
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2 

засідання експертної комісії з аналізу освітніх програм і навчальних планів 

для ЗВО 2022 року вступу: 

від 28.12.2021 р. 

Голова – проф. Сойчук Р.Л. – завідувач кафедри педагогіки початкової, 

інклюзивної та вищої освіти; 

Члени комісії : 

проф. Войтович І.С. – завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики; 

проф. Виткалов С.В. – професор кафедри івент-індустрії, культурології та 

музеєзнавства; 

доц. Джеджера К.В. – відповідальна за роботу Центру якості освіти; 

проф. Совтис Н.М. – завідувач кафедри української мови; 

доц. Власюк О.П. – доцент кафедри образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва; 

проф. Сяська І.О. – професор кафедри біології, здоров’я людини та фізичної 

терапії; 

доц. Савченко О.Р. – доцент кафедри менеджменту; 

доц. Никон О.К. –  доцент кафедри естрадної музики; 

доц. Антонюк М.С. –доцент кафедри інформаційно-комунікаційних 

технологій та методики викладання інформатики; 

доц. Мишкарьова С.В. – методист навчального відділу; 

 Шостак О.О. – методист навчально-методичного відділу; 

Секретар комісії – Вершинська О.Б. – методист центру якості освіти. 

 

СЛУХАЛИ: голову Сойчук Р.Л. про розгляд освітньо-професійних програм 

художньо-педагогічного факультету: 

1. ОПП «Музеєзнавство, пам’яткознавство» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Кваліфікація: Бакалавр з 

музеєзнавства, пам’яткознавства. 

Гарант – к. і. н., доц. Казначеєва Л.Л. 

 

2. ОПП «Музеєзнавство, пам’яткознавство» Другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Кваліфікація: Магістр з 

музеєзнавства, пам’яткознавства 

 Гарант – к.пед.н., проф. Виткалов В.Г. док.  іст.н., проф. Прищепа О.П. 

 

3. ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і 



мистецтво». Кваліфікація: Бакалавр з менеджменту соціокультурної 

діяльності.  

Гарант – ст.викладач Глущук О.Г. 

 

4. ОПП «Менеджмент соціокультурної діяльності» Другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 

Кваліфікація: Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності 

Гарант -  к. пед. н., проф. Виткалов В.Г.  
 

5. ОПП «Культурологія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

Кваліфікація: Магістр культурології 

Гарант – док.культурології, професор Виткалов С.В. 
 

6. ОПП «Культурологія» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 034 «Культурологія» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

Кваліфікація: Бакалавр культурології 

Гарант – к.пед.н., доц. Тюска В.Б. 

 

7. ОПП  «Сценічне мистецтво. Режисер» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 

«Культура і мистецтво». Кваліфікація: Бакалавр сценічного мистецтва, 

режисер драматичного театру.  

Гарант – к. іст. н., доц. Борейко Г.Д. 

 

8. ОПП «Сценічне мистецтво. Актор» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 

«Культура і мистецтво». Кваліфікація: Бакалавр сценічного мистецтва, актор 

драматичного театру. Гарант – к. мист., доц. Мельничук О.М. 

 

9. ОПП «Сценічне мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура 

і мистецтво» спеціалізації «Режисура», «Акторське мистецтво». Кваліфікація: 

Магістр сценічного мистецтва, режисер-постановник, викладач. Магістр 

сценічного мистецтва,  актор, викладач. 

Гарант – к. п. н., доц. Богатирьов В.О. 

 

10. ОПП «ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» галузі знань 

02 «Культура і мистецтво» термін навчання 3 роки 10 місяців на основі 

повної загальної середньої освіти. Кваліфікація: бакалавр з образотворчого та 

декоративного мистецтва. 



Гарант – к.п.н., доц. Власюк О.П. 

 

11. ОПП «ОБРАЗОТВОРЧЕ  ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, 

РЕСТАВРАЦІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Кваліфікація: магістр 

образотворчого та декоративного мистецтва, викладач. 

Гарант – к.п.н., проф. Сташук О.А. 

 

12. ОПП «ХОРЕОГРАФІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 024 «Хореографія» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво». Кваліфікація: Бакалавр хореографії. 

Гарант – к. мист., доц. Маркевич Л.А. 

 

13.ОПП «ХОРЕОГРАФІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти  за 

спеціальністю 024 «Хореографія» галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: Магістр хореографії. 

Гарант – засл. діяч. мист., доц. Гриценюк Р.А. 
 

УХВАЛИЛИ:  
 

1. ОПП і навчальний план з урахуванням зауважень і рекомендацій надати 

комісії НМР РДГУ з усіма необхідними супровідними документами 

(витяги протоколів засідання кафедри та НМК факультету про розгляд і 

внесення змін, із їх зазначенням, відповідно до рекомендацій Комісії за 

результатами експертизи ОПП) до 25 січня 2022 р.  

2. ОПП і навчальні плани укладені відповідно до «Положення про 

експертизу ОП», «Положення про навчальний план для здобувачів вищої 

освіти у Рівненському державному гуманітарному університеті» й  

«Методичних рекомендацій щодо підготовки навчальних планів  у 

Рівненському державному гуманітарному університеті» надати Комісії та 

рекомендувати до затвердження вченою радою РДГУ. 

3. Відповідальність за дотримання державних вимог щодо оновлення та 

провадження ОПП і навчального плану покласти на завідувача кафедри 

(відповідно до ст. 35, п. 7 Закону України «Про вищу освіту») і гаранта 

ОПП (відповідно до п. 4.2. «Положення про гаранта освітньої програми у 

Рівненському державному гуманітарному університеті»).  

 

 

Голова комісії                                                проф. Сойчук Р.Л. 

 

Секретар                                                          Вершинська О.Б. 

 

http://rshu.edu.ua/images/nmr/pol_ekspert_op_2019.pdf
http://rshu.edu.ua/images/nmr/pol_ekspert_op_2019.pdf
http://rshu.edu.ua/images/navch/pol_nnavch_plan_04032020.pdf

