
 

            ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Національна бібліотека України імені              

В. І. Вернадського оголошує про відкриття у 

2019 р. підготовки здобувачів на третьому 

освітньо-науковому рівні вищої освіти для 

здобуття НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ за спеціальністю                     

029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". 

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 4 РОКИ. 

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва на конкурсній 

основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста. 

ПІДГОТОВКА В АСПІРАНТУРІ НБУВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ: 

1) за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним 

замовленням, за кошти державного бюджету; 

2) за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема 

за кошти грантів, які отримала установа на проведення наукових досліджень, 

за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії). 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ  ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ                 

029 "ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" В НБУВ 

СФОКУСОВАНА НА:  

- теорії та історії розвитку інформаційно-комунікаційної системи 

суспільства; 

- історії, методології та методах наукового дослідження в галузі 

інформології, книгознавства, бібліотекознавства,  бібліографознавства, 

документознавства та архівознавства; 

- моделюванні та прогнозуванні розвитку інформаційних систем та 

соціально-комунікаційних процесів; 

- міжнародних тенденціях в галузі розвитку інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи; 



- дослідженні історії, сучасного стану та перспектив розвитку 

соціальних комунікацій, інформаційно-комунікаційних, бібліотечних і 

архівних процесів, систем та розробці науково-практичних методів і підходів 

щодо: 

-інформаційно-комунікаційних процесів у глобальному і локальному 

контекстах; 

- документаційно-інформаційної ресурсної бази суспільства (засад її 

формування, обліку, зберігання, організації доступу тощо); 

- системи професійної підготовки кадрів та управління нею; 

фундаментальних та прикладних проблем книгознавства, 

бібліотекознавства, бібліографознавства, архівознавства та 

інформаційної науки в організаціях та установах, які здійснюють 

бібліотечну, архівну та інформаційну діяльність.  

авторські курси та керівництво науково-дослідною роботою 

аспірантів ведуть знані науковці, засновники відомих в Україні і за 

кордоном наукових шкіл  Л. А. ДУБРОВІНА (член-кор. НАН України, 

генеральний директор НБУВ) , Г. І. КОВАЛЬЧУК (д-р іст. наук, професор) ,              

В. М. ГОРОВИЙ (д-р іст. наук, професор), В. І. ПОПИК (д-р соц. ком., 

професор), К. В. ЛОБУЗІНА (д-р соц. ком.) , Т. В. ДОБКО (д-р соц. ком.),                   

С. С. КІРАЛЬ (д-р філол. наук, професор)   та ін. 

НА БАЗІ НБУВ ФУНКЦІОНУЄ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА  РАДА                           

Д 26.165.01 ІЗ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ І ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:  

27.00.02 – документознавство, архівознавство (історичні дисципліни); 

27.00.02 – документознавство, архівознавство (соціальні комунікації); 

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 

(історичні дисципліни); 

27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство 

(соціальні комунікації). 

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ  МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА  

тел. (044)524–8144, (050)4141914:  e-mail: aspirantura@nbuv.gov.ua 

сторінка на порталі НБУВ: http://www.nbuv.gov.ua/aspirantura# 

Сподіваємось на співпрацю! 


