
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:  

С. Тимків, директор Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького; 

Д. Швець, директора ТОВ «М-Термінал» (м. Кропивницький). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

2. Обговорення відгуків про проект ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

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

справа» на 2021/2022 н. р., що надійшли від: 

- М. Палієнко, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

- О. Бабенка, директора Державного архіву Кіровоградської області; 

- С. Тимків, директора Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького; 

- Д. Швеця, директора ТОВ «М-Термінал». 

Доповідач: В. Барабаш 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про обговорення відгуків про проект ОПП «Інформаційна, бібліотечна та 

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

бібліотечна та архівна справа» на 2021/2022 н. р., що надійшли від: 

- М. Палієнко, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

- О. Бабенка, директора Державного архіву Кіровоградської області; 

- С. Тимків, директора Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького; 

- Д. Швеця, директора ТОВ «М-Термінал». 

ВИСТУПИЛИ: В. Барабаш, секретар НМК спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», яка повідомила присутнім про надходження відгуків про проект 

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

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на 2021/2022 н. р. від 



М. Палієнко, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри архівознавства та 

спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; О. Бабенка, директора Державного архіву Кіровоградської області; С. Тимків, 

директора Міської централізованої бібліотечної системи міста Кропивницького, та Д. Швеця, 

директора ТОВ «М-Термінал» (м. Кропивницький). 

С. Тимків схвально відгукнулася про проект ОПП та зазначила, що про якісний рівень 

підготовки здобувачів за ОП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого 

(бакалаврського) рівня свідчать фахова компетентність та зорієнтованість на творчий пошук 

здобувачів та випускників даної ОПП, закцентувала на важливості компетентностей та 

програмних результатів навчання, визначених ОПП. 

Д. Швець позитивно відгукнувся про проект ОП як такий, що відповідає вимогам часу, 

і зазначив, що дана ОПП відповідає запитам практичного використання, що в цілому дозволить 

забезпечити високий рівень професійної підготовки випускників, уможливить достатньо 

широке поле їх діяльності та, відповідно, – високу конкурентоспроможність на ринку праці.  

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

рівня спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Л. Глєбова 

подякувала С. Тимків та Д. Швецю за конструктивну співпрацю та зауважила, що крім 

представлених відгуків на адресу НМК надійшли позитивні відгуки від М. Палієнко та 

О. Бабенка, з якими ознайомила присутніх. Зокрема, рецензентами відзначено врахування 

у представленому проекті ОПП висловлених раніше пропозицій щодо необхідності 

вивчення здобувачами вищої освіти проблем інформаційної безпеки, захисту інформації, 

дотримання принципів академічної доброчесності на всіх етапах підготовки бакалавра. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію щодо змістового наповнення проектного варіанту ОПП «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на 2021/2022 навчальний рік взяти до 

уваги. 

2. Продовжити співпрацю із керівниками ДАКО, МЦБС (м. Кропивницький), представниками 

бізнесових структур регіону та представниками академічної спільноти України.  

 

Голова НМК    Олена Коломієць 

 

Секретар     Вікторія Барабаш 
 

 


