
ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

розширеного засідання Вченої ради 
від 04 червня 2015 року 

 
1. Затвердження освітніх програм підготовки бакалаврів і магістрів 

набору 2015 року: 
 
– 6.030401 – правознавство, бакалавр 

Доповідач: Ігор Андрійович Грицяк, 
завідувач кафедри правознавства, 
д. н. з держ. упр., проф. 

 
– 6.020204 – музичне мистецтво, бакалавр 
– 8.02020401 – музичне мистецтво, магістр 

Доповідач: Тетяна Миколаївна Пляченко, 
завідувач кафедри інструментально- 
виконавської майстерності 
Інституту мистецтв, д. пед. н., доц. 

– 6.020204 – музичне мистецтво, бакалавр, професійне спрямування 
“Сольний спів” 

– 8.02020401 – музичне мистецтво, магістр, спеціалізація “Сольний 
спів” 

Доповідач: Тетяна Володимирівна Зінська, 
доцента кафедри академічного 
та естрадного вокалу, 
заступник директора з наукової роботи 
Інституту мистецтв, к. мист. 

– 6.020205 – образотворче мистецтво, бакалавр 
– 8.02020501 – образотворче мистецтво, магістр 

Доповідач: Юлія Вікторівна Романенкова, 
завідувач кафедри образотворчого 
мистецтва Інституту мистецтв, 
д. мист., проф. 

– 6.020207 – дизайн, бакалавр 
– 8.02020701 – дизайн, магістр 

Доповідач: Юрій Львович Афанасьєв, 
завідувач кафедри дизайну 
Інституту мистецтв, д. філос. н., проф. 

– 6.020202 – хореографія, бакалавр 
Доповідач: Тетяна Анатоліївна Медвідь, 
доцент кафедри академічного 
та естрадного вокалу, секція хореографії 
Інституту мистецтв, к. мист. 

– 6.010101 – дошкільна освіта, бакалавр 
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– 8.01010101 – дошкільна освіта, магістр 
Доповідач: Ганна Володимирівна Бєлєнька, 
професор кафедри дошкільної освіти, 
заступник директора з наукової роботи 
Педагогічного інституту, д. пед. н., доц. 

– 6.010102 – початкова освіта, бакалавр 
– 8.01010201 – початкова освіта, магістр 

Доповідач: 
Світлана Миколаївна Мартиненко, 
завідувач кафедри початкової освіти 
та методик гуманітарних дисциплін 
Педагогічного інституту, д. пед. н., проф. 

– 6.030102 – психологія, бакалавр  
– 8.03010201 – психологія, магістр  

Доповідач: Тетяна Петрівна Цюман, 
доцент кафедри загальної, вікової та 
педагогічної психології Інституту людини, 
 к. психол. н., доц. 

– 6.010105 – корекційна освіта (логопедія), бакалавр 
Доповідач: Олена Валеріївна Мартинчук, 
завідувач кафедри спеціальної психології, 
корекційної та інклюзивної освіти 
Інституту людини, к. пед. н., доц. 

– 6.030103 – практична психологія, бакалавр 
– 8.03010301 – практична психологія, магістр 

Доповідач: Тетяна Володимирівна Клібайс, 
викладач кафедри практичної психології 
Інституту людини 

– 6.010106 – соціальна педагогіка, бакалавр 
– 8.01010601 – соціальна педагогіка, магістр 
– 6.130102 – соціальна робота, бакалавр 
– 8.13010201 – соціальна робота, магістр 

Доповідач: Тетяна Василівна Журавель, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту людини, 
к. пед. н. 

 


