
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

Протокол №6 

засідання Експертної ради роботодавців 

 

24.09.2021 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); члени експертної ради у складі 4 осіб.  

ЗАПРОШЕНІ: президент Концерну «НІКМАС», д.т.н., професор Кирик Г.В. 

 

Голова: Холодов Р.І. 

Секретар: Пазуха І.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Зміна складу Експертної ради роботодавців освітньої програми 

«Прикладна фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

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

наноматеріали». 

 

 

СЛУХАЛИ: Про зміну складу Експертної ради роботодавців освітньої 

програми «Прикладна фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня за спеціальністю «105 Прикладна 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 Експертної ради работодавців. 

Члени робочої проєктної групи підтримали пропозицію Проценка І.Ю. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1) Вивести зі складу Експертної ради роботодавців освітньої програми 

«Приклана фізика та наноматеріали» для здобувачів вищої освіти третього 

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

наноматеріали» завідувача кафедри фізики та методики викладання фізики 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, к.ф.-



м.н., доц. Завражну О.М. у зв’язку зі зміною місця роботи та зміною сфери 

професійної діяльності. 

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» президента Концерну «НІКМАС», д.т.н., професора 

Кирика Г.В. 

3) Затвердити оновлений склад Експертної ради роботодавців освітньої 

програми «Прикладна фізика та наноматеріали»: Холодов Роман Іванович – 

заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної фізики НАН 

України (м. Суми), провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., доцент; 

Малихін Сергій Володимирович – завідувач кафедри фізики металів 

національного технічного університету «Харківський політехнічний 

університет», д.ф.-м.н., професор, старший науковий співробітник; 

Тарельник Вячеслав Борисович – завідувач кафедри технічного сервісу 

Сумського націального аграрного університету, д.т.н., професор; Рудь 

Дмитро Андрійович – директор ТОВ «Ріф-03» (м. Суми); Кирик Григорій 

Васильович – президент Концерну «НІКМАС», д.т.н., професор (м. Суми). 

 

 

 

 

Голова засідання 

 

  

 

 

 

Холодов Р.І. 

 

Секретар 

  

Пазуха І.М. 

 

 


