
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  №10 

засідання Комісії для здійснення моніторингу та оновлення змісту освітніх 

програм і навчальних планів РДГУ 

від 16.03. 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 

художньо-педагогічного факультету:  

1. ОПП «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Кваліфікація бакалавр образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

Гарант – Ганжа М.В. 

2. ОПП «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Термін навчання 1 рік 10 міс. на основі ступеня молодший 

бакалавр Кваліфікація бакалавр образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва 

Гарант – Ганжа М.В.  

3. ОПП «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і 

мистецтво Кваліфікація магістр образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, викладач 

Гарант – Сташук О.А. 

4. ОПП «Сценічне мистецтво» другий (магістерський) рівень вищої освіти 

за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 Культура і 



мистецтво Кваліфікація: 1)магістр сценічного мистецтва, режисер-

постановник, викладач 2) магістр сценічного мистецтва, актор, викладач 

Гарант – Богатирьов В.О. 

5. ОПП «Сценічне мистецтво. Актор» перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 

Культура і мистецтво Кваліфікація: бакалавр сценічного мистецтва, актор 

драматичного театру 

Гарант – Мельничук О.М. 

6. ОПП «Сценічне мистецтво. Режисер» перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галузі знань 02 

Культура і мистецтво Кваліфікація: бакалавр сценічного мистецтва, режисер 

драматичного театру 

Гарант – Борейко Г.Д. 

7. ОПП «Хореографія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: магістр хореографії, балетмейстер, викладач хореографічних 

дисциплін 

Гарант – Гриценюк Р.А. 

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

спеціальністю 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Кваліфікація: бакалавр хореографії, балетмейстер, артист 

Гарант – Маркевич Л.А. 

 

УХВАЛИЛИ: ОПП і навчальний план з урахуванням виправлених зауважень 

надати Комісії до 17 березня 2020 р. 

 

 

Голова комісії                                                проф. Сойчук Р.Л. 

 

Секретар                                                          Вершинська О.Б. 

 

 

 

 

 


