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Щекшарована мtrга освiтrrъоТ црограми - надаЖ BIm{r ocBiTy за сrяефа"шьнiстю *
а29 Хнформацifшц бiблiот*чша та apxiBHa спр{lва iз ппфокою сферою
працеRIIшIrryВаНI]ll[} пiдготувати здобувачiв влrrцоi освiти lu ро*й*Ь*iнформаЦiйIfiп{ свiтогляДом, особ_rлшr' i*up*ooм до певнIа( областей дOкуме}rгi{*-iнформацiйнф apxiBHoi та бiблiоте,rrrоi Ъrрави дýя подашьшот iнновацiйн*т
шракrичноi, науковоТ та викrrадаrдькоi дiяльн*стi * е такOю, що вiдяовiдас суопiлънi*
шотребi щсдс змiсту пiдrютовки ф*хiвцiв зазначекоi опецiальн,остi

основним.фощусом IщоrраI\dи е загаJlьна ocBiTa в областi iнформацiйнсi
apxtBнoi та бiблiотечноi справи. Гtерелiченi в ГIрограмi загапrьнi та професi,Ёшi
KOMIIeTeHTHocTi магiсTра" а також гrрограмнi резуJIьтаYи навчанн{ не виIffIнка}отъ
зауважень' е доотатнiми для фахiвцiв дакого рiвня пiдготовки.

TaKi скrцдовi прсграми як обся прсгра&{и та його розподiл за
нормативною та вибiрковою часrинапfi{; рознодiл результатiв IIавча}лня за в}цаiчrи
навчаjьноi дiяшькостi за кiлъкiсlшпли вкмiрап,rи ЗнаJ(одятъся у межак, гrередбачеш11r
нffрмативними докумен:гами MiHicTepoTBa ocBiж i науки Украi'ни,

Змigrовнi елементи ГIрогряпrи} зOкремазаrа-шънi кOмпетенжостi сформульоваrri
з ypff){yBaн}rffi{ вимог iнформацiйною суспЬства й передбачають uo *д*йсть на
ocнoBi ёу{ас}IOгý iкформаlДi*ноrО свiтоглящr, з наlлковоi тсчки зOру ощiнювати i
IтрOгýOзУ8ати fiрOцtsси та явища в iнфосферi; здатнiстъ заотOсовуtsати фундапаенташrriта акгуа"r.ьнi HayKoBi знан}ш та iнформацiю, HoBi гriд<одр,r, методи, засоби в
гrрофесiйнй дiяльностi, так i здатнiоть до ефекгивнол r:рофесiйноТ KoMyцiKarдii,
формаlrьНоr,о Й неформаrrлноm спiлiqув{lння iз сг,liвробiтrтиками; здатнirть тзорчff,
щультурНо i духовНо рOзвиватися, сtlмOудOСконаJiюýатися. OTlKe, наведенi в ГФограмi
кошrпетеrггностi доситъ повн0 охоIIJIюютъ спýктр акгуалънкх заIаJьнIт.х т,а
проф*сiйнж копшgrелrгяостей ф*i*ц" спецiаrrьностi {Jzg Iнформацiйна,
бiблiотечýа та apxiBнa ýправа.

Гфограпла в флоr"rу вiдцrовiдае BиMоI?},I до забезrrечЁння якiсяоi пiдrgтовки
факiвцiВ професiЁшоТ квалiфiкацiТ магlстр з iнформацiйкоi бiблi*течноi та apxiBHoт
fffiравИ та може буrХ може бутИ застосOвана в ocBiTHboMy процесi
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