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Концепція розвитку кафедри інформаційних технологій КНУКіМ: підготовка
фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Кафедра

інформаційних

технологій

(далі

кафедра)

є

навчально-науковим

структурним підрозділом Київського національного університету культури і мистецтв
(КНУКІМ), що здійснює підготовку фахівців у межах спеціальності 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа».
Витоки кафедри сягають у 1961 рік, коли у місті Києві було відкрито факультет
Харківського державного бібліотечного інституту (нині Харківська державна академія
культури). До 2003 року кафедра мала назву – кафедра бібліотекознавства. Внаслідок
структурних реорганізацій в Університеті, змінювалась назва кафедри, водночас,
незмінною залишалась її діяльність по підготовці фахівців для бібліотечно-інформаційної
галузі. В різні роки на кафедрі працювали видатні бібліотекознавці та бібліотечні
практики, такі як: О. Сокальський, С. Петров, В. Пілецький, Л. Одинока, З. Руда, Е.
Куделько, П. Коломієць, А. Чачко, Л. Вовк, Л. Каліберда, Т. Ківшар, Л. Петрова, В.
Загуменна, М. Геращенко, І. Штефан та інші.
Нині викладачами розроблено концепцію розвитку кафедри, що базується на
соціально-комунікаційному та інформаційному підходах до бібліотечної, документної та
інформаційно-аналітичної діяльності, відповідно до яких інформація розглядається як
базовий компонент формування суспільного простору соціальних комунікацій та предмет
праці бібліотечних та архівних установ, документно-інформаційних та інформаційноаналітичних центрів, а інформаційні послуги, що надаються цими інформаційнокомунікаційними інституціями – як інструмент реалізації суспільних завдань із пошуку,
відбору, оцінки, систематизації, збереження, організації доступу та ефективного
використання інформаційних ресурсів та масивів інформації з метою забезпечення
суспільного розвитку.
Вихідні положення розвитку кафедри інформаційних технологій ґрунтуються на
положеннях Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
Державних стандартах вищої освіти, рекомендаціях та інших документах і нормативних
актах МОН України, Статутом Університету, наказами і розпорядженнями ректора,
рішеннями Вченої ради Університету.
Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється кафедрою за освітньопрофесійними та освітньо-науковою і науковою програмами на чотирьох рівнях: першому
(бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) і науковому

рівнях, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти, а саме:
бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.
На бакалавраті у межах спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» підготовка фахівців здійснюється за двома освітньо-професійними програмами за
спеціалізаціями: «Менеджмент бібліотечно–інформаційних систем та технологій» та
«Менеджмент соціально–комунікаційних мереж, інтернет–маркетинг». Перша з них –
започаткована з моменту запровадження інтегрованої спеціальності з 2016 року. Друга –
зумовлена інтеграцією України до європейського освітнього простору, реформуванням
вітчизняної системи підготовки кадрів, щодо розширення спеціалізацій та попиту
роботодавців, які віддають перевагу висококваліфікованим фахівцям, здатним працювати
за кількома напрямами, володіють широким світоглядом у різних сферах та спроможних
забезпечити високу якість інформаційно-технологічних рішень. У 2020/2021 навчальному
році здійснено перший набір студентів на означену освітньо-професійну програму, яка
користувалась значним попитом серед абітурієнтів, було подано понад 300 заяв, що
дозволило висунути клопотання перед МОН про надання 34 бюджетних місць, які були
заповнені. Пропозиція освітньої програми дає змогу реалізувати підготовку та розвиток
професійних ресурсів для широкого спектра видів інформаційної та соціальнокомунікативної діяльності. В магістратурі, аспірантурі та докторантурі підготовка
фахівців здійснюється за науково-освітніми та науковими програмами «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа».
Перед викладачами кафедри поставлені завдання у забезпеченні фундаменталізації,
інтелектуалізації

та

гуманізації

загальнопрофесійного

знання,

гнучкості

та

міждисциплінарності варіативної частини освітніх програм, спрямованих на широкий
профіль спеціалізації випускників, їхню високу адаптивність до динаміки ринку праці та
інноваційні зміни галузі «Культура і мистецтво», що сприятиме підвищенню міжнародної
конкурентоспроможності вітчизняних фахівців у галузі бібліотечно-інформаційної,
архівної, документаційної та інформаційно-аналітичної діяльності, здатних до постійного
самовдосконалення та професійної мобільності.
Колективом кафедри на високому рівні здійснюється навчальна, науковометодична, виховна робота серед студентів, що відповідає рівню світових стандартів.
Підвищується якість фундаментальних наукових досліджень і прикладних розробок у
галузі

соціальних

комунікацій,

розвитку

соціокультурної

сфери,

документно-

інформаційних процесів та інформаційно-комунікаційних технологій.
Серед

першочергових

завдань

–

популяризація

дотримання

академічної

доброчесності та етики академічних взаємовідносин як одного з основоположних
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принципів корпоративної культури в університеті студентами всіх освітньо-професійних
програм, що в компетенції кафедри, а також науково-педагогічним персоналом та
співробітниками під час освітньо-наукової діяльності та виконання своїх посадових
обов’язків; організація контролю дотримання академічної доброчесності та етики
академічних взаємовідносин при оприлюдненні академічних текстів.
Стратегія розвитку кафедри базується на спроможності викладачів формувати
високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності педагогів до
постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної
підготовки студентів, посилення взаємодії та співробітництва між кафедрою та іншими
підрозділами

університету,

науково-дослідними

установами,

інформаційно-

комунікаційними установами за профілем діяльності кафедри та спорідненими кафедрами
інших закладів вищої освіти. Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців
широкого профілю для бібліотечно-інформаційної, документаційної та інформаційноаналітичної діяльності, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними
вміннями та навичками; на підготовку кваліфікованих, конкурентоспроможних на ринку
праці кадрів, здатних до креативного мислення, творчої праці, професійного розвитку,
освоєння інформаційних технологій та впровадження інновацій; на формування
національно свідомої особистості, яка усвідомлює приналежність до українського народу,
водночас – до сучасної європейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах
соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у глобальному світі, що
змінюється.
В основі розвитку кафедри – орієнтованість її науково-педагогічних працівників на
виконання найважливіших завдань державної політики в галузі освіти, дотримання
чинних законів про освіту в Україні, врахування міжнародних норм та стандартів.
Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму,
демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та
гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.
Метою

розвитку

кафедри

інформаційних

технологій

є:

забезпечення

її

функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, модернізації змісту
навчання та виховання відповідно до вимог ринку праці для забезпечення потреб
суспільства у висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівцях.
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