
. 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання науково-методичної комісії  

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

від 14 вересня 2021 р. 

 

ПРИСУТНІ:  
Члени НМК: О. Левченко, проректор з наукової роботи, Н. Шалімова, декан економічного 

факультету, В. Орлик, завідувач кафедри історії, археології, інформаційної та архівної 

справи; професор С. Кулешов, професор С. Орлик, доцент Л. Глєбова, доцент В. Барабаш, 

доцент О. Коломієць, доцент З Стежко, Л. Тищенко, заступник директора департаменту 

культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації – начальник 

управління розвитку культури та управління персоналом, А. Бакала, здобувач другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», А. Левченко, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», С. Назаренко, фахівець з 

якості освіти навчального відділу університету. 

 

Запрошені:  

В. Животовська, директор Обласної універсальної наукової бібліотеки імені Дмитра 

Чижевського, заслужений працівник культури України; Л. Маренець, директор Державного 

архіву Кіровоградської області; В. Зайченко, завідувач кафедри економіки та 

підприємництва; О. Смірнов, завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення; 

В. Миценко, завідувач кафедри іноземних мов університету. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розміщення на сайті проекту ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» на 2022/2023 навчальний рік.  

Доповідач: О. Коломієць, голова НМК спеціальності 029. 

 

І. СЛУХАЛИ: Про розміщення на сайті проекту ОПП «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» на 2022/2023 навчальний рік.  

ВИСТУПИЛИ: Голова НМК спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» О. Коломієць, яка запропонувала розглянути і розмістити після обговорення та 

схвалення на сайті ЦНТУ та на вебсайті кафери проект ОПП «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» на 2022/2023 навчальний рік з урахуванням пропозицій 

стейкхолдерів, що вже надійшли до робочої групи та були розглянуті на засіданнях НМК 

спеціальності.  

Л. Маренець, директор ДАКО, яка запропонувала з метою увиразнення системного 

бачення здобувачами вищої освіти тенденцій, проблем та перспектив діяльності архівних 

установ в умовах сучасності до комплексу освітніх компонент увести відповідний навчальний 

курс чи тематично розширити один із наявних, наприклад, курс «Архівознавство». 

Л. Глєбова, гарант ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

запропонувала у рамках обговорення проекту ОПП та пропозиції Л. Маренець представити 



для обговорення проект силабусу навчальної дисципліни «Архіви та архівна справа у 

сучасному світі» як вибіркової.  

Професор С. Кулешов відзначив необхідність у тематичному плані зазначеного 

курсу представити питання щодо особливостей формування електронних архівних ресурсів 

та забезпечення дистантного обслуговування користувачів архівних установ. 

І. УХВАЛИЛИ:  

1. Розмістити на сайті проект ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

першого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» на 2022/2023 навчальний рік.  

2. Підготовлений проект силабусу навчальної дисципліни «Архіви та архівна справа у 

сучасному світі» розмістити на вебсайті кафедри.  

 

Голова НМК    Олена Коломієць 

 

Секретар     Вікторія Барабаш 

 

 


