
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-професійну програму 
«Діловодство»

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Освітньо-професійна програма «Діловодство» освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр, спеціальності 029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», розроблена робочою групою ВСП 
«Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП», містить, 
зокрема: опис предметної області; академічні права випускників; мету 
програми: характеристику програми(фокус та її особливості); відомості про 
продовження освіти та працевлаштування; перелік компетентностей 
випускника; програмні результати навчання; відомості про ресурсне 
забезпечення реалізації програми (кадрове, матеріально-технічне, 
інформаційне та навчально-методичне забезпечення), відомості про 
академічну мобільність (національну кредитну мобільність); логіко- 
структурну схему підготовки фахівця; тощо.

Рецензована освітньо-професійна програма зі спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» враховує в повній мірі вимоги 
Стандарту фахової передвищої освіти та дозволяє забезпечити досягнення 
передбачених програмою результатів.

Освітньо-професійна програма логічно побудована, у ній чітко 
вмотивовані компетентності та результати навчання. Варто зазначити, що 
освітньо-професійна характеризується чітко продуманою та збалансованою 
структурою, раціональним поєднанням теоретичного навчання та практичної 
підготовки, спрямована на засвоєння всіх видів професійної діяльності, до 
яких готується фаховий молодший бакалавр спеціальності 029 
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Зміст освітньо-професійної програми відповідає предметній області 
заявленої для неї спеціальності. Перелік обов’язкових та вибіркових 
компонентів програми, сформований розробниками, враховує освітні 
реформи та забезпечує достатньо широке поле їхньої професійної активності 
та високу конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

Особливістю освітньо-професійної програми є поєднання освітніх, 
наукових та професійних аспектів управління закладом освіти, що 
ґрунтується на науково-практичному досвіді і відповідає парадигмі



міждисциплінарного навчання. До її реалізації залучено досвідчений 
професорсько-викладацький склад. Зміст робочих програм представлених 
навчальних дисциплін відповідає компетентнісній моделі випускника.

Рецензована освітньо-професійна програма відповідає чинним вимогам 
такого виду програм фахової передвищої освіти, базується на комплексному 
та цільовому підходах, дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців 
відповідної спеціальності. Якість рецензованої програми не викликає 
сумнівів.

Освітньо-професійна програма може бути рекомендована для 
підготовки студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа».
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