
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

 

Протокол №2 

засідання Експертної ради роботодавців 

 

21.12.2020 р. м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Проценко І.Ю. (гарант освітньої програми); доцент кафедри електроніки, 

загальної та прикладної фізики Пазуха І.М. (член групи забезпечення якості 

освіти, секретар експертної ради); доцент кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики Лютий Т.В. (член групи забезпечення якості освіти); члени 

експертної ради у складі 5 осіб. Всього – 8 осіб. 

 

Голова: Холодов Р.І. 

Секретар: Пазуха І.М. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Оновлення освітньої програми «Прикладана фізика та наноматеріали» у зв’язку 

з оновленням тимчасового стандарту вищої освіти України для третього 

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

наноматеріали» у відповідності до Методичних рекомендацій щодо розроблення 

стандартів вищої освіти, які були затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

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

України від 30.04.2020 р. № 584). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про оновлення освітньої програми «Прикладна фізика та 

наноматеріали». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Проценко І.Ю. – гарант освітньої програми «Прикладна фізика та 

наноматеріали» – щодо приведення освітньої програми у відповідність до 

тимчасового стандарту вищої освіти України для третього (освітньо-наукового) 

рівня за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». Проценко І.Ю. 

наголосив на необхідності введення загальної освітньої компоненти «Формування 

системного наукового/мистецького світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору». 



Тарельник В.Б. – члени експертної ради – про необхідність включення до 

фахових компетентностей здатність оцінювати та підвищувати інноваційну та 

комерційну привабливість розробки, виробництва та експлуатації нових приладів, 

апаратури, обладнання, матеріалів. 

Завражна О.М. – члени експертної ради – запропонувала означити результат 

навчання, що розкривав би уміння самостійно визначати завдання професійного 

та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і 

здійснювати підвищення рівня кваліфікації. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити освітню програму «Прикладна фізика та наноматеріали» зі 

спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали з урахуванням отриманих 

пропозицій. 

 

 

Голова засідання 

 

  

Холодов Р.І. 

 

Секретар 

  

Пазуха І.М. 

 

 


