
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 20.11.2020 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 факультету математики та інформатики: 

1. ОПП «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 015.39 

«Професійна освіта (Цифрові технології)» галузі знань 

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

спеціалізацією «Цифрові технології»). Технік-програміст. Викладач 

інформаційних технологій. 

Гарант – к.п.н., доц. Гнедко Н.М. 

2. ОПП «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 

«Професійна освіта (Цифрові технології)» галузі знань 01 «Освіта 

/Педагогіка». Кваліфікація: Магістр професійної освіти (Цифрові технології). 

Викладач комп’ютерних дисциплін. Фахівець з цифрових технологій. 

Гарант – к.п.н., доц. Шліхта Г.О. 

3. ОПП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 

Прикладна математика галузі знань 11 Математика і статистика. 

Кваліфікація: бакалавр прикладної математики, фахівець у галузі прикладної 

математики. 

Гарант – к.т.н., доц. Батишкіна Ю.В. 

4. ОПП «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА»другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика галузі знань 11 

Математика та статистика.Кваліфікація: магістр прикладної математики, 

викладач закладу вищої освіти. 

Гарант – д.т.н., проф. Сяський А.О. 



5. 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., доц. Присяжнюк І.М. 

6. ОПП «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки  галузі знань 12 нформаційні технології.Кваліфікація: 

Бакалавр комп’ютерних наук, фахівець в галузі комп’ютерних наук. 

Гарант – к.т.н., доц. Сінчук А.М. 

7. 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, фахівець у галузі комп’ютерних наук. Викладач 

комп’ютерних наук. 

Гарант – к.т.н., доц. Сяський В.А. 

8.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. 

9. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА) другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта 

спеціалізація «Інформатика» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація:   Магістр середньої освіти. Вчитель інформатики. 

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

10. ОПП «Середня освіта (Математика)» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю 014 «Середня освіта (Математика)» з 

додатковою спеціальністю 014 «Середня освіта (Інформатика)». 

Кваліфікація:   Бакалавр середньої освіти. Вчитель математики. Вчитель 

інформатики. 

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

11. ОПП «Середня освіта (Математика)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти  за спеціальністю 014 «Середня освіта (Математика)» з 

додатковою спеціальністю 014 «Середня освіта (Інформатика)». 

Кваліфікація:   Магістр середньої освіти. Вчитель математики та 

інформатики. 

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

 

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. 


