
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: 
Дмітрієва О., старший науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи 
Музею мистецтв (м. Кропивницький); О. Смірнов, завідувач кафедри кібербезпеки та 
програмного забезпечення університету; Євміна В., директор бібліотеки ЦНТУ, 
адміністратор антиплагіатної системи, відповідальна за академічну доброчесність в 
університеті; Швець Д., кінцевий бенефіціарний власник, голова ТОВ «М-
ТЕРМІНАЛ»(м. Кропивницький). 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
2. Обговорення пропозицій щодо змістового наповнення освітньо-професійної 
програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для здобувачів першого 
(бакаларвського) рівня вищої освіти, що надійшли від здобувачів ОП, 
роботодавців, представників академічної спільноти. 

Доповідач: Л. Глєбова 
 
ІІ. СЛУХАЛИ: Про обговорення пропозицій щодо змістового наповнення освітньо-
професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що надійшли від здобувачів ОП, 
роботодавців, представників академічної спільноти. 
 

ВИСТУПИЛИ:Л. Глєбова, гарант освітньо-професійної програми «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, представила колегам запрошених на засідання стейкхолдерів, запросила їх до 
слова та подякувала за плідну співпрацю. 

Тищенко Л., заступник директора департаменту культури і туризму – начальник 
управління розвитку культури та управління персоналом КОДА, запропонувала 
передбачити вивчення курсу «Історії вітчизняної та світової культури» в межах 
обов’язкових освітніх компонент, що уможливить системне бачення історико-культурних 
процесів регіону у контексті вітчизняних та світових, ґрунтовне «..розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної  області…». 



Смірнов О., завідувач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення університету, 
який запропонував скоригувати змістове наповнення навчальної дисципліни 
«Інформатика» відповідно до курсу CS50 «ComputerScience» – одного з найбільш 
затребуваних навчальних курсів у світовій освітній практиці. 
Євміна В., директор бібліотеки ЦНТУ, адміністратор антиплагіатної системи, 
відповідальна за академічну доброчесність, запропонувала запровадити викладання 
комплексної навчальної дисципліни «Вступ до фаху та основи наукових досліджень» у 
першому семестрі з метою забезпечити, починаючи з першого року навчання за даною 
ОП, дотримання основних принципів та утвердження фундаментальних цінностей 
академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин. 

Глєбова Л., доцент кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи, гарант 
ОПП, запропонувала у зв’язку із запровадженням міждисциплінарної курсової роботи та з 
метою увиразнення спектру професійних освітніх компонент увести до ОПП навчальну 
дисципліну «Бібліотекознавство та бібліографознавство». 

Дмітрієва О., старший науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи 
Музею мистецтв, висловила пропозицію навчальну дисципліну «Музеєзнавство» 
перемістити з обов’язкової частини ОП до вибіркових дисциплін. Передбачити 
досягнення програмного результату навчання «здатність використовувати ресурси 
сучасних мегакультурних центрів (бібліотеки, архіви, музеї) для формування ціннісних 
орієнтацій, розвитку інтелектуального, духовного потенціалу, громадянської активності та 
національної самосвідомості, цифрової грамотності, соціальних навичок через надання, 
підготовку та розповсюдження інформаційних продуктів та послуг, реалізацію проектів, 
зокрема й у міжкультурному середовищі, здійснення виставково-експозиційної діяльності 
тощо» шляхом вивчення навчальних дисциплін «Інформаційні ресурси», «Модерні 
мегакультурні центри (бібліотека, архів, музей)» та ін. 

Левченко А., здобувач вищої освіти ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 
ЦНТУ, запропонувала з метою увиразнення програмного результату навчання, що 
реалізується в умінні «…здійснювати управління професійною діяльністю...» і може бути 
вагомим для майбутньої професійної кар’єри фахівця з інформаційної, бібліотечної, 
архівної справи, додати до ОПП навчальну дисципліну «Управління персоналом». 

Швець Д., кінцевий бенефіціарний власник, голова ТОВ «М-
ТЕРМІНАЛ»(м. Кропивницький), запропонував вишукати можливості для вивчення 
здобувачами вищої освіти інших іноземних мов (крім англійської та польської). 

Висловлені пропозиції були обговорені членами НМК, підтримані та схвалені до 
впровадження. 

ІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Увести до переліку обов’язкових освітніх компонент навчальну дисципліну 
«Історія вітчизняної та світової культури» з річним терміном вивчення за рахунок 
дисциплін «Історія української культури» (І семестр) та «Історія України» (ІІ семестр). 
2. Запровадити викладання курсу «Основи комп’ютерних технологій», який базується 
на CS50, замість курсу «Інформатика». 
3. Об’єднати освітні компоненти «Вступ до фаху» та «Науково-дослідна робота» в 
межах комплексної дисципліни «Вступ до фаху та основи наукових досліджень» з 
викладанням її у першому семестрі. 



4. Увести до ОПП навчальну дисципліну «Бібліотекознавство та 
бібліографознавство» шляхом перерозподілу кредитів між дисциплінами. 
5. Навчальну дисципліну «Музеєзнавство» включити до каталогу вибіркових 
дисциплін. 
6. Додати до каталогу вибіркових навчальну дисципліну «Управління персоналом». 
7. Розширити можливості вивчення іноземних мов у розрізі вибіркової навчальної 
дисципліни «Друга іноземна мова» в такому варіанті: польська мова; французька мова; 
німецька мова. 
 

 

 

Голова НМК    Олена Коломієць 
 
Секретар     Вікторія Барабаш 

 


