
Циклова комісія інформаційної, 
бібліотечної та  архівної справи 
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Сторінки  історії циклової комісії: 

 
 
 

 1930 рік – технікум політичної освіти , 
який  готував фахівців бібліотечної та 
клубної справи; 

 1934 рік – бібліотечний  технікум; 

 1937 рік – бібліотечна  школа; 

 1944 рік -технікум підготовки 
політосвітніх працівників в структурі 
якого було бібліотечне відділення; 

 1961 рік – культосвітнє училище, яке 
мало бібліотечне відділення; 

 1990 рік -навчальний  заклад  носить  
назву – училище  культури, в  структурі  
якого функціонує бібліотечний відділ ; 

 2003 рік  - 02010201 «Бібліотечна 
справа”, відкрита  нова  спеціальність 
02010501“Діловодство” 

 2016 рік –об’єднано  дві  спеціальності в 
одну 029 «Інформаційна, бібліотечна  та 
архівна справа» 
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Нова спеціальність: 

     Циклова комісія «інформаційної , бібліотечної  та  
архівної  справи»  з  2016  року  працює  за  новим 
Стандартом, за новим навчальним  планом і  готує  
фахівців з інформаційної, бібліотечної та  архівної  
справи.  

     Здійснюється підготовка кадрів  з новим рівнем 
інформаційної культури, які володіють методами 
новітніх інформаційних технологій, навичками пошуку 
та опрацювання різних видів інформаційних ресурсів 
документальних фондів (бібліотечних, архівних 
,інформаційних та  музейних) , здатністю творчо  
працювати з людьми, з  користувачами.  
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Модель фахівця з інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи 

 

  критичне мислення; 

 вміння працювати в 
команді; 

 робота над проектами; 

 налагодження 
партнерських стосунків, 
соціальних зв’язків ;  

  здатність до 
креативності, лідерства, 
самоорганізації. 
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 Професіоналізм 
   Високий рівень ерудиції 
   Творча активність 
   Ініціативність 
   Конструктивне мислення 
   Інтелігентність 
   Тактовність 
   Культура спілкування 
   Дисциплінованість 
   Самоосвіта 



Кількісний склад студентів в 
2018-2019 н.р. 

 

КУРС 

            ДЕННА ФОРМА   

НАВЧАННЯ 

ЗАОЧНА ФОРМА             

НАВЧАННЯ     

Державне 

замовлення 

За  

контрактом 
всього Державне 

замовлення 

За  

контрактом 
всього 

   

1-курс 

6 - 6 3 - 3 

 

2-курс 

10 - 10 3 - 3 

 

3-курс 

11 - 11 - - 

Всього 27 - 27 6 6 
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Нова спеціальність - нові  
дисципліни: 

 «Обслуговування в ДІС» 

 «Організація потоків та  масивів документів» 

 «Основи документознавства та інформаційної 
діяльності» 

 «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» 

 «Практикум з архівознавства» 

 «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

 «Проектна  діяльність бібліотек» 

 «Організація управління ІС» 

 «Інформаційні бібліотечні  технології» 

 «Системи управління базами даних» 

 «Комп’ютерна графіка та  створення 
комп’ютерних презентацій» 
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Кадровий склад циклової       
комісії 

 

Всього викладачів 
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Викладачів-методистів 

6 

 

Викладачів вищої категорії 

1 

 

Викладачів  1  категорії 

 

2 

 

Викладачів  2  категорії 

 

- 
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Використання ІКТ 
на заняттях зі спецдисциплін 

Мультиме
дійне 

навчання Блоги  
викладачів 

Використання 
Інтернет-
ресурсів 

Електронна  
пошта 

Використан
ня  сайтів 
провідних 
бібліотек 

Участь у  
відео-

конференціях 

Використання  
соціальних 

мереж 

Методичний 
сайт 

“Бібліотечному 
фахівцю” 
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Форми  підвищення  кваліфікації 

 Вінницький обласний  навчально-
методичний  центр галузі культури, 
мистецтв та туризму НАКККіМ 

 Дистанційна освіта 

 Участь в семінарах,вебінара, 
Круглих столах, тренінгах; 

 Участь в міжнародних, 
всеукраїнських, обласних науково-
практичних конференціях;н 
інтернет-конференціях, 
відеоконференціх; 

 Школах бібліотечної інноватики; 

 Годинах професійного спілкування; 

 Вивчення  інноваційної  методики, 
організації  роботи провідних 
бібліотек України та  області; 
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Матеріально-технічна 
 база: 

 Кабінет 
“Документознавства” 

  (Смолій С.І.) “Основи документознавства та 
інформац. діяльності”, “Аналітико-систетична 
обробка документів”, “Організація потоків і 
масивів документьів”, “Основи 
архівознавства” 

 

 Кабінет “Організації діяльності  
та  обслуговування  в  ДІС” 

  (Моторна Н.І.) “Обслуговування  в  ДІС”, 
“Організація і управління  
інформац.системами”, “Бібліотечне 
краєзнавство”, “Проектна діяльність в ДІС”, 
“Інформаційно-пошукові системи в ДІС” 

 

 Кабінет “Інформаційно-
комунікаційних технологій” 

  (Томчик В.О.) “Автоматизовані бібліотечні 
технології”, “Системи управлінні базами 
даних”, “Компютерна техніка і створення  
презентацій” 
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Наші культурно-мистецькі 
проекти: 

Конкурс професійної майстерності 
 «Тульчинські  книгині». 

Літературно-мистецьке свято  
«Слово про Шевченка» (До 200-ліття 
від дня народження Т.Г.Шевченка) 

 

Бібліоміст: «Бібліотека ХХІ ст. :  
нові  стандарти  професії» 
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Конкурсна програма 
«Молодіжне  дефіле» 
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Літературно-мистецький  вечір 
 «У вінок  шани Каменяреві» 
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Літературний подіум 
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Науково-практична  конференція  
«Шляхи взаємодії ц.к. бібліотечних дисциплін та  

діловодства з закладами  культури. 

Семінар-тренінг «Шкільна бібліотека – центр 
 освітньої, культурної та інформаційної 

 підтримки навчально-виховного процесу» 

Бібліотечне ноу-хау  «Калейдоскоп корисних порад та 
рекомендацій» 

Школа бібліотечної творчості «Візитна  картка  
бібліотек : традиції та інновації» 
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Випускники  зможуть  працювати в: 

19 

•Бібліотеках (публічних, шкільних, 
спеціалізованих, спеціальних, бізнес-
бібліотеках); 
•Архівах; 
•Інформаційно-аналітичних центрах; 
•Службах діловодства; 
•Кадрових службах; 
•Музеях; 
•Рекламних агенствах; 
•В центрах  надання адміністративних  послуг 
населенню. 



Фахівець з 
інформаційної, 

бібліотечної та  архівної  
справи 

Бібліотекар, 

документозна-
вець  Секретар-

референт, 
помічник  
керівника 

Бібліоменеджер 

Спеціаліст з  
аналітико-синтетичної 
обробки документної 

інформації 

Архівний  

 працівник 

Менеджер  
книжкового 

бізнесу  

Менеджер по 
персоналу 

Музейний 
працівник 

Інформаційний  
менеджер 



Зв’язки з випускниками: 

З метою  моніторингу  
працевлаштування  і  
закріплення  випускників  
нашої  спеціальності  на  
місцях призначень  
створена     електронна  
база  даних 

«Зв’язків з випускниками» 

Запрошуємо  
випускників до участі: 

  у «Круглих столах; 

 Науково-практичних 
конференціях; 

 В «Школах бібліотечної 
інноватики»; 

 У Вечорах трудових 
династій; 

 Ювілеїв ц.к.; 

 Зустрічей зі  
студентами; 
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Місця працевлаштування  
випускників за 5 років 

Вінницька  ЦБС (с. Агрономічне) 

Обласна універсальна наукова бібліотека  
ім. К.А.Тімірязева 

 
Бершадська, Гайсинська , Крижопільська ,Липовецька 
,Мур.-Куриловецька ,Немирівська  районні бібліотеки 

 

Шкільні  бібліотеки та бібліотеки  навчальних закладів 

Навчаються в вищих  навчальних  закладах 
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Вінницький  обласний художній  музей 



Завдання  циклової комісії на 
найближчий час: 

1.Працювати над  розробкою  нової  моделі  сучасного працівника 
інформаційних, бібліотечних та  архівних установ. 

2.Розробити навчальні програми по нових дисциплінах для спеціальності 
«Інформаційна бібліотечна та архівна справа» та затвердити  їх в ДМЦ 

навчальних  закладів культури і мистецтв  України 

3.Заключити  договори про партнерську  співпрацю з державними та 
трудовими архівами, інформаційними установами . Музеями. Бібліотеками 

для організації навчальної та  виробничої практики студентів 

5.Здійснити моніторинг кадрового забезпечення бібліотечних, архівних та 
діловодних служб області та скласти карту  працевлаштування  студентів  
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