роки ХХ – 10-ті 

роки ХХІ ст.)        

" 

Диплом ДК 

№032274 від 

15.12.2015р. 

3 роки Монографії: 

1. Стронська Н. Т. Електронні ресурси 

українського історичного 

біобібліографознавства : монографія. Київ 

: НАКККіМ, 2018. 256 с. 

Статті: 

1. Стронська Н. Т. Мережеві 

біобібліографічні ресурси провідних країн 

світу. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. Київ : 

НАКККіМ, 2017. №  1.  С. 79-88. 

2. Стронська Н. Т. Електронна 

бібліотека як структурна частина 

інформаційної моделі “Українська 

бібліографія в особах”: постановка 

проблеми Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. Київ : 

НАКККіМ, 2017. № 4. С. 37-43. 

3. Стронська Н. Т. Електронна 

бібліотека в контексті інформаційної 

моделі “Українська бібліографія в 

особах”. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. Київ : 

НАКККіМ, 2018. № 1. С. 43-49.  

4. Стронская Н.Т. Информационная 

модель “Украинская библиография в 

особах” в постмодерном дискурсе 

Європейський континент та виклики 

сучасності : колективна монографія: том 

3 / за ред. Р. Кордонського, О. 

Кордонської, Л. Мушинського. Львів, 

Докторант 

НАКККіМ з 

2018 р. 



Ольштин : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. 

С. 285-297. 

5. Стронская Н. Т. Алгоритмизация 

обработки исторических данных как 

проблема: постановка вопроса. Тренди 

міжнародного середовища; глоюальний 

та регіональний вимір : колективна 

монографія: том 3 / за ред. О.Кордонської, 

Р.Кордонського, Л. Мушинського. Львів, 

Ольштин : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. С. 98-

110. 

Доповіді на конференціях: 

1. Стронська Н. Т. Біографічна 

інформація в контексті репрезентації 

доробку вчених (на прикладі 

інформаційної моделі “Українська 

бібліографія в особах”). Актуальні 

питання документознавства та 

інформаційної діяльності: теорії та 

інновації : зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-

практ. конф., присвяченої 100-річчю 

Одеського національного політехнічного 

університету, м. Одеса, 22-23 березня 

2018 р. Дніпро : Середняк Т. К., 2018. 

С. 236-240. 

2. Стронська Н. Т. Логіко-філософські 

передумови дослідження бібліографії. 

Мова та культура у просторі новітніх 

технологій: проблеми сучасної комунікації 

: матеріали IV міжнар. наук. конф., м. 

Київ, 27 квітня 2018 р. Київ, 2018. 

3. Стронская Н. Т. 

Биобиблиографические ресурсы как 

источник историко-культурного наследия. 

Культура Беларуси: реалии 

современности : VII Междунар. науч.-

практ. конф., посвящ. Году малой родины 

в Респ. Беларусь, Минск, 4 окт. 2018 г. : 

сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. 



Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и 

искусств ; редкол.: А. А. Корбут (пред.) [и 

др.]. – Минск : БГУКИ, 2018. – С. 227-230. 

4. Стронская Н. Т. Современная 

историография как веха постнауки. 

Актуальні питання документознавства 

та інформаційної діяльності: теорії та 

інновації : зб. матеріалів V Міжнародної 

науково-практичної конференції, Одеса, 

27-29 березня 2019 р. / під заг. ред. В. Г. 

Спрінсяна. Дніпро: Середняк Т. К., 2019. 

С. 301-309. 

5. Стронська Н. Т. Дискурсивність 

біобібліографічної інформації в контексті 

сталої Планка. Інформаційна діяльність, 

Документознавство, бібліотекознавство: 

історія, сучасність, перспективи : зб. 

матеріалів V Всеукраїнської наук.- практ. 

конф. аспірантів та студентів, (Київ, 23-24 

травня. 2019 р.). Київ : НАКККіМ, 2019. 

6. Стронська Н. Т. Алгоритмізація 

обробки історичних даних. Культурні та 

мистецькі студії ХХІ століття: науково-

практичне партнерство : матеріали 

міжнародного симпозіуму, 6 червня 2019 

р. М-во культ. України; Нац. акад. кер. 

кадрів культ. і мистецтв. Київ : НАКККіМ, 2019. 

С. 366-367. 

 



Ця освітньо-наукова програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв. 

 

1. Профіль освітньо-наукової програми зі спеціальності 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригінала 

науково-освітній рівень: доктор філософії 

спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

освітньо-наукова програма: інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

obtained qualification: Doctor of Philosophy 

Program Subject Area Information, Library and Archival 

studies 

Educational and scientific program: Information, Library 

and Archival studies 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

 

Українська 

Обсяг освітньо-

наукової програми 

Термін навчання 4 роки, освітня складова 50 кредитів 

ЄКТС 

 

Тип програми Освітньо-наукова програма 

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється навчання 

Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

The National Academy of Culture and Arts management 

 

Кафедра культурології та інформаційних комунікацій 

Department of Cultural Studies and Information 

Communications 

Наявність акредитації --- 

Цикл/рівень програми НКР України – 9 рівень, FQ-EHEA – третій цикл, EQF-

LLL – 8 рівень 

Передумови Наявність другого (магістерського) рівня вищої освіти   

Форма навчання  Денна 

Термін дії науково-

освітньої програми 

На період навчання 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://nakkkim.edu.ua  

 



2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців третього рівня вищої освіти, здатних розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності 

з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики. 

Програма орієнтує на відповідну фахову спеціалізацію, у рамках якої 

можлива подальша професійна та наукова кар’єри. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

Галузь знань 02 Культура і мистецтво  

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Об’єкти вивчення та діяльності: інформаційні  

процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, 

інтерпретація та моделювання; соціальні інститути та 

практики, що забезпечують формування етичних норм 

та цінностей, cпособи їх втілення й використання. 

Цілі навчання: підготовка фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, які володіють 

сучасними теоретичними знаннями та, практичними 

навичками, необхідними для розв’язання складних 

інформаційно-комунікативних проблем.  

Теоретичний зміст предметної області – система 

наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи; ключові 

поняття та принципи аналізу інформаційних процесів та 

явищ. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові, а 

також спеціальні методи та методики пошуку, аналізу, 

систематизації та інтерпретації інформації щодо 

соціокультурних об’єктів та практик, технології 

популяризації знань щодо інформаційної культури та 

регулювання відносин в документно-комунікативній 

сфері. 

Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; 

програмне забезпечення; доступ до мережевих ресурсів; 

інформаційно-комунікаційне обладнання; системи 

електронного документообігу, бібліотек та архівів. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма підготовки фахівців 

третього рівня вищої освіти 

Основний фокус 

науково-освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Проведення досліджень в галузі знань 02 Культура і 

мистецтво спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

Ключові слова: інформаційна справа, бібліотечна 

справа, архівна справа, бібліотекознавство, 



архівознавство, інформаційні комунікації, 

інтелектуальна свобода, академічна доброчесність 

Особливості  

Програми 

Освітня складова програми. Програма орієнтована на 

забезпечення висококваліфікованого володіння 

теоретико-методологічними, дослідницькими, науково-

педагогічними, організаційно-управлінськими, техніко-

технологічними засадами інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи в умовах інформатизації та цифровізації 

суспільства. Особливим є націленість на підготовку 

фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи, здатних розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності в інформаційній сфері, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики; 

спрямованість на оволодіння аспірантами 

загальнонауковими компетентностями та 

універсальними навичками дослідника, необхідних для 

розв’язання задач і практичних проблем в процесі їх 

професійної діяльності або навчання. 

Цикл наукової підготовки доктора філософії 

передбачає демонстрування аспірантами відповідних 

навичок, знань та умінь які відповідають інтегральним, 

загальним та спеціальним (фаховим) компетенціям 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за 

спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа.  

Наукова складова програми не вимірюється 

кредитами ЄКТС, оформлюється окремо у вигляді 

індивідуального плану наукової роботи доктора 

філософії, який передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом одного або двох наукових 

керівників (підготовка дисертаційної роботи, публікацій 

у наукових фахових та міжнародних виданнях, участь у 

наукових конференціях, семінарах, тренінгах, круглих 

столах). 

4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері 

культури і мистецтва. 

Адміністративна та управлінська діяльність в сфері 

культури і мистецтва. 

Посади згідно класифікатора професій України: 

Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), 

директор (начальник) організації (дослідної, 



конструкторської, проектної) (1210.1), директор 

(начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), 

директор (ректор, начальник) вищого навчального 

закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, 

університету і т. ін.) (1210.1), директор курсів 

підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-

дослідного інституту (1210.1), директор центру 

підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) 

відділу (науково-дослідного, конструкторського, 

проектного та ін.) (1237.2), завідувач відділення у 

коледжі (1229.4), керівники малих підприємств без 

апарату управління (131). 

Місце працевлаштування. На посадах наукових та 

науково-педагогічних працівників профільних ЗВО, на 

управлінських посадах в органах влади та управління 

галузі культури і мистецтва, в державному та 

приватному секторах інформаційної галузі, науково-

дослідних інститутах, закладах культури, управліннях 

культури, бібліотеках, архівах, інформаційних центрах, 

службах документаційного забезпечення управління 

органів державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємств та установ усіх галузей економіки. 

Подальше навчання 

Особа, яка закінчила навчання за цією освітньо-

науковою програмою та здобула освітній ступінь 

доктора філософії, може підвищувати професійну 

кваліфікацію та здобувати ступінь доктора наук. 

5-Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, навчання через практично-орієнтовані наукові 

семінари в інтерактивних та проблемних форматах. 

Протягом навчання здійснюється науково-дослідна 

робота, пов’язана із написанням наукових статей, тез, 

підготовки доповідей та оформленням результатів 

дослідження у вигляді дисертації. 

Оцінювання Освітня складова програми. Система оцінювання 

знань за дисциплінами освітньо-наукової програми 

складається з поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань аспірантів проводиться в 

усній формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу, усні презентації).  

Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/заліку проводиться у письмовій формі, з 

подальшою усною співбесідою; захист проходження 

науково-педагогічної та науково-дослідної практики. 

Наукова складова програми. Оцінювання наукової 
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діяльності аспірантів  здійснюється на основі кількісних 

та якісних показників, що характеризують підготовку 

наукових праць, участь у конференціях, підготовку 

окремих частин дисертації відповідно до затвердженого 

індивідуального плану наукової роботи аспіранта . Звіти 

аспірантів, за результатами виконання індивідуального 

плану, щорічно затверджуються на засіданні кафедр та 

вченій раді інституту з рекомендацією продовження 

(або припинення) навчання в аспірантурі. 

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослідницько-інноваційної діяльності 

бібліотечно-інформаційного фахівця, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗK1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу.  

ЗK2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел . 

ЗK3 Здатність застосовувати теоретичні знання у 

практичних ситуаціях у науковій діяльності. 

ЗК4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК5 Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

ЗK6 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК1 Здатність виконувати оригінальні дослідження, 

досягати наукових результатів, які створюють нові 

знання у інформаційній, бібліотечній та архівній справі 

та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах в 

різних галузях гуманітарних наук.  

СK2 Здатність усно і письмово презентувати та 

обговорювати результати наукових досліджень та 

інноваційних розробок українською та англійською 

мовами, глибоке розуміння англомовних наукових 

текстів за напрямом досліджень. 

СК3 Здатність застосовувати сучасні інформаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та 

навчальній діяльності. 

СK4 Здатність здійснювати науково-педагогічну 

діяльність у вищій освіті, професійно викладати 

дисципліни соціокомунікативного циклу на 

відповідному рівні даної освітньої кваліфікації. 

СК5 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні проекти в інформаційній, 



бібліотечній та архівній справі та дотичні до неї 

міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх 

реалізації. 

СК6 Вільне володіння категорійно-поняттєвим та 

аналітично-дослідницьким апаратом в галузі 

інформаційних наук, бібліотекознавства, 

документознавства та архівознавства. 

СК7 Здатність дотримуватись етики досліджень, а також 

правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.  

СК8 Розвинута здатність використовувати широкий 

спектр цифрових засобів, інструментів, ресурсів та 

технологій для підвищення ефективності та 

результативності функціонування інфраструктурних 

складових інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. 

7- Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання(ПРН)  

ПРН1 Мати передові концептуальні та методологічні 

знання з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

на межі предметних галузей, а також дослідницькі 

навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, отримання нових 

знань та здійснення інновацій. 

ПРН2 Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями 

і нефахівцями результати досліджень, наукові та 

прикладні проблеми інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних міжнародних 

наукових виданнях. 

ПРН3 Застосовувати сучасні інструменти і технології 

пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, 

статистичні методи аналізу даних великого обсягу та 

складної структури, спеціалізовані бази даних та 

інформаційні системи. 

ПРН4 Глибоко розуміти загальні принципи та методи 

гуманітарних наук, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері інформаційних наук, бібліотекознавства, та 

архівознавства та у викладацькій практиці. 

ПPH5 Уміти критично мислити, оцінювати та 

синтезувати інноваційні ідеї в галузі інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи.  

ПРН6 Уміти розробляти проектні завдання щодо 



автоматизації процесів створення, розповсюдження, 

аналітико-синтетичної обробки, акумуляції, зберігання 

та організації використання документованої інформації 

у будь-яких потрібних користувачам форматах.  

ПРН7 Професійно викладати дисципліни 

соціокомунікаційного циклу на відповідному рівні даної 

освітньої кваліфікації. 

ПРН8 Уміти використовувати широкий спектр 

цифрових засобів, інструментів, ресурсів та технологій 

для підвищення ефективності та результативності 

функціонування інфраструктурних складових 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

8-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Програму забезпечують штатні викладачі: доктори 

педагогічних наук та з соціальних комунікацій, 

професори.  

До реалізації програми залучаються науково-

педагогічні працівники з науковими ступенями та 

вченими званнями – співробітники інших кафедр 

НАКККіМ. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-

педагогічні працівники один раз на п’ять років 

проходять стажування, у т.ч. зарубіжне. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення відповідає 

ліцензійним вимогам щодо надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти і є достатнім для забезпечення якості 

освітнього процесу:  

- навчальні корпуси;  

- гуртожитки;  

- пункт харчування;   

- спортивний зал;  

- спеціалізовані навчальні лабораторії;  

- мультимедійне обладнання 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітньо-наукової програми з підготовки фахівців 

третього рівня вищої освіти зі спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа відповідає 

ліцензійним вимогам, має актуальний і змістовий 

контент, базується на сучасних інформаційно-

комунікаційних технологіях: 

- офіційний сайт Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв;  

- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

- необмежений доступ до мережі Інтернет;  

- наукова бібліотека та читальні зали;  



- відділ технічних засобів навчання та навчальних  

комп'ютерних технологій;  

- комп’ютерне програмне забезпечення;  

- навчальні та робочі програми дисциплін; 

- навчальні плани та графіки навчального процесу;  

- навчально-методичні комплекси дисциплін 

9-Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На підставі двосторонніх договорів між Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв та 

закладами вищої освіти України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На підставі двосторонніх договорів між Національною 

академією керівних кадрів культури і мистецтв та 

закладами вищої освіти країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Передбачається на загальних умовах 

 



2. Перелік компонент освітньо-наукової програми 

та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент ОНП 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов'язкові компоненти ОП 

Нормативні навчальні дисципліни 

ОК 1 Філософія науки 4 диф.залік 

іспит 

ОК 2 Академічне письмо англійською мовою  9 диф.залік 

ОК 3 Підготовка дослідницького проекту та 

презентація результатів наукових досліджень 

4 диф.залік 

іспит 

ОК 4 Інформаційні технології в практиці наукових 

досліджень 

4 диф.залік 

ОК 5 Асистентська педагогічна практика 6  

Всього  810/27  

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП 

2.Дисципліни вибору інституту 

ВБ 1 Інформація і суспільство 90/3 диф.залік 

ВБ 2 Бібліотекознавчі та архівознавчі 

дослідження 

120/4 диф.залік 

ВБ 3 Цифрова культурна спадщина 90/3 диф.залік 

Всього  300/10  

3.1. Вибір з переліку (аспірант обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік №1   

ВБ 4 Інтелектуальна свобода та доступність 

інформації 

3 диф.залік 

ВБ 5 Інформаційна комунікативістика 3 диф.залік 

ВБ 6 Міжнародна співпраця в інформаційній 

сфері 

3 диф.залік 

ВБ 7 Керування документаційними процесами за 

кордоном 

3 диф.залік 

ВБ 8 Консолідована інформація 3 диф.залік 



Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, практики) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Перелік №2    

ВБ 9 Архівна евристика 3 диф.залік 

ВБ 10 Національні бібліотеки світу 3 диф.залік 

ВБ 11 Національні бібліотечні асоціації 3 диф.залік 

ВБ 12 Архівний аутсорсинг 3 диф.залік 

ВБ 13 Публікаційна активність і наукометричні 

системи 

3 диф.залік 

Всього 180/6  

3.2. Вибір з переліку (аспірант обирає блок з двох дисциплін) 

Перелік № 1    

ВБ 14 Інформаційна культура та медіа аналітика 4 диф.залік 

ВБ 15 Міжнародні інформаційно-бібліотечні 

програми та проекти 

3 диф.залік 

Перелік № 2   

ВБ 16 Системний аналіз даних та інформаційних 

потоків 

3 диф.залік 

ВБ 17 Сучасні документознавчі дослідження 3 диф.залік 

Всього 210/7   

Загальний обсяг вибіркових компонент 690/23 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 1500/50 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-наукової програми спеціальності 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа проводиться у формі комплексного 

кваліфікаційного іспиту та публічного захисту докторського дисертаційного 

дослідження. Складання здобувачем кваліфікаційного комплексного іспиту з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи передбачає перевірку рівня його 

теоретичної фахової підготовки відповідно до навчального плану підготовки 

здобувачів третього (докторського) рівня вищої освіти за спеціальністю. На 

іспиті публічно перевіряються наступні програмні результати навчання: 

здатність до аналізу теоретичних і практичних проблем сучасного 

бібліотекознавства, документознавства та архівознавства, здатність 

формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного 

суспільства та стан її наукової розробки. Метою захисту докторської 

кваліфікаційної роботи є встановлення відповідності рівня науково-

дослідницької підготовки випускника вимогам, що висувають до здобувачів 

третього (докторського) рівня вищої освіти в галузі бібліотечно-інформаційних 

наук за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Захист 

кваліфікаційної роботи на ступінь доктора філософії відбувається публічно. На 

захисті докторської роботи перевіряються наступні програмні результати 

навчання: вміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну 

методологічну базу власного наукового дослідження, усвідомлювати 

актуальність і мету власного наукового дослідження, усвідомлювати значення 

власного наукового дослідження для розвитку інших галузей науки, суспільно-

політичного, економічного життя, національної чи світової духовної культури 

вміти продукувати нові наукові ідеї; вміння практично застосовувати сучасні 

гуманітарні знання та технології у процесі виконання власного наукового 

дослідження з метою розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та 

дослідницько-інноваційної діяльності розвитку на засадах антропного 

принципу. 

 



Структурно-логічна схема ОПП 

 

 

 

                      ОК 1 

ОК 3 

                                             ОК 2 

 

ОК 4 

4 семестр 

 
 

ВБ 2 

ВБ 15 

3 семестр 

ВБ 6 

ВБ 16 

ВБ 17 

ВБ 13 

ВБ 9 

ВБ 12 

2 семестр 1 семестр 

ВБ 4 

ВБ 14 

ВБ 7 ВБ 8 

ВБ 5 

ВБ 10 

ВБ 1 

ВБ 3 

ВБ 11 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої 

програми 
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ЗК1 +  +   + +  + + +  +      +  + + 

ЗК2 +  + +  + + + +  + + + + + + + + + + + + 

ЗК3 + +   +       +  +         

ЗК4 + + +  +    + + +  +   +   +    

ЗК5   +                    

ЗК6  +         + +   +   +  +   

CК1 +  +  +  +    +  +      + +  + 

CК2  +         + +           

CК3   + +    + + + + + + + + + + + + + + + 

CК4     +                  

CК5   +                    

CК6  +     +       +    + + + + + 

CК7 +    +             + +    

CК8   + +  +  + + + + +  + +  + + + + +  

 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів (ПРН) відповідними 

компонентам освітньої програми 
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ПРН 1 +  +  +  +    +  +      + +  + 

ПРН 2  + +  +  +   + +       +  +   

ПРН 3   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 4 +  +  +  + +     + +        + 

ПРН 5 +  +  + + +  + + + + + + + +  + + + +  

ПРН 6    + +     + + + +    +  + + +  

ПРН 7  +   +                  

ПРН 8   + + + +   + + + +  +  + + + + + + + 
 

 


