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Підсумки громадського обговорення освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність»  

Ступінь вищої освіти  Бакалавр, Галузь знань 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 26 квітня 2019 року 

Терміни громадського обговорення ОП 01 березня 2020 р. – 16 квітня 2020 р 

 

ПІБ 

стейкхолд

ера 

Категорія 

(НПП, 

роботодав

ець, 

здобувач  

освіти, 

випускник

) 

Науковий 

ступінь/вчен

е звання, 

займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого 

розділу ОП 

пропонуються 

зміни 

Попередня 

редакція розділу 

Зміни, що 

пропонують

ся 

Нова редакція розділу 

ОП 
Примітки 

Євтухова 

Оксана 

Володими

рівна 

Роботодаве

ць  

Завідувач 

навчального 

відділу 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

Сформувати у 

здобувачів вищої 

освіти комплекс 

знань, умінь та 

навичок з 

документально-

інформаційного 

забезпечення 

органів управління 

підприємств, 

установ, 

організацій на базі 

використання 

інноваційних 

технологій роботи, 

надати практичні 

Мета  

прогами 

повинна 

відповідати 

Стратегії 

розвитку 

Університет

у 

Формування 

інтелектуальної, 

інформованої, 

інноваційної, 

самоідентифікованої, 

інтегрованої у суспільство 

особистості-професіонала, 

яка здатна розв’язувати 

складні спеціалізовані 

завдання та практичні 

проблеми у галузі 

інформаційної, 

бібліотечної та архівної 

справи. 

 

Зауваженн

я 

враховано 



уміння і навички, 

достатні для 

успішного 

виконання 

професійних 

обов’язків з 

інформаційного 

забезпечення 

різних сфер 

людської 

діяльності 

.Підготувати 

фахівців з новими 

поглядами та 

способом 

мислення, 

лідерськими 

навичками і 

готовністю 

вирішувати 

проблеми. 

Фещук 

Олена 

Богданівна 

Здобувач 

вищої 

освіти  

Староста 

групи ІБАС-

Б17 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

Загальна освіта та 

професійна 

підготовка у сфері 

інформаційної, 

бібліотечної та 

архівної справи. 

Конкретно 

вказати 

фокус 

прогами 

Загальна 

 

 

Професійне 

укладання 

службових 

документів. 

Управління 

комунікаціями. 

Автоматизована 

Чим 

відрізняєтьс

я ця освітня 

програми від 

інших?  

Освітня програма містить 

дисципліни для 

формування додаткових 

компетентностей 

майбутнього фахівця у 

сфері: 

 



підготовка та 

обробка 

інформації. 

Діяльнісне 

застосування 

фахової мови. 

Технології 

управління 

архівними та 

бібліотечними 

ресурсами. 

Підтримка та 

прийняття 

управлінських 

рішень. 

 

• застосування 

інформаційних технологій 

в документознавчій 

діяльності; 

• створення і підтримки 

життєвого циклу 

інформації, інтегрованих 

систем документаційного 

забезпечення управління 

та архівного зберігання 

документів в організації; 

• забезпечення процесу 

комунікації, впровадження 

і використання 

інформаційних технологій 

Освітня програма 

передбачає ґрунтовну 

підготовку щодо 

володіння та використання 

здобувачами вищої освіти 

інструментів електронної 

обробки і візуалізації 

даних; забезпечення умов 

для формування та 

реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій 

здобувачами за рахунок 

варіативності баз практик, 

напрямків тематики 

курсових робіт та 

кваліфікаційної роботи 

 

 



Федушко 

Соломія 

Степанівна  

НУ 

«Львівська 

політехніка

»  

Заступник 

завідувача 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

та 

інформаційно

ї діяльності, 

к.т.н., доцент 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

 1. Уточнити 

посади, на 

яких можуть 

працювати 

випускники 

2. 

Виправити 

написання 

«проєктна 

група» 

2. 

Виправити 

назву 

Національно

го агентства 

із 

забезпеченн

я якості 

вищої освіти 

(не агенція); 

 

 Зауваженн

я враховані 

Свірська 

Вікторія 

Олегівна, 

Рибак 

Іванна 

Іванівна, 

Яковишен

ко 

Світлана 

Іванівна 

 

 

Здобувачі 

освіти СО 

Бакалавр 

 ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми та їх 

логіко-

структурна 

схема 

Англійська мова 7 

семестр 

 5 кредитів 

Збільшити  

години на 

викладання 

англійської 

мови   

Англійська мова буде 

викладатися на 1 та 4 

курсі протягом чотирьох 

семестрів (10 кредитів ) 

Зауваженн

я 

враховано 



Дідур 

Тетяна  

Анатоліївн

а 

Роботодаве

ць  

Заступник 

начальника 

“КУП ВМР 

Технобуд” 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

програми та їх 

логіко-

структурна 

схема 

 

 Запровадити 

альтернатив

ні види 

додаткової 

практики 

здобувачам  

Обов'язковий компонент 

“Виробнича практика”  4 

та 6 семестр 

6 кредитів 

Зауваженн

я 

враховано,  

додано у 

вибіркову 

частину 

наскрізну 

практику 7 

семестр 

 

Пачос 

Юлія 

Віталіївна  

Роботодаве

ць  

  

Директор 

Освітньо-

практичного 

центру 

інноватики та 

стратегічного 

розвитку 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

VI. Матриця 

відповідності 

програмних 

компетентност

ей освітнім 

компонентам 

 Перша 

матриця 

відповідає 

Стандарту.  

Але  - далі 

усі три 

матриці не 

корелюютьс

я між собою 

– ПРН 

формуються 

конкретним

и ЗК і СК, 

ОК дають 

ЗК 

І СК,відповідн

о ОК мають 

давати 

відповідні 

ЗК і СК 

ПРН  

 Зауваженн

я 

враховано 

 

Кравчук 

Неліна 

роботодаве

ць 

Директор 

Наукової 

бібліотеки 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньої 

Логіко- структурна 

схема показувала 

Оновлення 

логіко-

структурної 

Логіко-структурна схема 

показує, що результатом 

освітньої програми є 

Зауваженн

я 

враховано 



Миколаївн

а 

ВНМУ ім. 

М.І. Пирогова 

програми та їх 

логіко-

структурна 

схема 

 

взаємозв`язок 

дисциплін  

схеми 

підготовки 

фахівця 

підготовка фахівця, яка 

враховує як soft skills, hard 

skill. 

 

Спектор  

Анастасія 

Валеріївна 

Випускник 

СО 

Магістр 

Провідний 

фахівець 

Навчального 

відділу 

ДонНУ імені 

Василя Стуса 

 

ІІІ. Визначення 

форм атестації 

здобувачів 

вищої освіти за 

освітньою 

програмою 

Кваліфікаційна 

(бакалаврська) 

робота має 

передбачати 

розв’язання 

складного 

спеціалізованого 

завдання з 

інформаційної 

справи, що 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю 

умов, із 

застосуванням 

комп’ютерних та 

програмних 

засобів. У 

кваліфікаційній 

(…) роботі не 

повинно бути 

академічного 

плагіату, 

фальсифікації та 

списування. 

Кваліфікаційна (…) 

робота має бути 

оприлюднена у 

репозитарії 

Привести до 

відповідност

і згідно 

стандарту 

Кваліфікаційна робота має 

передбачати розв’язання 

складного 

спеціалізованого завдання 

з інформаційної справи, 

що характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов, із 

застосуванням 

комп’ютерних та 

програмних засобів.  

У кваліфікаційній роботі 

не повинно бути 

академічного плагіату, 

фальсифікації та 

списування.  

Кваліфікаційна робота має 

бути оприлюднена у 

репозитарії Донецького 

національного 

університету імені Василя 

Стуса. 

Оприлюднення 

кваліфікаційних робіт, що 

містять інформацію з 

обмеженим доступом, має 

здійснюватись у 

відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

Зауваженн

я 

враховано 



Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса. 

 

Чередник 

Людмила 

Анатоліївн

а 

 

Національн

ий 

університе

т 

«Полтавськ

а 

політехніка 

імені Юрія 

Кондратюк

а» 

 

кандидат 

філологічних 

наук, доцент 

ІV. Вимоги до 

наявності 

системи 

внутрішнього 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Моніторинг та 

періодичний 

перегляд 

освітніх 

програм 

 

Визначено та 

легітимізовано 

Університетом у 

Положенні «Про 

організацію 

освітньої діяльності 

у Донецькому 

національному 

університеті імені 

Василя Стуса 

Відповідніст

ь 

Положенню 

про ОП 

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

провадиться відповідно до 

локальних нормативних 

документів Університету. 

Процедури розроблення, 

затвердження, 

моніторингу та 

періодичного перегляду 

ОП регламентуються 

«Положенням про освітню 

програму у Донецькому 

національному 

університеті імені Василя 

Стуса» та «Положенням 

про організацію освітньої 

діяльності у Донецькому 

національному 

університету імені Василя 

Стуса». 

Крім того, в Університеті 

запроваджене 

щосеместрове опитування 

здобувачів вищої освіти 

щодо якості освітнього 

процесу та якості 

викладання навчальних 

дисциплін. Опитування 

проводиться за 

Зауваженн

я 

враховано 



допомогою онлайн 

сервісів, зокрема 

автоматизованої системи 

опитувань «ФОРУМ». 

Результати опитування 

обов’язково враховуються 

при перегляді існуючих та 

формуванні нових ОП 

усіх рівнів 

Доброволь

ська 

Світлана 

Василівна 

Національн

а академія 

керівних 

кадрів 

культури і 

мистецтв 

кандидат наук 

із соціальних 

комунікацій, 

доцент, 

доцент 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційни

х комунікацій. 

 

І. Профіль 

освітньої 

програми 

Відсутній Додати 

підрозділ до 

освітньої 

програми 

Н. Академічна мобільність Зауваженн

я 

враховано 

Артапух 

Ніна 

Володимір

івна 

Випускник 

СО 

Магістр 

Головний 

бібліотекар 

ВОУНБ ім. К. 

А. Тімірязєва 

Артапух Н. В. 

 

ІІ. КАТАЛОГ 

КОМПОНЕНТІ

В ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ 

ЛОГІКО- 

СТРУКТУРНА 

СХЕМА 

 

 Додати 

більше 

дисциплін, 

які 

стосуються 

комп’ютерн

ої 

підготовки 

 Зауваженн

я не 

враховано. 

Вважаємо 

що цьому 

напряму 

приділено 

достатньо 

уваги 

Крисько 

Наталя 

Миколаївн

а,  

Випускник 

СО 

Магістр 

Завідувач 

відділу 

маркетингу, 

реклами та 

 Відсутній Залучати до 

викладання 

навчальних 

дисциплін 

 Зауваженн

я буде  

враховано 

під час 

організації 



соціокультурн

ої діяльності  

ВОУНБ  

ІМ. К. А. 

ТІМІРЯЗЄВА 

викладачів-

практиків  

навчальног

о процесу, 

планується 

проводити 

виїзні 

практичні 

заняття у 

бібліотеку, 

архів та 

інші 

підприємст

ва та 

організації 

Тур 

Оксана 

Миколаївн

а 

Кременчуц

ький 

національн

ий 

університе

т імені 

Михайла 

Остроградс

ького 

Професор 

кафедри 

гуманітарних 

наук, 

культури і 

мистецтва, 

доктор наук із 

соціальних 

комунікацій, 

доцент 

ІІ. КАТАЛОГ 

КОМПОНЕНТІ

В ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ 

ЛОГІКО- 

СТРУКТУРНА 

СХЕМА 

 

 Доцільно 

більш 

ретельно 

прописати 

вибіркову 

складову у 

каталозі 

компонентів 

Запропоновано три 

варіанти формування 

індивідуальної траєкторії  

Зауваженн

я  

враховано 

Легун  

Юрій 

Вікторови

ч 

 

роботодаве

ць 

Директор 

Державного 

архіву 

Вінницької 

області, 

д. істор. наук, 

професор 

 

 

F 

 ПРОГРАМНІ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

НАВЧАННЯ 

(ПРН)   

Відсутній Додати ще 

один 

програмний 

результат 

навчання 

Створювати і вести 

інтегровані системи 

документаційного 

забезпечення управління в 

організації на базі новітніх 

технологій та архівного 

зберігання документів. 

 

Зауваженн

я  

враховано 

Завідувач кафедри інформаційних систем управління     О. М. АНІСІМОВА 


