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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
«КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФІЯ» 

Харківська державна академія культури проводить набір абітурієнтів на денну та заочну форми навчання за спеціальністю 
«КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФІЯ» (термін навчання: бакалавр 4 роки, спеціаліст, магістр - 1 рік) за 
такими спеціалізаціями: 

«Бібліотекознавство та інформаційна діяльність» 
Підготовка за даною спеціалізацією зорієнтована на навчання бібліотечно-інформаційних фахівців нової фор-

мації, спроможних ефективно працювати в умовах інформатизації суспільства, створювати і розвивати бази даних, ви-
користовувати системні інформаційно-бібліотечні технології, формувати і використовувати електронні ресурси, виробля-
ти інформаційні продукти та послуги на основі застосування сучасної обчислювальної та телекомунікаційної техніки, 
Internet/Intranet технологій, відкривати приватний інформаційний бізнес. 

Випускники даної спеціалізації отримують якісну фундаментальну і спеціальну підготовку, спрямовану на ор-
ганізацію функціонування електронних бібліотек, розробку проектів бібліотечних інформаційно-комунікативних систем і 
мереж, створення зведених електронних каталогів відомчих і територіальних об’єднань бібліотек, налагоджувати корпо-
ративні зв’язки з бібліотечно-інформаційними структурами різних країн світу, готувати інформаційно-аналітичні ма-
теріали для прийняття рішень на різних рівнях соціально-культурного проектування інформаційного середовища.  

Випускники спеціалізації зможуть працювати в бібліотечно-бібліографічних та інформаційних установах від 
Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського до електронних бібліотек різних фірм, а також в публічних 
бібліотеках для дорослих, дітей та юнацтва, спеціальних і науково-технічних, бізнес-бібліотеках, бібліотеках вузів, рек-
ламних агентствах, патентних службах, органах науково-технічної інформації, відділах автоматизації та маркетингової 
інформації установ різних форм власності, викладачами фахових дисциплін вузів культури і мистецтв. 

«Бібліографія, книгознавство та книговидавнича діяльність»; 
− «Бібліографія, книгознавство, організація книготорговельної діяльності» 

Підготовка фахівців за даними спеціалізаціями зорієнтована на сучасну видавничу та книготорговельну індуст-
рію України, забезпечується стандартом вищої освіти, циклами фундаментальних, професійно орієнтованих і 
спеціальних дисциплін. Серед них: книгознавство та історія книги, організація видавничої і книготорговельної справи в 
Україні і за кордоном, стандартизація та сертифікація видавничої продукції, авторське право, ринок інформаційних про-
дуктів і послуг, видавничий менеджмент і книжковий маркетинг, логістика, електронна книжкова торгівля, комп’ютерні та 
інформаційні технології у видавничий і книготорговельній діяльності, настільні видавничі системи, митна експертиза 
документальних пам’яток, ін. 

Випускники даних спеціалізацій зможуть працювати менеджерами книговидавничих та книготорговельних 
підприємств, маркетологами книжкового ринку, комп’ютерними дизайнерами книжкових та періодичних видань, 
спеціалістами зі збуту, реклами, зв’язкам з громадськістю у видавничих фірмах, редакційно-видавничих відділах полі-
графічних підприємств, рекламних агентствах, інформаційних та інформаційно-аналітичних центрах, в мережі розпов-
сюдження зарубіжної видавничої продукції, органах державної бібліографічної реєстрації та централізованої ката-
логізації, статистики друку, відділах маркетингової інформації комерційних фірм, митницях, бібліотеках, архівах, музеях, 
фондах підтримки розвитку видавничої справи, викладачами фахових дисциплін у вузах відповідного профілю. 

− «Бібліографія та інформаційна діяльність» 
Підготовка фахівців за даною спеціалізацією зорієнтована на оволодіння знаннями та навичками для стратегі-

чного управління інформаційними ресурсами на основі новітніх комп’ютерних технологій, становлення й розвитку інфо-
рмаційного ринку, задоволення інформаційних потреб бізнесу, державного управління, комерційних структур. Зміст та 
методики навчання спрямовані на засвоєння студентами теорії та технологій проектування, організації та використання 
систем інформаційного забезпечення підприємницької та комерційної діяльності, у навчальному процесі широко засто-
совуються комп’ютерні та телекомунікаційні засоби формування електронних баз і банків даних, ресурси Інтернет. 

Випускники цієї спеціалізації зможуть працювати інформаційними менеджерами, брокерами, технологами ав-
томатизованої обробки документованої інформації не тільки в крупних бібліотеках, але й у відділах автоматизації під-
приємств, організацій та установ різних форм власності, референтами-аналітиками у консалтингових підрозділах, орга-
нах науково-технічної інформації, патентних службах, інформаційно-аналітичних центрах, рекламних фірмах, видавниц-
твах, редакціях журналів і газет, редакційно-видавничих відділах установ, викладачами фахових дисциплін вузів культу-
ри і мистецтв. 

На спеціальність «КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФІЯ»  приймаються випускники 
ВНЗ I - II рівня акредитації, а також особи, які мають загальну середню освіту. 
Вступні іспити: 

- історія України (усно); 
- українська мова та література (твір). 

Приймаються також на навчання за скороченим терміном випускники ВНЗ I - II рівня акредитації, які мають ди-
плом освітньо-кваліфікаційного рівня  "молодший спеціаліст" за відповідною спеціальністю. 
Вступні іспити: 

- іспит з фаху (усно); 
- української мови та літератури (твір). 

Навчання проводиться як за рахунок державного бюджету, так і на платній основі за рахунок фізичних та юри-
дичних осіб. 
Абітурієнти, які вступають до академії на платній основі, зараховуються за окремим конкурсом. 

Адреса академії: 61003; Харків -3, Бурсацький спуск, 4 Приймальна комісія (працює з 9-00 до 17-00) За 
довідками звертатися по телефону: (057) 731−15−04 http:// www.ic.ac.khаrkov.ua , E-mail: pri-kom@ic.ac. kharkov.ua 

 
 

Информационное сообщение предоставила 
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