
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4 

засідання науково-методичної комісії  

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

від 14 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:  

В. Зайченко, завідувач кафедри економіки та підприємництва; О. Смірнов, завідувач 

кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення; В. Миценко, завідувач кафедри 

іноземних мов університету. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

2. Затвердження освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

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

архівна справа» на 2021/2022 навчальний рік. 

Доповідач: Л. Глєбова 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Про затвердження освітньо-професійної програми «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 

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

 

ВИСТУПИЛИ:  Гарант ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого 

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

Л. Глєбова повідомила присутнім про надходження позитивних відгуків про проект 

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

його обговорення.  

Доповідач зазначила, що для затвердження заявленої ОПП була витримана 

відповідна процедура, враховані пропозиції, що надійшли від здобувачів, роботодавців та 

представників академічної спільноти, та запропонувала затвердити представлену до 

розгляду ОПП. 

 

ІІ. УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити освітньо-професійну програму «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

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



справа» на 2021/2022 навчальний рік з урахуванням висловлених та обговорених на 

засіданнях НМК спеціальності пропозицій. 

2. Поповнити каталог вибіркових компонентів, увівши до його складу дисципліну «Управління 

персоналом» та розширивши спектр вибору вивчення іноземних мов у межах дисципліни 

«Друга іноземна мова». 

3. Підготувати оновлений каталог вибіркових компонентів та забезпечити його розміщення на 

сайті. 

 

Голова НМК    Олена Коломієць 

 

Секретар     Вікторія Барабаш 

 

 


