
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №7 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 27.11.2020 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 художньо-педагогічного факультету: 

1. ОПП «ОБРАЗОТВОРЧЕ  ТА ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, 

РЕСТАВРАЦІЯ» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Кваліфікація: магістр 

образотворчого та декоративного мистецтва, викладач 

Гарант – к.п.н., проф. Сташук О.А. 

2. ОПП «ОБРАЗОТВОРЧЕ  ТА ДЕКОРАТИВНЕ 

МИСТЕЦТВО»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  за 

спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» термін навчання 3 роки 

10 місяців на основі повної загальної середньої освіти Кваліфікація: бакалавр 

образотворчого та декоративного мистецтва  

Гарант – Ганжа М.В. 

3. ОПП «ХОРЕОГРАФІЯ» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Кваліфікація: Бакалавр хореографії 

Гарант – к.мист., доц. Маркевич Л.А. 

4. ОПП «ХОРЕОГРАФІЯ» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Кваліфікація: Магістр хореографії 

Гарант – засл.діяч. мист., доц. Гриценюк Р.А. 

5. ОПП «Сценічне мистецтво. Актор» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 



Культура і мистецтво Кваліфікація: Бакалавр сценічного мистецтва, актор 

драматичного театру.  

Гарант – к.мист., доц. Мельничук О.М. 

6. ОПП «Сценічне мистецтво. Режисер» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 

Культура і мистецтво Кваліфікація: Бакалавр сценічного мистецтва, режисер 

драматичного театру.  

Гарант – к.іст. н., доц. Борейко Г.Д. 

7. ОПП «Культурологія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 034 Культурологія  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки Кваліфікація: Бакалавр культурології.  

Гарант – к.іст. н., доц. КазначеєваЛ.М. 

8. ОПП «Культурологія» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти  за спеціальністю 034 Культурологія  галузі знань 03 Гуманітарні 

науки Кваліфікація: Магістр культурології, викладач фахових дисциплін  

Гарант – к.пед. н., доц. Тюска В.Б. 

9. ОПП «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 027 «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Кваліфікація: 

Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства 

Гарант – к.п.н., проф. Виткалов В.Г. 

10. ОПП «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 027 

«Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» 

Кваліфікація: Магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства 

Гарант – к.п.н., проф. Виткалов В.Г. 

11. ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво   

Гарант – д.культ., проф. Виткалов С.В. 

12. ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 028 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» Кваліфікація: Магістр з менеджменту соціокультурної діяльності, 

викладач фахових дисциплін 

Гарант  – д.культ., проф. Виткалов С.В. 

 

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. 

 


