
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  №8 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 12.03. 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 

педагогічного факультету: 

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

спеціальністю 012 Дошкільна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація: магістр дошкільної освіти. Менеджер дошкільної освіти. 

Гарант – Козлюк О.А. 

2. ОПП «Дошкільна освіта. Початкова освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова 

спеціальність 013 Початкова освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей дошкільних 

закладів раннього та дошкільного віку, вчитель початкової школи. 

Гарант – Горопаха Н.М. 

3. ОПП «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова 

спеціальність 016 Спеціальна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та 

дошкільного віку, асистент вчителя-логопеда закладів освіти і 

реабілітаційних закладів. 

Гарант – Павлюк Т.О. 

4. ОПП «Дошкільна освіта. Психологія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта додаткова спеціальність 

Психологія галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Кваліфікація: бакалавр 

дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку, 

практичний психолог в закладах освіти 

Гарант – Косарєва О.І. 



5. ОПП «Дошкільна освіта. Початкова освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова 

спеціальність 013 Початкова освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та 

дошкільного віку, вчитель початкової школи. 

Гарант – Маліновська Н.В. 

6. ОПП «Дошкільна освіта. Психологія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова спеціальність 

Психологія, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр 

дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку, 

практичний психолог в закладах освіти. 

Гарант – Шадюк О.І. 

7. ОПП «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта, додаткова 

спеціальність 016 Спеціальна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та 

дошкільного віку, вчитель-логопед закладів освіти та реабілітаційних 

закладів. 

Гарант – Руденко Н.М. 

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

спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Кваліфікація: бакалавр дошкільної освіти, вихователь дітей раннього та 

дошкільного віку 

Гарант – Юрчук О.І. 

9. ОПП « Спеціальна освіта (логопедія)» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 

Логопедія, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр 

спеціальної освіти. Логопед. Асистент вчителя-логопеда. Асистент вчителя з 

корекційної освіти. Асистент вчителя закладів освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням.  

Гарант – Косарєва Г.М. 

10. ОПП «Початкова освіта, інклюзивна освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, спеціалізація 

Інклюзивна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (3 р. 10 м.).  

Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. 

Фахівець з інклюзивної освіти. 

Гарант – Шевців З.М. 

11. ОПП «Початкова освіта, інклюзивна освіта» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, спеціалізація 



Інклюзивна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (2 р. 10 м.).  

Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. 

Фахівець з інклюзивної освіти. 

Гарант – Шевців З.М. 

12. ОПП «Початкова освіта, психологія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, додаткова спеціальність 

053 Психологія, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (3 р. 10 міс.).  

Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкової школи. 

Психолог. 

Гарант – Артемова О.І. 

13. ОПП «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: Магістр з освітніх, педагогічних наук. 

Викладач закладу вищої освіти. 

Гарант – Сойчук Р.Л. 

14. ОПП «Початкова освіта » першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 013 Початкова освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.  

Кваліфікація: бакалавр початкової освіти, вчитель початкової школи. Термін 

навчання 1 рік 10 міс. 

Гарант – Лук’яник Л.В. 

15. ОПП «Початкова освіта, психологія » першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта, галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка.  Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Професійна 

кваліфікація: вчитель початкової школи, психолог. Термін навчання 2 роки 

10 міс. 

Гарант – Іванова Л.І. 

16. ОПП «Початкова освіта » другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  

Кваліфікація: магістр початкової освіти, вчитель початкової школи 

Гарант – Сіранчук 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. 

 


