
Моніторинг урахування пропозицій стейкхолдерів за ОПП 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

№ Категорія 

стейкхолдерів 

ПІБ, посада, установа 

(організація, підприємство) 

Дата надання 

пропозиції, 

документ 

Зміст пропозиції Рішення щодо врахування 

пропозиції 

1. Роботодавці, 

інші 

стейкхолдери 

Бабенко О., директор 

Державного архіву 

Кіровоградської області; 

Іваніщев О., начальник 

служби безпеки, член 

правління ВАТ 

«Кіровоградгаз»;засновник і 

керівник АБ «ОЛЕГА 

ІВАНІЩЕВА» 

 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

20червня2019 

року 

З урахуванням сучасних тенденцій 

в інформаційному 

просторіскоригувати змістове 

наповнення навчальних дисциплін: 

«Інформаційна безпека та захист 

інформації» з метою відображення у 

загальних компетентностях навичок  

застосовуваннядержавних, 

міжнародних вимог та практикдля 

забезпечення інформаційної 

безпеки громадянина, суспільства й 

держави; «Управління базами 

даних» з метою увиразнення 

результату навчання, що полягає у 

застосуванні технологій створення і 

підтримки функціонування 

електронних бібліотек та архівів.  

Запровадити вивчення 

навчальних дисциплін 

«Інформаційна безпека 

держави» та «Бази даних» з 

відповідним змістовим 

наповненням 

2. Здобувачі 

вищої освіти 

Бакала А.,  

здобувач вищої освіти ОПП 

«Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа», ЦНТУ; 

Франько А., здобувач вищої 

освіти ОПП «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа», ЦНТУ 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

19 червня 2020 

року 

Упровадити виконання 

міждисциплінарної курсової роботи 

на завершальному етапі навчання 

для забезпечення можливості більш 

широкого тематичного діапазону 

студентських наукових пошуків і з 

метою поглиблення та закріплення 

знань і умінь з фахових дисциплін 

Упровадити в освітній 

процес в рамках ОПП та 

навчального 

планувиконання 

міждисциплінарної курсової 

роботи. 



3. Роботодавці, 

інші 

стейкхолдери 

Тищенко Л., заступник 

директора департаменту 

культури і туризму – 

начальник управління 

розвитку культури та 

управління персоналом, 

Кіровоградська обласна 

державна адміністрація 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

Передбачити вивчення «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…». 

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) 

4. Академічна 

спільнота  

Смірнов О., д.т.н., проф., 

завідувач кафедри 

кібербезпеки та програмного 

забезпечення ЦНТУ 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

Скоригувати змістове наповнення 

навчальної дисципліни 

«Інформатика» відповідно до курсу 

CS50«ComputerScience» – одного з 

найбільш затребуваних навчальних 

курсів у світовій освітній практиці 

Запровадити викладання 

курсу «Основи 

комп’ютерних технологій», 

який базується на CS50, 

замість курсу 

«Інформатика» 

5. Роботодавці, 

інші 

стейкхолдери 

Євміна В., директор 

бібліотеки, адміністратор 

антиплагіатної системи, 

відповідальна за академічну 

доброчесність, ЦНТУ 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

Запровадити викладання 

комплексної навчальної дисципліни 

«Вступ до фаху та основи наукових 

досліджень» у першому семестрі 

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 

6. Академічна 

спільнота 

Глєбова Л., доцент кафедри 

історії, археології, 

Протокол 

засідання НМК 

У зв’язку із запровадженням 

міждисциплінарної курсової роботи 

Увести до ОПП навчальну 

дисципліну 



інформаційної та архівної 

справи, гарант ОПП 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

та з метою увиразнення спектру 

професійних освітніх 

компонентувести до ОПП 

навчальну дисципліну 

«Бібліотекознавство та 

бібліографознавство» 

«Бібліотекознавство та 

бібліографознавство» 

шляхом перерозподілу 

кредитів між дисциплінами  

7. Роботодавці, 

інші 

стейкхолдери 

ДмітрієваО., старший 

науковий співробітник 

відділу науково-

просвітницької роботи 

Музею мистецтв 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

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 

Навчальну дисципліну 

«Музеєзнавство» включити 

до банку вибіркових 

дисциплін 



(бібліотека, архів, музей)» та ін. 

8. Здобувачі вищої 

освіти  

Левченко А., здобувач вищої 

освіти ОПП «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа», ЦНТУ 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

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» 

Додати до банку вибіркових 

навчальну дисципліну 

«Управління персоналом» 

9.  Роботодавці, 

інші 

стейкхолдери 

Швець Д., кінцевий 

бенефіціарний власник, 

голова ТОВ «М-

ТЕРМІНАЛ», 

м. Кропивницький 

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №2 від  

04 березня 

2021 року 

Вишукати можливості для вивчення 

здобувачами вищої освіти інших 

іноземних мов (крім англійської та 

польської) 

Розширити можливості 

вивчення іноземних мов у 

розрізі вибіркової 

навчальної дисципліни 

«Друга іноземна мова» в 

такому варіанті: польська 

мова; французька мова; 

німецька мова.  

10. Роботодавці, 

інші 

стейкхолдери 

Маренець Л. В., директор 

Державного архіву 

Кіровоградської області  

Протокол 

засідання НМК 

спеціальності 

029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна 

справа» №1 від 

14 вересня 

2022 року 

З метою увиразнення комплексного 

бачення здобувачами вищої освіти 

тенденцій, проблем та перспектив 

діяльності архівних установ в 

умовах сучасності до комплексу 

освітніх компонент увести 

відповідний навчальний курс 

Урамках обговорення 

проекту ОПП представити 

також проект 

силабусунавчальної 

дисципліни «Архіви та 

архівна справа у сучасному 

світі» 

 


