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Фокус програми: 

Загальна/ 

спеціальна 

Дослідження із документознавства, бібліотекознавства, архівознавства та 

соціальних комунікацій. 

Програма спрямована на управління інформацією та документно-інформаційними 

системами; формування інформаційного простору та координацію обробки 

інформації в установах і організаціях різних форм власності; формування, 

використання та захист документно-інформаційних ресурсів. 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна  

Особливості та 

відмінності 

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення 

дисциплін з інформаційної, бібліотечної та архівної справи, професійно-

комунікативних технологій, стандартизації галузі.    

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця у документно-інформаційних інституціях, кадрових службах, 

консалтингових та PR-агенціях,   інформаційно-аналітичних відділах  підприємств, 

у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих 

навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування 

Подальше навчання Можливість продовжити навчання у аспірантурі за освітньо-науковим рівнем. 

D  Стиль та методика навчання 

Підходи до 

викладання та  

навчання 

Лекції, практичні роботи, дослідження, участь у міждисциплінарних проектах та 

тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом 

участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними 

співробітниками, підготовки кваліфікаційної роботи магістра. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, реферативні, 

курсові роботи і проекти. 

Е Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНТ)  

Магістр (НКР – рівень 7): 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 Інструментальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Міжособистісні компетентності: 

ЗК 4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом. 

Системні компетентності: 

ЗК 8. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 9. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність усвідомлювати ціннісні орієнтації та базові установки для 

вирішення професійних завдань. 

Спеціальні: 

Предметні / фахові / 

інноваційні 

Предметні: 

СК 1. Здатність до формування ефективної системи управління інформаційною, 

бібліотечною та архівною діяльністю.  

СК 2. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво інформаційно-

аналітичними структурними підрозділами на підприємствах, в організаціях та 

установах, зокрема в архівних та бібліотечних.  

СК 3. Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності.  

СК 4. Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-синтетичного 
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опрацювання наукової та управлінської інформації. 

Фахові: 

СК 5. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів.  

СК 6. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення 

професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування 

автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа.  

СК 7. 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.  

СК 8. Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними 

підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування власної 

науково-педагогічної діяльності. 

Інноваційні: 

СК 9. Здатність організовувати та реалізовувати маркетингову діяльність 

інформаційних установ.  

СК 10. Здатність забезпечувати ефективне управління інноваційними проектами.  

СК 11. Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для 

формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів.  

СК 12. Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. 

СК 13. Здатність до розробки та реалізації рекламних та PR-технологій. 

Індивідуального вибору: 

ІВК 1.1 Здатність використовувати PR-технології та організовувати системи 

соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційно-технологічної 

інфраструктури 

ІВК 1.2 Здатність до застосування систем підтримки прийняття рішень в 

інформаційно-документній сфері. 

ІВК 2.1 Здатність здійснювати ефективну ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та управління, 

засобами масової інформації. 

ІВК 2.2 Здатність до оптимізації інтелектуального капіталу організації. 

F Програмні результати навчання 

 Ключові результати навчання: 

РН 1 (З). Формувати стратегії системної організації, модернізації, підвищення 

ефективності управління інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.  

РН 2 (З). Здійснювати організацію та управління інформаційно-аналітичною 

діяльністю на підприємствах та установах. 

РН 3 (З). Розробляти проекти автоматизації формування інформаційних ресурсів 

бібліотечних та архівних установ.  

РН 4 (З). Застосовувати технології створення та підтримки функціонування 

електронних бібліотек та архівів, вивчення та задоволення інформаційних потреб 

користувачів. 

РН 5 (З). Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та 

управлінської інформації.  

РН 6 (З). Володіти методиками бібліо- та вебометричного аналізу інформаційних 

потоків та масивів.  

РН 7 (У). Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи 

проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних 

медіа в інформаційній діяльності.  

РН 8 (У). Створювати та реалізовувати затребувані споживачами інформаційні 

продукти та послуги.  

РН 9 (У). Здійснювати маркетингові дослідження ринку інформаційних продуктів 

та послуг.   

РН 10 (У). Використовувати прикладні соціокомунікативні технології для 

організації ефективного спілкування на професійному, науковому та соціальному 

рівнях на засадах толерантності, діалогу і співробітництва.  

РН 11 (У). Застосувати законодавчі та нормативні документи, що регулюють 
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функціонування інформаційної сфери.  

РН 12 (У). Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, 

моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 

конкурентоспроможності установи.  

РН 13 (У). Застосовувати прикладне програмне забезпечення для вирішення 

управлінських та/або наукових завдань на основі поєднання інтелектуальних 

здібностей людини з функціональними можливостями інформаційних систем. 

РН 14 (У). Використовувати методи проведення експертизи цінності, 

систематизації, обліку документів та формування архівних фондів.  

РН 15 (К). Застосовувати законодавство, що регулює управління авторськими 

правами в інформаційній галузі. 

 Спеціальні: 

РН18. (З) Знати основні концепції та розуміти теоретичні і практичні проблеми  

сучасного напрямку наукових досліджень в інформаційній сфері. 

РН19.  (З, У) Демонструвати знання щодо природи, динаміки розвитку,  принципи 

організації  та  закономірності функціонування інформаційних та документних 

систем  і установ. 

РН20. (У) Володіти теоретичними та практичними знаннями  про  організацію 

ефективної інформаційної діяльності підприємств та  функціонування 

спеціалізованих документно-інформаційних служб і установ. 

РН21. (З) Знати методи та технології формування й організації використання 

інформаційних, бібліотечних та архівних ресурсів. 

РН22. (У) Володіти науково-теоретичною базою інформаційного та інноваційного 

менеджменту для оптимізації вирішення професійних завдань.   

РН23. (У) Володіти науковою методологією системного дослідження 

інформаційного середовища та соціокомунікативних  процесів.  

РН24. (З) Володіти знаннями про новітні інформаційно-комп’ютерні технології для 

вдосконалення процесу  виробництва інформаційних продуктів та послуг. 

РН25. (АВ, З) Володіти знаннями про організацію ефективної ділової комунікації з 

усіма суб’єктами соціально-економічної діяльності. 

РН26. (У) Вміти системно підходити до вирішення проблем інформаційного 

характеру  у професійній та науковій діяльності. 

РН27.  (У) Вміти аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення 

проблем професійної та наукової діяльності в межах спеціальності. 

РН28. (У) Вміти опрацьовувати великі  обсяги інформації із застосуванням 

традиційних інтелектуальних та новітніх технологій. 

РН29. (У) Вміти  здійснювати аналітико-синтетичне опрацьовування  контенту 

різних інформаційних джерел та на базі аналітичних методик створювати  нове 

вивідне знання. 

РН30.  (У) Вміти консолідувати різноаспектні дані в спеціалізовані документні 

ресурси та проблемно-орієнтовані бази даних і вилучати з них необхідні знання. 

РН31. (АВ, У) Вміти проводити системні дослідження проблемних ситуацій, що 

виникають у соціально-професійній діяльності 

РН32. (У) Вміти управляти документно-інформаційними потоками внутрішнього 

та зовнішнього середовища організації. 

РН33. (АВ, У) Вміти діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних 

мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та культурних відмінностей 

людей. 

РН34. (АВ) Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

наукових дослідженнях та професійному спілкуванні.. 

Індивідуального вибору: 

РН 1.1 (У) Вдосконалювати методи та технології формування й організації 

використання інформаційних, бібліотечних та архівних ресурсів. 

РН 1.2 (В) Планувати та організовувати ефективну діяльність документно-

інформаційних служб та установ. 

РН 2.1 (У, К) Вміти налагодити ефективну ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

соціально-економічної діяльності при вирішенні професійних завдань. 
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РН 2.2 (АВ, З) Здійснювати  комплексний аналіз інтелектуального капіталу 

документно-інформаційної установи з метою оптимізації її діяльності.  

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 до дисциплін, 

які викладають 

 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання, зокрема  

https://opu.ua/about/set_up_documents#8 

 

Специфічні 

характеристики 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 

розробок професорсько-викладацького складу. 

https://library.opu.ua 

https://el.opu.ua 

H Основні компоненти освітньої програми 

 Перелік компонент освітньо-професійної програми наведено в розділі 4. 

I Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” 

від 12 серпня 2015 року) 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами 

України.  

4. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ГРУПАМИ 

КОМПОНЕНТІВ ТА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ 

 
№ 

п/п 

Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  

(кредитів / %) 

Обов’язкові 

компоненти ОПП 

(обов’язкова 

частина за НП) 

Вибіркові 

компоненти ОПП 

(вибіркова частина 

за НП) 

Всього за весь 

термін навчання   

1 Цикл дисциплін  загальної 

підготовки: 

Немає 9  / 10  9 / 10 

2 Цикл дисциплін професійної 

підготовки: 
54 / 60 19 (15) / 21 (17) 73 / 81 

3 Індивідуальний вибір студента Немає 8 / 9 8 / 9 
4 Всього за весь термін навчання: 54 / 60 46 (32)  / 40 (36) 90 / 100 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.1 Перелік компонент ОПП 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, КП, 

Захист 

1. Обов’язкові компоненти ОПП 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП) 

ПП О1.01 Інноваційний менеджмент у професійній 

інформаційній діяльності 

5 Е, КР 

ПП О1.02 Управління інформаційними проектами 5 Е, КП 

ПП О1.03 Консалтинг в інформаційній діяльності 5 Е, КР 

http://opu.pp.ua/about/set_up_documents#8
http://library.opu.ua/digital/memos
https://el.opu.ua/
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Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю: 

Е, З, КР, КП, 

Захист 

ПП О1.04 Теорія та практика прийняття управлінських рішень 5 Е, КР 

ПП О1.05 Алгоритми прогнозування соціокомунікаційних 

процесів 

4 Е, КР 

ПП О1.06 Переддипломна практика 13,5 З 

ПП О1.07 Виконання кваліфікаційної роботи  16,5 Захист 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: кредитів / % 

54 / 60 

2. Вибіркові компоненти  ОПП 

2.1. Цикл дисциплін загальної підготовки (шифр ЗП) 

ЗП В.01.1 Корпоративна культура 3 З 

ЗП В.01.2 Бізнес-культура організацій  3 З 

ЗП В.02.1 Інтелектуальна власність та авторське право 3 З 

ЗП В.02.2 Патентознавство  3 З 

ЗП В.03.1 Професійне навчання і професійна кар'єра  3 З 

ЗП В.03.2 Професійна педагогіка 3 З 

2.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП) 

ПП В.01 Технології партнерства в  інформаційно-

документній сфері 

4 Е 

ПП В.02.1 Консолідація інтелектуальних ресурсів 5 З 

ПП В.02.2 Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 5 З 

ПП В.03.1 Інформаційно-документаційне забезпечення галузі 5 Е 

ПП В.03.2 Інформаційне забезпечення інтелектуального 

бізнесу 
5 Е 

ПП В.04.1 Креативні технології в рекламі 5 Е, КР 

ПП В.04.2 Сучасні рекламні та PR-технології 5 Е, КР 

2.3. Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ) 

ДІВ В.01.1 Теорія та практика референтської роботи 5 Е 

ДІВ В.01.2 Системи підтримки прийняття рішень 5 Е 

ДІВ В.02.1 Кадровий менеджмент 3 З 

ДІВ В.02.2 Організаційна психологія  3 З 

Загальний обсяг вибіркових компонент: кредитів / % 

46 / 40 

З.П В.04 Українська мова як іноземна* 4,5 З,Е 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 
*  Дисципліна викладається додатково тільки для іноземних студентів 

** Індивідуальна дослідницька робота, переддипломна практика та випускна кваліфікаційна робота мають продемонструвати 

здатність випускника розв’язувати складні завдання і проблеми документно-інформаційної галузі, бібліотечної та архівної справи на 

основі досліджень та/або здійснення інновацій за наявності невизначених умов і вимог (відповідні компетентності студент обирає 

разом з науковим керівником/керівником практики). 

Примітки: 
 Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, 

передбачених відповідною освітньою програмою та робочим 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". Індивідуальний вибір студента регламентується 5 % від ОПП, тобто не менш ніж 12 

кредитів за ОПП магістра. Механізми реалізації права здобувачів вищої освіти описані відповідним Положенням про   порядок   

організації  вивчення  вибіркових  навчальних  дисциплін СУЯ – П(ДП – 02-8.1,8.3-2017).  
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Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати навчання за відповідними освітніми компонентами: 1) ЗП 

В.01.1 або ЗП В.01.02; 2) ЗП В.02.1 або ЗП В.02.2; 3) ЗП В.03.1 або ЗП В.03.2.   

Фахові компетентності щодо спеціальних розділів на вибір здобувачами вищої освіти за спрямуванням «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа». Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати навчання за відповідними освітніми 

компонентами: 1) ПП В.02.1 або ПП В.02.2; 2) ПП В.03.1 або ПП В.03.2; 3) ПП В.04.1 або ПП В.04.2.  

Компетентності індивідуального вибору здобувачами вищої освіти призначені для формування можливості індивідуальної 

освітньої траєкторії з метою максимальної професійної реалізації. Здобувач вищої освіти обирає компетентності та результати 

навчання за відповідними освітніми компонентами: 1) ДІВ В.01.1 або ДІВ В.01.2; 2) ДІВ В.02.1або ДІВ В.02.2.  
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Умовні позначення: 
ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА   

  54  9  19  8 

  Цикл дисциплін 
професійної підготовки 

 Цикл дисциплін 
загальної підготовки 

 Цикл дисциплін 
професійної підготовки 

 Дисципліни вільного 
вибору 

 

 

                   4.2. Структурно-логічна схема ОП. 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)  

  

Управління інформаційними проектами  
5,0 

 Інноваційний менеджмент у професійній 
інформаційній діяльності  

5,0 

 Переддипломна практика** 
13,5 

 

       

 Теорія та практика прийняття управлінських рішень 

5,0 

 Консалтинг в інформаційній діяльності  
5,0 

 Кваліфікаційна робота** 
16,5 

 

       

 Корпоративна культура / Бізнес-культура організацій 

3,0 

 Алгоритми прогнозування 
соціокомунікаційних процесів  

4,0 

   

       

 Професійне навчання і професійна  кар'єра/ 
Професійна педагогіка  

3,0 
 

 Інтелектуальна власність та авторське право / 
Патентознавство 

3,0  
  

   

       

 Технології партнерства 
 в  інформаційно-документній сфері  

4,0 
 

 Консолідація інтелектуальних ресурсів /  
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг 

5,0 

  
 

 

       

 Креативні технології в рекламі  
/Сучасні рекламні та PR-технології  

5,0 

 Інформаційно-документаційне забезпечення 
галузі / Інформаційне забезпечення 

інтелектуального бізнесу 
5,0 

   

       

 Теорія та практика референтської роботи /  
Системи підтримки прийняття рішень 

5,0 

 Кадровий менеджмент / Організаційна 
психологія 

3,0   
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5. Матриці 

5.1 Матриця співвідношення компетентностей до дисциплін навчального плану 

Шифри 

освітніх 

компоне

нт 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструментал

ьні 
Міжособистісні 

Системні 

 
Предметні Фахові  Інноваційні 

 

Індивідуальног

о вибору 

 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

З
К

9
 

З
К

1
0

 

З
К

1
1

 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

ІВ
К

 1
.1

  

ІВ
К

 1
.2

  

ІВ
К

 2
.1

  

ІВ
К

 2
.2

  

Обов’язкові компоненти 

Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП О) 

ПП О.01  +           +        +         
ПП О.02              +        +        
ПП О.03 +           +       +    +       

ПП О.04 +   +            +        +      

ПП О.05                 +  +           

ПП О.06 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

ПП О.07 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     

Вибіркові компоненти 

Цикл дисциплін  загальної підготовки (шифр ЗП В) 

ЗП В.01.1     +            +       +      

ЗП В.01.2     +            +       +      

ЗП В.02.1 +        +     +          +      

ЗП В.02.2 +        +     +          +      

ЗП В.03.1 +           +       + +          

ЗП В.03.2 +           +       + +          
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Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр ПП В) 

ПП В.01 +           +  +     +           

ПП В.02.1 +         +           +  +       

ПП В.02.2 +   +                   + +      

ПП В.03.1 +   +           +  +             

ПП В.03.2 +   +           +  +             

ПП В.04.1    +                    + +     

ПП В.04.2    +                    + +     
Цикл дисциплін індивідуального вибору (шифр ДІВ) 

ДІВ В.01.1 +          +               +    

ДІВ В.01.2 +          +                +   

ДІВ В.02.1 +       +                    +  

ДІВ В.02.2        +                     + 

 

ЗП В.04     +       +                  

ЗП В.05    +    +                      
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5.2 Матриця співвідношення результатів навчання до компетентностей 

Резуль

тати 

навчан

ня 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

Інструменталь

ні 

Міжособистіс

ні 
Системні Предметні Фахові Інноваційні 

 

Індивідуально

го вибору 
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1
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К
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К
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К

5
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К

8
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К
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С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

С
К

1
2
 

С
К

1
3
 

ІВ
К

 1
.1

 

ІВ
К

 1
.2

 

ІВ
К

 2
.1

 

ІВ
К

 2
.2

 

РН 1 +          +  +                 

РН 2          +    +                

РН 3 +           +           +       

РН 4 +         +     +               

РН 5 +   +     +  +     +              

РН 6  +               +             

РН 7  +                            

РН 8 +  +      +         +            

РН 9   +                  +   + +     

РН 10     + +              +          

РН 11 +       +                      

РН 12    + + +                +        

РН 13       +                       

РН 14       + +           +           

РН 15 +           +                  

РН 18                +              

РН 19                 +             
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РН 20             +                 

РН 21                  +            

РН 22              +        +        

РН 23               +    +     +      

РН 24               +        +       

РН 25              +                

РН 26                    +          

РН 27             +                 

РН 28                  +       +     

РН 29                +              

РН 30                   +           

РН 31                     +   +      

РН 32                       +       

РН 33                    +          

РН 34                         +     

РН 1.1                          +    

РН 1.2                           +   

РН 2.1                            +  

РН 2.2                             + 
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6. Форма атестації магістрів 

 

 

Форма атестації  Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

 

Кваліфікаційна  робота передбачає розв’язання складних задач і 

проблем у інформаційній, бібліотечній та архівній сфері, що 

характеризуються невизначеністю умов та вимог та передбачають 

проведення досліджень або здійснення інновацій. 

У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації.  

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти чи його підрозділу, в якому виконано роботу, або 

у репозитарії закладу вищої освіти.  

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з 

обмеженим доступом, здійснювати у відповідності до вимог чинного 

законодавства. 
 

7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеським національним 

політехнічним університетом складається з таких процедур і заходів, передбачених 

законом «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 

ОНПУ 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; 

8) забезпечення формування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату 

 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеського 

національного політехнічного університету затверджено Вченою радою Одеського національного 

політехнічного університету (протокол від 31.05.2016 р. № 7) та введено в дію наказом ректора 

(Наказ від 29.12.2016  р. № 47). 

 


