
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

 

Протокол №1 

засідання Експертної ради роботодавців 

 

28.08.2020 р. м. Суми 

 

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців на 

основі комплексного співробітництва випускової кафедри електроніки, загальної 

та прикладної фізики із зацікавленими навчальними закладами і організаціями – 

провідними роботодавцями, шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, 

матеріальних та корпоративних ресурсів партнерів, розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти за 

освітньою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали» зі спеціальності 105 

«Прикладна фізика та наноматеріали» згідно «Положення про Експертні ради 

роботодавців Сумського державного університету» (№ 0578-І від 15.12.2017р.) 

наказом ректора СумДУ № 0528-І від 20.05.2021 р. було затверджено Експертну 

раду роботодавців зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали за 

освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали» складі. 

Присутні члени експертної ради у кількості 5 осіб. 

Гарант ОП: проф. Проценко І.Ю. 

Секретар (Член РПГ): доц. Пазуха І.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Вибори голови Експертної ради роботодавців.  

2. Про оновлення робочих програм з вибіркових навчальних дисциплін 

професійної підготовки.  

 

1. СЛУХАЛИ: представлення кандидатур на посаду голови Експертної ради 

роботодавців. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ 

проф. Проценко І.Ю. запропонував обрати головою Експертної ради роботодавців 

заступника директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН 

України (м. Суми), провідного наукового співробітника, д.ф.-м.н., доцента 

Холодова Романа Івановича. 

 Члени Експертної ради підтримали пропозицію Проценка І.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатуру Холодова Р.І. на посаді голови Експертної ради 

роботодавців зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали за 

освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

2. СЛУХАЛИ: Про оновлення робочих програм з вибіркових навчальних 

дисциплін професійної підготовки. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Холодов Р.І. – голова Ради роботодавців освітньої програми «Прикладна 

фізика та наноматеріали» – щодо оновлення змісту робочих програм з вибіркових 

навчальних дисциплін професійної підготовки з урахуванням сучасних тенденцій 

розвитку нанотехнології та прикладної фізики. 

Салтикова А.І. – член експертної ради – підтримала пропозицію 

Холодова Р.І. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати викладацькому складу, які забезпечують викладання 

вибіркові дисципліни блоку професійної підготовки для докторів філософії за 

освітньою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали» зі спеціальності 105 

Прикладна фізика та наноматеріали, переглянути зміст робочих програм. 

 

 

Голова засідання 

 

  

Холодов Р.І. 

 

Секретар 

  

Пазуха І.М. 

 

 


