
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

Протокол №1 

засідання робочої проєктної групи 

 

12.11.2020 р.         м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: члени робочої проєктної групи у складі 3 осіб. 

ЗАПРОШЕНІ: доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Лютий Т.В.; завідувач відділу радіаційної біофізики Інститут прикладної 

фізики НАН України (м.Суми) Данильченко С.М.;  здобувач ступеня доктор 

філософії зі спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» 

Шуляренко Д.О. – аспірант третього року навчання групи гр. АСП-7.105.1. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зміна складу робочої проєктної групи освітньої програми «Прикладна 

фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та наноматеріали» 

на 2021 рік. 

2. Обговорення завдань та етапів щодо оновлення тимчасового 

стандарту вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня за 

спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» згідно методичних 

рекомендацій по розробленню стандартів (наказ МОН України від 01.06.2017 

р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

30.04.2020 р. № 584) та внесення відповідних змін до освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зміну складу робочої проєктної групи освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики (гарант 

освітньої програми «Прикладна фізика та наноматеріали») Проценко І.Ю. з 

пропозиціями щодо зміни складу проєктної групи. 

Члени робочої проєктної групи підтримали пропозицію Проценка І.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Ввести до складу робочої проєктної групи освітньої програми 



«Приклана фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали» Лютого Т.В. 

2) Ввести до складу робочої проєктної групи освітньої програми 

«Приклана фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали» здобувач ступеня доктор філософії Шуляренка Д.О. 

3) Ввести до складу робочої проєктної групи освітньої програми 

«Приклана фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладана фізика та 

наноматеріали» зовнішнього стейкхолдера Данильченка С.М. 

 

4) Керівником проєктної групи призначити д. ф.-м. н., проф. 

Проценка І.Ю. 

 

5) Затвердити оновлений склад робочої проєктної групи освітньої 

програми «Прикладна фізика та наноматеріали»: д. ф.-м. н., проф. 

Проценко І.Ю. (керівник); д. ф.-м. н., проф. Денисов С.І.; к. ф.-м. н., доц. 

Пазуха І.М., к. ф.-м. н., доц. Лютий Т.В.; Шуляренко Д.О.; к. ф.-м. н. 

Данильченко С.М. 

 

2. СЛУХАЛИ: Обговорення завдань та етапів щодо оновлення тимчасового 

стандарту вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня за 

спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» згідно методичних 

рекомендацій по розробленню стандартів (наказ МОН України від 01.06.2017 

р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

30.04.2020 р. № 584) та внесення відповідних змін до освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проценко І.Ю. щодо необхідності приведення тимчасового стандарту 

вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) рівня за 

спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» у відповідність до 

методичних рекомендацій по розробленню стандартів (наказ МОН України 

від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30.04.2020 р. № 584) та внесення відповідних змін до освітньої 

програми. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Доручити членам робочої проєктної групи здійснити аналіз методичних 

рекомендацій по розробленню стандартів (наказ МОН України від 01.06.2017 

р. № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 

30.04.2020 р. № 584), аналогічних вітчизняних та зарубіжних освітніх 



програм, тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та 

регіонального контексту, допрацювати тимчасовий стандарт і освітню 

програму та оприлюднити проект оновленої освітньої програми. 

 

 

 

Голова засідання 

 

  

Проценко І.Ю. 

 

Секретар 

 

 

Пазуха І.М. 

 


