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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» у новому 

складі. 

Присутні члени експертної ради у кількості 5 осіб. 

Голова: Проценко І.Ю. 

Секретар: Пазуха І.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Вибори голови Експертної ради роботодавців.  

2. Затвердження робочих програм 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: Затвердження робочих програм вибіркових навчальних дисциплін 

професійної підготовки.  

 

ВИСТУПИЛИ: завідувач кафедри ЕЗПФ проф. Проценко І.Ю., який 

проінформував Експертну раду роботодавців про перелік вибіркових дисциплін, 

які запропоновані кафедрою для докторів філософії як вибіркові дисципліни 

блоку професійної підготовки: 

1. Фізичні властивості наноплівкових матеріалів (проф. Проценко І.Ю.). 

2. Кінетичні явища в плівкових матеріалах (проф. Проценко І.Ю.).  

3. Теоретико-методологічні основи прикладної фізики (доц. Шкурдода Ю.О.).  
4. Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки (проф. Однодворець Л.В., 

доц. Пазуха І.М.). 

5. Лазерні технології в наноматеріалознавстві (доц. Пазуха І.М.). 

6. Прилади та пристрої оптоелектроніки і спінтроніки (проф. Однодворець Л.В., 

ст. викл.Шабельник Ю.М.). 

7. Вибрані розділи теоретичної фізики (проф. Гончаров О.А.) 

Проценко І.Ю. повідомив, що викладачами кафедри ЕЗПФ та кафедри ПМ та 

МСС підготовлені силабуси і робочі програми та ознайомив Раду роботодавців з 

метою та змістом вищевказаних навчальних дисциплін у відповідності з 

програмними результатами навчання.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити робочі програми вибіркових дисциплін професійної 

підготовки на 3-4 семестр для спеціальності 105 – Прикладна фізика та 

наноматеріали за освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика та 

наноматеріали». 

 

 

Голова засідання 

 

  

Проценко І.Ю. 

 

Секретар 

 

 

Пазуха І.М. 

 


