
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №5 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 25.11.2020 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 документальних комунікацій, менеджменту, технологій 

та фізики: 

1. ОПП «Професійна освіта (Охорона праці)» першого 

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

спеціалізація «Охорона праці» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка» 

Кваліфікація: Бакалавр професійної освіти, фахівець з охорони праці, 

викладач в галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці професійного 

навчально-виховного закладу. 

Гарант- к.п.н., доц. Тимощук О.С. 

2. ОПП «Середня освіта (трудове навчання та технології)» другого 

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

(Трудове навчання та технології)» з додатковою спеціальністю 014 «Середня 

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

Магістр середньої освіти. Вчитель трудового навчання та технологій і 

креслення. Вчитель інформатики 

Гарант – к.п.н. доц. Фещук Ю.В. 

3. ОПП «Середня освіта (трудове навчання та технології)» Першого 

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

(Трудове навчання та технології)» з додатковою спеціальністю 014 «Середня 

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



Бакалавр середньої освіти. Вчитель трудового навчання та технологій і 

креслення. Вчитель інформатики. 

Гарант – д.філос.н., доц. Поліщук Н.В. 

4. ОПП: «Професійна освіта (Сфера обслуговування (готельно-

ресторанна справа))» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 015 Професійна освіта спеціалізація «Сфера обслуговування 

(готельно-ресторанна справа)» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Кваліфікація: Магістр з професійної освіти за спеціалізацією «Сфера 

обслуговування (готельно-ресторанна справа)». Викладач професійного 

навчання. Професіонал сфери обслуговування (готельно-ресторанна справа). 

Гарант – д.п.н.. проф. Лісова С.В. 

5. ОПП: «Професійна освіта (Сфера обслуговування (готельно-

ресторанна справа))» Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 015 Професійна освіта спеціалізація «Сфера обслуговування 

(готельно-ресторанна справа)»галузі знань 01 Освіта/ПедагогікаКваліфікація: 

Бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією «Сфера обслуговування 

(готельно-ресторанна справа)». Педагог професійного навчання. Фахівець 

сфери обслуговування (готельно-ресторанна справа). 

Гарант – к.п.н., доц. Симонович Н.В. 

6. ОПП «Середня освіта (Фізика та інформатика)» першого 

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

(Фізика)» з додатковою спеціальністю 014 «Середня освіта (Інформатика)». 

Кваліфікація:   Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізики та інформатики. 

Гарант – к.фіз.-мат.н., доц. Максимцев Ю.Р. 

7. ОПП «Середня освіта (Фізика та математика)» першого 

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

(Фізика)» з додатковою спеціальністю 014 «Середня освіта (Математика)». 

Кваліфікація:   Бакалавр середньої освіти. Вчитель фізики та математики. 

Гарант – к.пед.н., доц. Мислінчук В.О. 

8. ОПП «Середня освіта (Фізика)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізика)» 

Кваліфікація:   Магістр середньої освіти. Вчитель фізики. 

Гарант – к.п.н., проф. Галатюк Ю.М.  

9. ОПП «Фізика та астрономія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія». Кваліфікація:   Бакалавр 

фізики та астрономії. Фізик та астроном.. 

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

10.ОПП «Фізика та астрономія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія». Кваліфікація:   Магістр 

фізики та астрономії. Фізик та астроном. Викладач фізики. 

Гарант –д.х.н., проф. Колупаєв Б.С. 



11. ОПП «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» Кваліфікація: бакалавр публічного управління та 

адміністрування 

Гарант – к.е.н., доц. Сяська О.В. 

12. ОПП «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка спеціалізацією 

Економічна кібернетика галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Кваліфікація бакалавр з економіки за спеціалізацією Економічна кібернетика 

Гарант – к.е.н., доц. Пляшко О.С. 

13.ОПП «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка спеціалізацією Економічна 

кібернетика галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація 

магістр з економіки за спеціалізацією Економічна кібернетика 

Гарант – к.е.н., доц. Хомич С.В. 

14.ОПП «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 051 Економіка спеціалізацією Міжнародна економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація бакалавр з 

економіки за спеціалізацією Міжнародна економіка 

Гарант – д.е.н., проф. Пелех О.Б. 

15.ОПП «Цифрова економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 051 Економіка спеціалізацією Цифрова економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація бакалавр з 

економіки за спеціалізацією Цифрова економіка 

Гарант – д.пол.н., к.е.н., проф. Юськів Б.М. 

16.ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» Кваліфікація: бакалавр менеджменту 

Гарант – д.е.н., проф. Юхименко-Назарук І.А. 

17.ОПП «МАРКЕТИНГ»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: бакалавр маркетингу 

Гарант – д.е.н., проф. Дейнега О.В. 

18. ОПП «МАРКЕТИНГ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: магістр маркетингу 

Гарант – д.е.н., проф. Дейнега І.О. 

19. ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи за 

спеціалізацією «Документознавство та інформаційна діяльність» 

Гарант – к. пед. н., доцент  Черніговець Т.І. 



20. ОПП «Документознавство та інформаційна діяльність» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і 

мистецтво 

Кваліфікація: магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи,  

документознавець-менеджер інформаційних систем  

Гарант – к. пед. н., доцент Сілкова Г.В. 

21. ОПП «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи за спеціалізацією «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 

Гарант – к. іст. наук, доцент Шатрова М. Б. 

22. ОПП «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи за спеціалізацією «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 

Гарант – доктор історичн. наук, професор Швецова Галина Миколаївна  

 

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. 


