
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  №3 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ від 04.03. 2020 р. 

Голова – проф. Сойчук Р.Л. –заступник голови навчально-методичної ради 

Члени комісії – проф. Войтович І.С. – голова навчально-методичної ради 

університету 

                            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 Сойчук Р.Л. про розгляд Освітньо-професійних програм 

психолого-природничого факультету: 

1. ОПП «Середня освіта. (Біологія та здоров’я людини)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(біологія та здоров’я людини) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: 

магістр середньої освіти. Вчитель біології та основ здоров’я . 

Гарант – Грицай Н.Б. 

2. ОПП ««Середня освіта. (Біологія)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 01 Середня освіта (біологія) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр середньої освіти. Викладач біології. 

Вчитель біології. 

Гарант – Грицай Н.Б (уточнити) 

3. ОПП «Середня освіта (Біологія)»  першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія) галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр середньої освіти, вчитель біології. 

Гарант – Трохимчук І.М. 

4. ОПП «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 014 Середня освіта 

(Біологія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр середньої 

освіти, вчитель біології та основ здоров’я 

Гарант – Трохимчук І.М. (уточнити) 

5. ОПП «Середня освіта (природничі науки)» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (природничі науки) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр середньої освіти. 

Вчитель природничих наук, біології, фізики, хімії. 

Гарант – Сяська І.О. 

 



6. ОПП «Середня освіта (природничі науки)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта 

(природничі науки) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр 

середньої освіти. Вчитель природничих наук, біології, фізики, хімії. 

Гарант – Ойцюсь Л.В. 

7. ОПП «Екологія інформаційного простору» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі 

науки Кваліфікація: магістр з екології, викладач, аналітик консолідованої 

інформації. 

Гарант – Лисиця А.В. 

8. ОПП «Екологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки Кваліфікація: 

бакалавр з екології. 

Гарант – Логвиненко І.П. 

9. ОПП «Екологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки Кваліфікація: 

магістр з екології, викладач екології. 

Гарант – Лико С.М. 

10. ОПП «Радіоекологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки Кваліфікація: 

магістр з екології, викладач, радіолог. 

Гарант – Суходольська І.Л. 

11. ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Кваліфікація: бакалавр психології, психолог. 

Гарант – Корчакова Н.В. 

12. ОПП «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки Кваліфікація: бакалавр психології, психолог. 

Гарант – Ямницький В.М. 

13. ОПП «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 

Управління та адміністрування Кваліфікація: магістр менеджменту 

Гарант – Пелех Ю.В. 

 

УХВАЛИЛИ: ОПП і навчальний план з урахуванням виправлених зауважень 

надати Комісії до 16 березня 2020 р. 

 

Голова комісії                                                проф. Сойчук Р.Л. 

Секретар                                                          Вершинська О.Б. 


