
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 26.11.2020 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 філології: 

1. ОПП «СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ (АНГЛІЙСЬКА ТА 

НІМЕЦЬКА МОВИ): ЛІНГВІСТИКА ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська» галузі знань 03 «Гуманітарні 

науки» Кваліфікація: Магістр філології. Перекладач з англійської та 

німецької мов. Викладач англійської та   німецької мов. 

Гарант – к.філ.н., доц. Аладько А.О. 

2. ОПП ««Середня освіта (мова і література (англійська), друга 

іноземна)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель 

англійської, другої іноземної мов та зарубіжної літератури 

Гарант – к.п.н., доц. Фрідріх А.В. 

3. ОПП «Середня освіта (Англійська мова і література, друга 

іноземна мова)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська )) галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр середньої освіти, вчитель 

англійської мови, другої іноземної мови та зарубіжної літератури 

Гарант – к.п.н., доц. Гронь Л.В. 



4. ОПП «Середня освіта (мова і література (німецька), друга 

іноземна)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель 

німецької,  другої іноземної мов та зарубіжної літератури 

Гарант – к.п.н.. доц. Джава Н.А. 

5. ОПП «Середня освіта (Німецька мова і література, друга іноземна 

мова)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 

Середня освіта (Мова і література (німецька )) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр середньої освіти, вчитель німецької 

мови, другої іноземної мови та зарубіжної літератури 

Гарант – к.п.н., проф. Середюк Л.А. 

6. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА)»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: Бакалавр середньої 

освіти.Вчитель української мови і літератури  

Гарант- к.філ.н., доц. Крупка М.А. 

7. ОПП «Переклад (англійська та німецька мови)» Першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні 

науки Кваліфікація: Бакалавр філології за спеціалізацією 035.041 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», 

перекладач з англійської та німецької мов   

Гарант – канд. філол. наук., доц. Константінова О.В. 

8. ОПП «ПЕРЕКЛАД (АНГЛІЙСЬКА ТА ФРАНЦУЗЬКА МОВИ)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізація «Германські мови та літератури 

(переклад  включно), перша – англійська» галузі знань 03 «Гуманітарні 

науки»Кваліфікація: Бакалавр філології. Перекладач з англійської  та 

французької мов.  

Гарант – к.філ.н., доц. Чеберяк А.М. 

9. ОПП «Переклад (німецька та англійська мови)» Першого рівня 

вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні 

науки Кваліфікація: Бакалавр філології за спеціалізацією 035.043 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька»,перекладач  із німецької та англійської мов   

Гарант – к.філ.н., доц. Кучма Т.В. 

10. ОПП «ПЕРЕКЛАД (ФРАНЦУЗЬКА ТА АНГЛІЙСЬКА МОВИ)» 

Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 

Гуманітарні науки Кваліфікація: Бакалавр філології за спеціалізацією 035.055 

«Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька», 

перекладач з французької та англійської мов   



Гарант – к.філол.н., доц. Тарасюк Н.Ю. 

11.  ОПП «Сучасні філологічні студії (англійська та французька 

мови):  лінгвістика та перекладознавство» Другого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки Кваліфікація: 

Магістр філології за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – англійська», викладач та перекладач з 

англійської та французької мов   

Гарант – к.філ.н., доц. Павловська Л.О. 

12. ОПП «СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ (ФРАНЦУЗЬКА ТА 

АНГЛІЙСЬКА МОВИ):  ЛІНГВІСТИКА ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізація «Романські мови та літератури (переклад 

включно), перша – французька» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

Кваліфікація: Магістр філології. Перекладач із французької  та англійської 

мов. Викладач французької та англійської мов. 

Гарант –к. філ. н., доц. Тарасюк Н.Ю. 

13. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА 
другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 014 

Середня галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» кваліфікація: Магістр середньої 

освіти, вчитель української мови і літератури 

Гарант- док.пед.н. доц. Романишина Н.В. 

14. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (УКРАЇНСЬКА МОВА І 

ЛІТЕРАТУРА)»першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за 

спеціальністю 014 «Середня освіта (Українська мова і література)» галузі 

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

Вчитель української мови і літератури 

Гарант – к.п.н., доц. Златів Л.М. 

15. ОПП «Українська мова та література» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія»  спеціалізація 035.01 

«Українська мова та література» галузі знань 03 «Гуманітарні науки» 

Кваліфікація: Магістр філології за спеціалізацією 035.01  «Українська мова та 

література». Викладач української мови та літератури  

Гарант – д.філол.н., проф. Совтис Н.М. 

16. ОПП «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 035 «Філологія» 

спеціалізація 035.01 «Українська мова та література» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» Кваліфікація: Бакалавр філології за спеціалізацією 

035.01 «Українська мова та література» 

Гарант – к.філол.н., доц. Ричагівська Ю.Є. 

 



17.ОПП «Філологія та переклад (російська та англійська мови)»  Другого 

рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 

Гуманітарні науки Кваліфікація: Магістр  філології  за  спеціалізацією 

035.034 «Слов’янські   мови   та   літератури    (переклад включно), перша – 

російська», викладач, перекладач з російської та англійської  мов 

Гарант – к.філ.н., доц. Самборська І.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. 

 


