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РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 
КАФЕДРА БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА І БІБЛІОГРАФІЇ 
запрошує на навчання за спеціальністю 7.020102 

"Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" 
 

Здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” (термін навчання – 4 роки на 
денній формі і 5 років – на заочній, на базі загальної середньої освіти чи кваліфікації молодшого спеціаліста) та “бака-
лавр” (термін навчання – 3 роки на денній формі і 4 роки – на заочній, на базі загальної середньої освіти). Студенти 
зараховуються як на державну, так і на платну форму навчання. Крім того, здійснюється прийом абітурієнтів, які мають 
середню спеціальну освіту і кваліфікацію молодшого спеціаліста, на скорочений термін навчання (3 роки на заочній фо-
рмі) за зкоординованим навчальним планом, на платну форму навчання. Всі абітурієнти здають два вступні іспити: про-
філюючий – з української літератури (усно чи тестування) та української мови (диктант).  

Випускники вищих навчальних закладів, що мають кваліфікацію „спеціаліст” з книгознавства, бібліотекознавст-
ва, бібліографії, запрошуються на навчання в магістратуру з відповідної спеціальності. Навчання платне, денна форма, 
термін – 1 рік. Вступний іспит – комплексний, з книгознавства, бібліотекознавства і бібліографознавства в обсязі кваліфі-
каційних вимог до спеціаліста.  

При кафедрі відкрито аспірантуру з книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства (денна – 3 роки 
навчання, заочна – 4 роки). Вступні іспити – з філософії, іноземної мови та спеціальності; до документів додається ре-
ферат з обраної наукової теми.  

Плата за навчання на будь-яку кваліфікацію на денній формі – 1500, на заочній – 1200 гривень за рік (можна 
оплачувати по семестрах).  

Прийом документів на заочну форму навчання – з 1 до 30 червня, вступні іспити – з 1 липня; на денну форму 
навчання – з 20 червня до 15 липня, вступні іспити – з 16 липня; в аспірантуру – з 1 по 30 вересня, вступні іспити – з 1 
жовтня.  

Навчальний план спеціальності забезпечує стандартну підготовку з циклу гуманітарних і соціально-
економічних дисциплін, ґрунтовну базову підготовку з циклу фундаментальних дисциплін (інформатики, документознав-
ства, книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства), глибоку спеціальну підготовку завдяки циклу професій-
но-орієнтованих і спеціальних дисциплін. Університет готує книгознавців, бібліотекарів-бібліографів широкого профілю 
для роботи в бібліотеках, документально-інформаційних та книжкових установах різних типів і відомств.  

На протязі всього навчання здійснюється практична комп’ютерна підготовка, від основ прикладної інформатики 
– до автоматизованих бібліотечних технологій і проектування баз даних.  

Студенти денної форми навчання забезпечуються місцями в гуртожитку. До послуг студентів факультету – фі-
лія університетської бібліотеки з абонементом, читальним залом і бібліографічним відділом; комп’ютерна лабораторія, 
оснащена сучасною оргтехнікою і доступом до Інтернету.  

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії РДГУ має давню історію (створена у 1970 р.), міцні традиції профе-
сійного навчання, висококваліфіковані кадри викладачів. У штаті кафедри – 1 доктор і 3 кандидати наук за спеціальністю 
„книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”; 3 кандидати наук працюють на кафедрі за сумісництвом. 
Зміст і форми навчання постійно оновлюються у світлі нових вимог до бібліотечно-інформаційної освіти та нових техно-
логій навчання. Теоретичне навчання поєднується з практичним. Кафедра підтримує тісні зв’язки з провідними бібліоте-
ками міста: Рівненською державною обласною бібліотекою, Рівненською обласною бібліотекою для дітей, Рівненською 
обласною бібліотекою для юнацтва. На базі цих та інших бібліотек здійснюється навчальна та виробнича практика; до-
свідчені фахівці бібліотек беруть участь у викладанні спеціальних дисциплін.  

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” можуть працювати в галузях книжкової та бібліотечної 
справи, науково-технічної інформації, архівної та музейної справи на посадах бібліотекаря, бібліографа, зберігача фон-
дів, а також керівників (завідувачів) відповідних установ чи відділів в інформаційно-бібліотечних установах. Широка гу-
манітарна підготовка, володіння сучасною комп’ютерною технікою, професійні знання фахівця інформаційної сфери 
дозволяють випускникам працевлаштуватися в будь-яких документально-інформаційних структурах як державної, так і 
комерційної форм власності. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” готуються до управлінської, науково-
дослідної та педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах.  

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії розташована в корпусі факультету документальних комунікацій та 
менеджменту за адресою: вул. Толстого, 3, к. 86, м. Рівне, 33028. Тел. деканату (0362) 22-41-61.  

Приймальна комісія працює щодня з 9-ої до 17-ої години у головному корпусі РДГУ за адресою: вул. С. Банде-
ри, 12, м. Рівне, 33028. Телефони: (0362) 26-48-69, 22-34-17.  

Вступники подають:  
а) особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу, у якій вказують спеціальність та форму навчання. 

До заяви вступник додає:  
− документ про загальну середню освіту в оригіналі;  
− медичну довідку за формою 086-У (картку щеплень – для денної форми навчання);  
− 6 фотокарток розміром 3х4 см;  
− паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці) та документи, що дають 

право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів;  
б) ксерокопію ідентифікаційного номера.  

 
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ В РДГУ ! 
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