
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  №6 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 10.03. 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 математики та інформатики: 

1. ОПП «Середня освіта (Інформатика)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта спеціалізація 

Інформатика галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: магістр 

середньої освіти, вчитель інформатики 

Гарант – Войтович І.С. 

2. ОПП «Середня освіта (Інформатика)» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014.09 Середня освіта спеціалізація 

Інформатика галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр 

середньої освіти, вчитель інформатики 

Гарант – Павлова Н.С. 

3. ОПП «Прикладна математика» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика галузі знань 11 

Математика та статистика Кваліфікація: магістр прикладної математики, 

фахівець у галузі прикладної математики. Викладач прикладної математики 

Гарант –Сяський А.О. 

4. ОПП «Прикладна математика» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика галузі знань 11 

Математика та статистика Кваліфікація: бакалавр прикладної математики, 

фахівець у галузі прикладної математики.  

Гарант –Мороз І.П. 

5. ОПП «Комп’ютерні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 



технології Кваліфікація: бакалавр комп’ютерних наук, фахівець  у галузі 

комп’ютерних наук 

Гарант – Сінчук А.М. 

6. ОПП «Середня освіта (Математика)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта спеціалізація Математика з 

додатковою спеціалізацією «Інформатика» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Кваліфікація: магістр середньої освіти, вчитель математики та інформатики 

Гарант – Петрівський Я.Б. 

7. ОПП «Середня освіта (Математика)» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта спеціалізація Математика,  

Інформатика галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр 

середньої освіти. Вчитель математики. Вчитель інформатики 

Гарант – Крайчук О.П. 

8. ОПП «Професійна освіта (Цифрові технології)» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 Професійна 

освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: 

магістр з професійної освіти за спеціалізацією цифрові технології, інженер-

програміст 

Гарант – Шліхта Г.О. 

9. ОПП «Професійна освіта (Цифрові технології)» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 Професійна 

освіта (Цифрові технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: 

бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією програміст. Викладач 

інформаційних технологій 

Гарант – Гнедко Н.М. 

 

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. 

 

 


