
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №4 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 24.11.2020 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 історії, політології та міжнародних відносин: 

1. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІСТОРІЯ)» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)  галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка»  Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти, 

вчитель історії 

Гарант – к.і.н., доц. Слесаренко А.В. 

2. ОПП  «Середня освіта (Історія)» Другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Історія)»галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр середньої освіти, вчитель історії. 

Гарант – к.і.н., доц. Мартинчук І.І. 

3. ОПП «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія галузі знань 03 

Гуманітарні науки Кваліфікація: Бакалавр історії та археології 

Гарант – к.і.н., проф. Галуха Л.Ю. 

4. ОПП «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 032 Історія та археологія,  галузі знань 03 

Гуманітарні науки Кваліфікація: Магістр історії та археології, викладач 

Гарант – д.іст.н., проф. Прищепа Б.А. 

5. ОПП «ПОЛІТОЛОГІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 052 Політологія  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки  Кваліфікація: Бакалавр політичних наук, політолог 

Гарант – к.політ.н., доц. Хаврук І.А. 



6. ОПП «ПОЛІТОЛОГІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки Кваліфікація: Магістр політології. Викладач соціально-політичних 

дисциплін 

Гарант-  к.і.н. Герасимчук Т.Ф. 

7. ОПП «Соціологія. Політична соціологія» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 054 соціологія галузі знань 05 соціальні 

та поведінкові науки Кваліфікація: бакалавр соціології, соціолог 

Гарант – д.соц.н., проф. Кириленко О.М. 

8. ОПП «Суспільні комунікації» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії галузі знань 29 міжнародні відносини Кваліфікація: 

бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій  та регіональних 

студій 

Гарант – д.політ.н., доц. Крет Р.М. 

 

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. 

 

 


