
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №3 

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 психолого-природничого факультету: 

1. ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) галузі знань 01«Освіта/Педагогіка».  

Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Вчитель біології та основ здоров’я. 

Гарант – д.п.н., проф. Грицай Н.Б. 

2. ОПП «Середня освіта (Біологія)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіт за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) галузі знань 

01«Освіта/Педагогіка». Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Викладач 

біології. Вчитель біології. 

Гарант – д.п.н., проф. Грицай Н.Б. 

3. ОПП «Середня освіта (Географія)» Першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти спеціальність 014.07 Середня освіта (Географія) галузі 

знань    01  Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти, 

вчитель географії.     

Гарант – д.п.н., проф. Войтович О.П. 

4. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)» другого 

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

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

Магістр середньої освіти. Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології. 

Гарант – к.п.н., доц. Сяська І.О. 

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

спеціальністю 91 – Біологія   галузі знань 09 – Біологія.  Кваліфікація: 

магістр біології, біолог, викладач. 

Гарант – к.б.н., доц. Ойцюсь Л.В. 



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

спеціальністю 101 «Екологія»  галузі знань         10 «Природничі науки». 

Кваліфікація: бакалавр з екології, організатор природокористування. 

Гарант – к.б.н., доц. Логвиненко І.П. 

7. ОПП «Екологія садово-паркового господарства та ландшафтна 

архітектура» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

101 «Екологія»  галузі знань         10 «Природничі науки». Кваліфікація: 

бакалавр з екології, організатор садово-паркового господарства та 

ландшафтної архітектури. 

Гарант – к.б.н., доц. Глінська С.О. 

8. ОПП «Прикордонний екологічний контроль» Першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія»  галузі 

знань         10 «Природничі науки». Кваліфікація: бакалавр з екології, 

інспектор  прикордонного екологічного контролю. 

Гарант – к.с-г.н., проф. Портухай О.І. 

9. ОПП «Екологія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальність       101 – Екологія галузі знань  10 – Природничі науки. 

Кваліфікація: Магістр з екології, викладач екології. 

Гарант – к.с-г.н., проф. Лико С.М. 

10.ОПП «Радіоекологія» Другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальність 101 – Екологія  галузі знань 10 – Природничі науки. 

Кваліфікація: Магістр з екології, викладач, інспектор з радіаційної безпеки. 

Гарант – к.б.н., доц. Суходольська І.Л. 

11. ОПП: «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» Першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація:  Бакалавр професійної 

освіти, педагог професійного навчання, фахівець з туристичного 

обслуговування.  

Гарант: к.п.н., доц. Костолович М.І. 

12. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)» першого 

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

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

Бакалавр середньої освіти. Вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології. 

Гарант- к.г.н., доц. Мельник В.Й. 

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

спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. 

Кваліфікація: Магістр психології. Викладач психології. Психолог. 

Гарант – д.псих.н., проф. Камінська О.В. 

14. ОПП «ПСИХОЛОГІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки.  Кваліфікація: бакалавр психології, психолог. 

Гарант – д.псих.н., проф. Корчакова Н.В. 

15. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА. БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» 

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



освіта (Біологія та здоров’я людини)» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка». 

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти,вчитель біології та основ здоров’я. 

Гарант –к.п.н., доц. Трохимчук І.М. 

16.ОПП «Управління навчальним закладом» Другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування. Кваліфікація: магістр менеджменту. 

Гарант – д.пед.н., проф. Пелех Ю.В. 

17.ОПП «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 

«Охорона здоров’я». Кваліфікація: бакалавр з фізичної терапії. 

Гарант – к.мед.н., доц. Панасюк В.Ю. 

18.ОПП «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю:  231 – Соціальна  робота   галузі знань: 23 

Соціальна  робота Кваліфікація:     бакалавр з соціальної роботи  

Гарант – к.пед.н., доц. Левчук І.Б. 

19. ОПП «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  за спеціальністю 053 Психологія. Кваліфікація:   бакалавр 

психології, практичний психолог. 

Гарант – док. психол. наук, професор Ямницький Вадим Маркович  

 

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. 

 

 

 


