
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 19.11.2020 р. 

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

освіти; 

Члени комісії – проф. Войтович І.С. – завідувач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій та 

методики викладання інформатики; 

проф. Виткалов С.В. – професор кафедри культурології і 

музеєзнавства; 

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

освіти; 

                          Мишкарьова С.В. – методист навчального відділу; 

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

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

СЛУХАЛИ: Голову проф. Сойчук Р.Л. про розгляд освітньо-професійних 

програм педагогічного факультету: 

1. ОПП «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: Магістр з освітніх, педагогічних 

наук. Викладач закладу вищої освіти. 

Гарант -  д.п.н., проф. Сойчук Р.Л. 

2. ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта / 

Педагогіка». Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти, вчитель початкової 

школи. 

Гарант - к.п.н. Боровець О.В. 

3. ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 

спеціалізація «Інклюзивна освіта» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка». 

Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. 

Фахівець з інклюзивної освіти. 

Гарант - д.п.н., проф. Шевців З.М. 

4. ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ІНОЗЕМНА МОВА 

(АНГЛІЙСЬКА)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за 

спеціальністю 013 «Початкова освіта» спеціалізація: «Іноземна 

мова(англійська)» галузь знань: 01«Освіта / Педагогіка». Кваліфікація: 

Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. Вчитель іноземної 

мови в початковій школі. 



Гарант -  к.п.н., доц. Гудовсек О. А. 

5. ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ІНФОРМАТИКА» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 

спеціалізація: «Інформатика» галузь знань 01«Освіта / Педагогіка». 

Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. 

Вчитель інформатики в початковій школі. 

Гарант -  к.п.н., доц. Бричок С.Б. 

6. ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта 

/ Педагогіка». Кваліфікація: Магістр з початкової освіти. Викладач педагогіки 

початкової освіти. Учитель початкової школи. 

Гарант - к.п.н., доц. Яковищина Т.В. 

7. ОПП «ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ПСИХОЛОГІЯ» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова 

освіта»додаткова спеціальність: 053 «Психологія» галузь знань 01«Освіта / 

Педагогіка» Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової 

школи. Психолог. 

Гарант - к.п.н., доц. Артемова О.І. 

8. ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» першого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (за 

предметною спеціальністю «Фізична культура»). Вчитель фізичної культури 

Гарант – к.п.н., проф. Кіндрат В.К. 

9. ОПП «Середня освіта (Фізична культура)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична 

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

середньої освіти (Фізична культура). Вчитель фізичної культури. Викладач 

закладів вищої освіти. 

Гарант – к.п.н., доц. Чалій Л.В. 

10. ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти, вихователь 

закладу дошкільної освіти. 

Гарант – к.пед.н., доц. Юрчук О.І. 

11. ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» Другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація:  магістр з дошкільної освіти. 

Гарант – к.пед.н., доц. Козлюк О.А. 

12. ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, ПОЧАТКОВА ОСВІТА» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 

додаткова спеціальність 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти, вихователь 

закладу дошкільної освіти, вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти (3р.10міс.). 



Гарант – к.пед.н., доц. Горопаха Н.М.   

13.ОПП ««ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, ПОЧАТКОВА ОСВІТА» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» 

додаткова спеціальність 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти, вихователь 

закладу дошкільної освіти, вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти (2.р.10 міс.). 

Гарант – к.пед.н., доц. Маліновська Н.В. 

14.ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА 

(ЛОГОПЕДІЯ)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» додаткова спеціальність 016 

«Спеціальна освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: 

Бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, логопед, 

асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням) (3р.10міс.). 

Гарант – к.пед.н., доц. Павлюк Т.О. 

15.ОПП  «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА 

(ЛОГОПЕДІЯ)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіт за 

спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» додаткова спеціальність 016 

«Спеціальна освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: 

Бакалавр дошкільної освіти, вихователь закладу дошкільної освіти, логопед, 

асистент вчителя з корекційної освіти (закладів освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням) (2 р.10 міс.). 

Гарант – к.псих.н., доц. Руденко Н.М. 

16.ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, ПСИХОЛОГІЯ» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 012 «Дошкільна 

освіта» додаткова спеціальність «Психологія» галузі знань 

01«Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти, вихователь 

закладу дошкільної освіти, психолог (2р.10 міс.). 

Гарант – к.пед.н., доц. Шадюк О.І. 

17.ОПП «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА, ПСИХОЛОГІЯ» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 012 «Дошкільна 

освіта» додаткова спеціальність «Психологія» галузі знань 

01«Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Бакалавр дошкільної освіти, вихователь 

закладу дошкільної освіти, психолог (3р.10 міс.). 

Гарант – к.пед.н., доц. Косарєва О.І. 

18.ОПП «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт  галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр фізичної культури і 

спорту, тренер-викладач з виду спорту 

Гарант – д. наук з фіз. вих. і спорту, проф. Савлюк С.П. 

19. ОПП «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура» галузі знань 

01«Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Магістр фізичної культури і спорту 



Гарант- к.фіз.вих., доц. Ярмощук О.О. 

 

УХВАЛИЛИ: ОПП і навчальний план з урахуванням виправлених зауважень 

повторно надати Комісії з усіма необхідними документами. 

 

Голова комісії                                                проф. Сойчук Р.Л. 

 

 

Секретар                                                          Вершинська О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


