
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 2 
засідання науково-методичної комісії  

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
від 04 березня 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: 
А. Коряк, голова сектору забезпечення якості освітнього процесу студентської ради 
економічного факультетуЦНТУ. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Проведення опитування здобувачів вищої освіти другого (бакалаврського) рівня 
спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» протягом поточного 
навчального року та обговорення результатів опитування. 

Доповідач: Глєбова Л. 
 
І. СЛУХАЛИ: Про проведення опитування здобувачів вищої освіти другого 
(бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»у 
поточному навчальномуроці.. 
 

ВИСТУПИЛИ:Л. Глєбова, гарант ОПП«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 
здобувачів вищої освіти другого (бакалаврського) рівня, яка зазначила про необхідність 
поінформувати здобувачів вищої освіти другого (бакалаврського) рівня спеціальності 
029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» стосовно змісту та наповнення 
освітньої програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого 
(бакалаврського) рівня; випускників даної ОП стосовно якості освіти та освітньої 
програми; визначення думки стейкхолдерів щодо якості освіти про проведення Центром із 
забезпечення якості вищої освіти університету анонімного анкетування (березень –
травень 2021 року) та запросити зазначені категорії респондентів до участі в ньому. 

А. Коряк, голова сектору забезпечення якості освітнього процесу студентської ради 
економічного факультету,повідомила учасникам зібрання про заплановане студентською 
радою економічного факультету проведення опитування здобувачів вищої освіти 
ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», мета якого – максимально 
об’єктивно визначити рівень оцінювання змістового наповнення та організації освітнього 
процесу за даною ОП шляхом порівняльного аналізу результатів анкетування, що 
проводитиметься Центром забезпечення якості вищої освіти Університету та результатів 
опитування, що буде проведене студентською радою факультету. 



І. УХВАЛИЛИ: 

1.Інформацію щодо анкетуванняЦентром із забезпечення якості вищої освіти університету 
здобувачів вищої освіти другого (бакалаврського) рівня спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», випускників спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа»та стейкхолдерів стосовно змісту та наповнення освітньої програми 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня взяти до 
відома. 

2. Провести організаційні заходи для запрошення до участі в анкетуванні респондентів 
відповідних категорій.  

Голова НМК    Олена Коломієць 
 
Секретар     Вікторія Барабаш 

 

 


