
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №8 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 30.11.2020 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 Інституту мистецтв: 

1. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти За спеціальністю 014 «Середня 

освіта (Музичне мистецтво)»Галузь знань 01«Освіта/Педагогіка» 

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти. Вчитель музичного мистецтва 

Гарант – к.пед.н. Крижановська Т.І. 

2. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО)» 

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

освіта (Музичне мистецтво)» галузі знань 01«Освіта/Педагогіка» 

Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Вчитель музичного мистецтва. 

Керівник музичний 

Гарант  - засл. прац. культури, проф. Корейчук М.П. 

3. ОПП «СЕРЕДНЯ ОСВІТА. МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. 

ПСИХОЛОГІЯ» першого  (бакалаврського)  рівня вищої освіти   за 

спеціальністю 014  Середня освіта (Музичне мистецтво)галузь знань 01 

Освіта/Педагогіка  Кваліфікація:  Бакалавр середньої освіти, вчитель 

музичного мистецтва. Психолог. 

Гарант – к.п.н., доц. Радковська Л.М. 

4. ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. ФОРТЕПІАНО» Першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» спеціалізація «Фортепіано» галузі знань 02 «Культура і 



мистецтво» Кваліфікація: бакалавр  музичного мистецтва, 

викладач, концертмейстер. 
Гарант – доц. Никон О.К. 

5. ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» Другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура 

і мистецтво» Кваліфікація: магістр музичного мистецтва, викладач (за фахом) 

закладу вищої освіти 

Гарант – док.пед.н., проф. Сверлюк Я.В. 

6.ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО.ЕСТРАДНИЙ СПІВ» Першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» спеціалізація «Естрадний спів» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво»Кваліфікація: бакалавр  музичного мистецтва, викладач, артист-

вокаліст 

Гарант- проф. каф. Фарина Н.П. 

7.ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО. МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР» 
Першого(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» спеціалізація «Музичний фольклор» за спеціальністю 025 

«Музичне мистецтво»Кваліфікація:бакалавр музичного мистецтва, викладач, 

артист ансамблю, керівник фольклорного ансамблю. 

Гарант – проф. Столярчук Б.Й. 

8.ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО.НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» спеціалізація «Народні інструменти» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» Кваліфікація: бакалавр  музичного мистецтва, викладач, артист 

оркестру (ансамблю), диригент оркестру народних інструментів. 

Гарант- проф. Мельничук С.Ф. 

9.ОПП «Музичне мистецтво. Оркестрові духові та ударні інструменти» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» спеціалізація «Оркестрові духові  та ударні інструменти» 

галузі знань 02 «Культура і мистецтво»Кваліфікація: бакалавр  музичного 

мистецтва, викладач, артист оркестру (ансамблю), диригент духового 

оркестру. 

 Гарант –к.п.н., проф. Цюлюпа С.Д. 

10.ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО.ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ» 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» спеціалізація «Хорове диригування» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, викладач, диригент 

хору,артист хору, регент 

Гарант – доц. Якимчук С.Н. 

11.ОПП «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО.АКАДЕМІЧНИЙ СПІВ»Першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» спеціалізація «Академічний спів» галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» Кваліфікація: бакалавр музичного мистецтва, викладач, артист-

вокаліст,камерний співак, артист хору 



Гарант- доц.  Іваник Н.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. 

 


