
 ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №6 

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   

факультету математики та інформатики: 
 

1. ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології». Кваліфікація: бакалавр комп’ютерних наук. 

Гарант – к. т. н., доцент Сінчук А.М. 
 

2. ОПП «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології». Кваліфікація: Магістр комп’ютерних наук. 

Гарант – к. т. н., доцент Сяський В.А. 

 

3.ОПП «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія 



програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» 

Кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення. 

Гарант – к.т.н., доцент Присяжнюк І.М. 

 

4.ОПП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 

«Математика і статистика». Кваліфікація: бакалавр прикладної математики. 

Гарант – к. т. н., доцент Батишкіна Ю.В. 
 

5.ОПП «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта 

(за спеціалізаціями)» спеціалізація 015.39 Цифрові технології галузі знань 

01«Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (за 

спеціалізацією «Цифрові технології»). Викладач закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. Фахівець в галузі обчислювальної техніки. 

Гарант – к. пед. н., доц. Шроль Т.С. 
 

6.ОПП «Середня освіта (Математика)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта» 

(Математика) галузі знань 01«Освіта/Педагогіка» Кваліфікація:   магістр 

середньої освіти. Вчитель математики. 

Гарант – д.т.н,  професор  Петрівський Я.Б. 
 

7.ОПП «Середня освіта (Математика. Інформатика)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта 

(Математика)» з додатковою спеціальністю 014 «Середня освіта 

(Інформатика)» галузі знань      01«Освіта/Педагогіка».    Кваліфікація: 

Бакалавр середньої освіти (Математика).  Вчитель математики. Вчитель 

інформатики. 

Гарант – к. фіз.-мат. н., доцент Крайчук О.В. 
 

8.ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта» спеціалізація 09 

«Інформатика» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Магістр 

середньої освіти. Вчитель інформатики 

Гарант – д. пед. н., проф. Войтович І.С. 

9.ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 «Середня освіта» спеціалізація 

«Інформатика» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Бакалавр 

середньої освіти. Вчитель інформатики. 

Гарант – к. пед. н., доц. Павлова Н.С. 
 



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

