
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа: документознавство» 

початкового рівня вищої освіти (короткий цикл) 

на здобуття освітньо-професійного ступеня молодший бакалавр 

за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

для вступників 2020 р. 

 

Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Уточнити фокус спеціалі-

зації з метою її прибли-
ження до кваліфікації 

випускників ОП, врахування 

регіонального й галузевого 

контенту. 
Ініціатор пропозиції: 

гарант ОП 

Спеціалізація ОП має бути більш 

приближена до кваліфікації й 
спеціалізації, яку отримають 

випускники ОП, врахувати 

галузевий й регіональний контент. 

Пропозицію враховано.  

Фокус спеціалізації сформульовано 
у редакції: «У межах спеціалізації 

передбачається набуття 

здобувачами ВО компетентностей з 

інформаційно-документаційного 
забезпечення інституцій 

інформаційної сфери, оволодіння 

методами і технологіями роботи з 
документами і документно-

інформаційними системами, що 

сприятиме підвищенню якості 
інформаційного обслуговування у 

відповідних відділах в організаціях, 

установах, підприємствах». 

Додати до фахових 
компетентностей здатність 

здобувачів ОП використо-

вувати PR та інші прикладні 
соціокомунікаційні 

технології. 

Ініціатор пропозиції: 

Щетініна С.В (директор 
бібліотеки ІДГУ) 

Оволодіння здобувачами ОП 
вміннями аналізувати, 

порівнювати, оцінювати, робити 

висновки, створювати власні 
продукти рекламно-інформацій-

ного характеру посилить фахові 

компетентності. 

Пропозицію враховано.  
Додано фахову компетентність  

«Здатність використовувати PR та 

інші прикладні соціокомунікаційні 
технології в умовах сучасної 

інформаційно-технологічної 

інфраструктури». 

Додати до програмних 

результатів ОП: орієнтував-
тися у розмаїтті цифрової 

офісної техніки,  володіти 

сучасними і технологіями 

автоматизованого 
опрацювання інформації.  

Ініціатор пропозиції: рада 

стейкхолдерів  
(Єрмоленко Н.Б.) 

В умовах комп’ютеризації  відділів 

з діловодства в організаціях, уста-
новах, на підприємствах, необхід-

ністю оцифрування інформації 

різного формату, диджиталізації 

певного ряду функцій, доцільно 
посилити цифрову грамотності 

здобувачів ОП щодо розмаїття 

цифрового обладнання, вмінь 
аналізувати його можливості, 

використовувати у професійній 

діяльності для оптимізації 

внутрішніх процесів і підвищення 
продуктивності роботи. 

 

Пропозицію враховано.  

Додано програмні результати 
навчання: 

- застосовувати сучасні методики і 

технології автоматизованого 

опрацювання інформації, 
формування та використання 

електронних інформаційних 

ресурсів та сервісів; 
- кваліфіковано використовувати 

типове комп’ютерне та офісне 

обладнання. 

Додати до програмних 
результатів здобувачів ОП 

вміння оцінювати резуль-

тати діяльності та відстою-

вати прийняті рішення. 
Ініціатор пропозиції: НПП 

випускової кафедри, д.п.н. 

Смирнова І.М. 
 

Необхідність посилення навичок 
«soft skills», у тому числі на рівні 

фахових компетентностей.  

Пропозицію враховано.  
Додано до програмних результатів 

«Оцінювати результати діяльності 

та відстоювати прийняті рішення». 



Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Вилучити фахову 
компетентність «Здатність 

аналізувати закономірності 

розвитку документно-
інформаційних потоків та 

масивів як штучно створеної 

підсистеми соціальних 

комунікацій». 
Ініціатор пропозиції: 

Щетініна С.В (директор 

бібліотеки ІДГУ) 

Реалізація даної фахової 
компетентності потребує 

ґрунтовних спеціалізованих знань і 

вмінь. 

Пропозицію враховано. Вилучено 
фахову компетентність «Здатність 

аналізувати закономірності розвитку 

документно-інформаційних потоків 
та масивів як штучно створеної 

підсистеми соціальних 

комунікацій». 

Перенести дисципліну  

«Теорія та практика 

референтської та офісної 

діяльності» до переліку 
фахових з блоку дисциплін 

за вибором студентів. 

Ініціатор пропозиції: НПП 
випускової кафедри 

(викладач Берестецька О.П.) 

Для посилення прикладних 

аспектів інформаційно-

документаційного забезпечення та 

бездокументного обслуговування 
управлінської діяльності, що 

важливо для реалізації 

референтських функцій, підготов-
ки і проведення заходів з 

інформаційно-консультативного, 

протокольного, комунікаційного 

та технічного забезпечення як 
складової частини управлінської 

діяльності.  

Пропозицію враховано.  

Перенесено дисципліну «Теорія та 

практика референтської та офісної 

діяльності» до переліку з блоку 
дисциплін за вибором студентів. 

Перенести дисципліну  
«Математичні основи 

інформаційної діяльності» 

до переліку фахових з блоку 

дисциплін за вибором 
студентів. 

Ініціатор пропозиції: НПП 

випускової кафедри (доцент 
Івлієва О.М.) 

Для посилення компетентностей 
здобувачів, пов’язаних з викори-

станням математичного інструмен-

тарію для оцінки та прогнозування 

інформаційно-комунікативних 
процесів, оволодіння вміннями 

проводити математичного 

дослідження прикладних задач. 

Пропозицію враховано.  
Перенесено дисципліну  «Матема-

тичні основи інформаційної діяль-

ності» до переліку фахових з блоку 

дисциплін за вибором студентів. 

Зміна форм  підсумкового 

контролю (з іспиту на залік) 

з дисциплін: «Основи 
філософських знань», «Укра-

їна в європейській історії та 

культурі» 
Ініціатор внесення змін: 

навчально-методичний 

відділ 
 

Необхідність упорядкування форм  

підсумкового контролю для 

зазначених дисциплін для різних 
ОП. 

Ініціатор внесення змін: 

навчально-методичний відділ 

Пропозицію враховано.  

Змінено форма підсумкового 

контролю (з іспиту на залік) з 
дисциплін: «Основи філософських 

знань», «Україна в європейській 

історії та культурі» 

Розглянути можливість 

вивчення систем управління 

базами даних у більш ранній 
термін, що значно допоможе 

майбутнім здобувачам в 

орієнтації у професійних 
базах даних, з якими вони 

ознайомлюються під час 

практики.  

Ініціатор пропозиції: 
здобувачі ОС «бакалавр» 

спеціальності 029 Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна 
справа 

 

Для створення сприятливих умов 

під час проходження практики 

(навчальної) здобувачами ОП. 
 

Пропозицію враховано.  

Перенесено дисципліну  «Інформа-

ційні системи та системи управління 
базами даних» з 4-го на 2-й семестр 



Пропозиції Обґрунтування пропозиції Відповідь на пропозицію 

Зміна форми підсумкового 
контролю з заліку на 

екзамен з дисципліни 

«Інформаційні системи та 
системи управління базами 

даних». 

Необхідність упорядкування 
кількості форм підсумкового 

контролю у навчальному семестрі.  

Ініціатор внесення змін: 
навчально-методичний відділ. 

Пропозицію враховано.  
Змінено форму підсумкового 

контролю з заліку на екзамен з 

дисципліни «Інформаційні системи 
та системи управління базами 

даних». 

Зміна форми підсумкового 

контролю з заліку на іспит з 
дисципліни «Інформаційні 

системи та системи 

управління базами даних»  
Ініціатор внесення змін: 

гарант ОП 

Необхідність упорядкування 

кількості форм підсумкового 
контролю у навчальному семестрі 

після зміни форм  підсумкового 

контролю з дисциплін «Основи 
філософських знань» та «Україна в 

європейській історії та культурі».  

Пропозицію враховано.  

Змінено форма підсумкового 
контролю із заліку на іспит з 

дисципліни «Інформаційні системи 

та системи управління базами 
даних» 

Посилити фахові  

компетентності і програмні 
результати здобувачів ОП 

вміннями використовувати 

комунікаційні технології у 
соціальних системах. 

Ініціатор внесення змін: 

директор Центру кар’єрного 

зростання ІДГУ (Стойкова 
В.Ф.)  

В умовах сучасного розвитку  

інформаційно-технологічної 
інфраструктури доцільно  посили-

ти володіння здобувачами техно-

логіями налагодження комунікації 
з різними соціальними групами 

населення 

Пропозицію враховано.  

Додано  до переліку фахових  
компетентностей  ФК 10 «Здатність 

використовувати PR та інші 

прикладні соціокомунікаційні 
технології в умовах сучасної 

інформаційно-технологічної 

інфраструктури» і до програмних 

результатів навчання ПРН 11 
«Впроваджувати та 

використовувати комунікаційні 

технології у соціальних системах, 
мультимедійне забезпечення 

інформаційної діяльності». 

 


