
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання науково-методичної комісії  

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

від 02 червня 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: –. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Обговорення змін до Стандарту відповідно до наказу МОН України «Пров внесення змін 

до деяких стандартів вищої освіти» за №593 від 28.05.2021 року, зокрема п. 13. 
Доповідач: О. Левченко 

І. СЛУХАЛИ: Про обговорення змін до Стандарту відповідно до наказу МОН України 

«Пров внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» за №593 від 28.05.2021 року, 

зокрема п. 13. 
ВИСТУПИЛИ: О. Левченко, голова НМР університету, поінформував присутніх про 

зміни, що вносяться до третього розділу «Стандарту вищої освіти зі спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво», затвердженого наказом МОН України «Про затвердження стандарту вищої 

освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти» від 12 грудня 2018 року за №1378: 1.Визнання та 

перезарахування кредитів ЄКТС на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

Зокрема, ЗВО має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, 

отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.2. Прийом на 

основі ступенів «молодший бакалавр», «фаховий молодший бакалавр» або освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється за результатами ЗНО у 

порядку, визначеному законодавством. Доповідач звернув увагу колег на необхідність 

внести відповідні зміни до ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для 

першого (бакалаврського ) рівня на 2021/2022 н.р. 

Л. Глєбова закцентувала на необхідності враховувати зміни, що стосуються порядку 

вступу на ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) 

рівня, які регламентовані відповідним наказом МОН України, у профорієнтаційній роботі. 

І. УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію голови НМР університету О. Левченка взяти до відома. 



2. Внести відповідні зміни відповідні зміни до ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» для першого (бакалаврського ) рівня на 2021/2022 н. р. 

3. Врахувати у профорієнтаційній діяльності запроваджені правила вступу на 

ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського ) рівня 

наказом МОН України «Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти» за №593 від 

28.05.2021 року, зокрема п. 13. 
 

Голова НМК    Олена Коломієць 

 

Секретар     Вікторія Барабаш 
 


