
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  №5 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 06.03. 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 

факультету документальних комунікацій та  менеджменту: 

1. ОПП «Менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування Кваліфікація: магістр менеджменту 

Гарант – Савченко О.Р. 

2. ОПП «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування Кваліфікація: бакалавр менеджменту 

Гарант – Юхименко-Назарук І.А. 

3. 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 – Сяська О.В. 

4. ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: магістр маркетингу 

Гарант – Дейнега І.О. 

5. ОПП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: бакалавр з маркетингу 

Гарант – Микитин Т.М. 



6. 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 за 

спеціалізацією документознавець-менеджер інформаційних систем 

Гарант – Веремчук О.В. 

7. 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 документознавець-менеджер інформаційних систем 

Гарант – Сілкова Г.В. 

8. 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. 

Бібліотекар, професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу ? 

Гарант- Швецова Г.М. 

9. 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, 

бібліотекар, за спеціалізацією Книгознавство, бібліотекознавство і 

бібліографія 

Гарант- Шатрова М.Б 

 

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. 

 

 

 

 


