
Міністерство освіти і науки України 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

ВІД 1£ и и г г б и 2 0 ^ У р . м. Суми № / / ^ / V 

Про внесення змін до складу 
Робочої проектної групи 

З метою забезпечення дотримання вимог кількісного та якісного складу робочих проектних груп освітніх програм 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до складу Робочої проектної групи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» спеціальності 
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та затвердити її у такому 
складі: 

№ Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Для НПП - найменування 
посади та відповідної кафедри; 
для здобувачів вищої освіти -
освітній ступінь, абревіатура 

академічної групи; для зовнішніх 
стейкхолдерів - посада та назва 
організації за основним місцем 

роботи 

Освітня кваліфікація 

Професійна кваліфікація № Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Для НПП - найменування 
посади та відповідної кафедри; 
для здобувачів вищої освіти -
освітній ступінь, абревіатура 

академічної групи; для зовнішніх 
стейкхолдерів - посада та назва 
організації за основним місцем 

роботи 

найменування закладу, який 
закінчив НПП, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 
згідно з документом про вищу 

освіту 

науковий ступінь, шифр і 
найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, 
вчене звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Професійна кваліфікація 

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

І. Науково-педагогічні працівники 

1. Пасько Ольга 
Олександрівна 

Старший викладач кафедри 
електроніки, загальної та 

Сумський державний 
педагогічний університет 

Кандидат педагогічних наук, 
спеціальність 13.00.02 - теорія 

Робота у складі НМК сектору вищої 
освіти Науково-методичної ради 



прикладної фізики імені А.С. Макаренка, 
2008 р., спеціальність 

«Педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізика», 

викладач фізики 

та методика навчання (фізика) 
(диплом ДК № 024406). 

Тема дисертації: «Методика 
навчання механіки у загально-
освітніх навчальних закладах 

на основі мультимедійних 
засобів» 

Доцент кафедри електроніки, 
загальної та прикладної фізики 

(атестат АД №005949). 
Сертифікат № 000994470 від 
09.07.2019 р щодо володіння 

англійською мовою на 
рівні В2 

МОН; комісія із загальної, 
професійної освіти та спорту; 
підкомісія 014 Середня освіта, наказ 
МОН № 582 від 25.04.2019 р. 
Наявність не менше п'яти 
публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку 
фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема 
8сориз, \УеЬ оГ Зсіепсе Соге 
Соїіесїіоп: 
1. 2аугагЬпа О.М., СМПОСІУОГЄІЗ Ь . У . , 

Разко О.О., Заііукоуа А.І. 
Меі!юсіо1о§іса1 Вазез Гог 8іисІу 
ИапоіесИпоІоцу іп ІІіе Сепегаї 
РЬузісз Соигзе оґ Ні§Ьег Есіисаііопаї 
Іпзіііиііопз // 3. N300- Еіесігоп. 
РЬуз- 2017. - У.9, № 5. - Р. 05032. 
2. Завражна О.М., Пасько О.О., 
Однодворець Л.В., Салтикова А.І. 
Методика вивчення деяких питань 
сучасної фізики у загальноосвітніх 
навчальних закладах // Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні 
технології: науковий журнал / МОН 
України, Сумський державний 
педагогічний університет імені А.С. 
Макаренка. - Суми : СумДПУ імені 
А.С. Макаренка. - 2017. - № 3(67). -
С. 186-198. 
3. Завражна О.М., Пасько О.О., 
Однодворець Л.В., Салтикова А.І. 
Методика формування у студентів 
знань про стан сучасної фізики та 
нанотехнологій // Педагогічні науки: 
теорія, історія, інноваційні 
Технології : науковий журнал -
Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. 
Макаренка,- 2018. - № 11. - С. 197-
208. 
4. ЬеЬесіупзкуі 8., Разко О., 



К І Ю І О С І О У К . Кеіаїшзііс Соггесііоп оГ 
іііе Ріеісі Етіззіоп Сиггепі іп іЬе 
Ро\\'1ег-]ЧогсІІіеіт Рогтаїізт // І. 
Мапо- Еіесігоп. РІіуз.- 2019,- У.11, № 
2, Р.02022. 
5. Завражна О.М., Салтикова А.І., 
Пасько О.О., Хурсенко С.М. 
Астрономія в системі підготовки 
майбутнього вчителя фізики // 
Науковий часопис національного 
педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. Серія 5. 
Педагогічні науки: реалії та 
перспективи. Випуск № 71. - 2019. -
С. 225-229. 

2. Шкурдода 
Юрій 

Олексійович 

Доцент кафедри електроніки, 
загальної та прикладної фізики 

Сумський державний 
педагогічний інститут, 
1999 р., спеціальність 

«Фізика і математика», 
вчитель фізики, 

математики, астрономії та 
безпеки життєдіяльності. 

Сумський державний 
педагогічний інститут, 
2002 р., спеціальність 

«Педагогіка і методика 
середньої освіти. Фізика», 
магістр-дослідник з фізики 

Доктор фізико-математичних 
наук, 

спеціальність 01.04.01 - фізика 
приладів, елементів і систем 

(диплом ДД №008096). 
Тема дисертації: 

«Електрофізичні і 
магніторезистивні властивості 

несиметричних та 
гранульованих систем в 

умовах протікання 
твердофазних реакцій». 

Професор кафедри 
електроніки, загальної та 

прикладної фізики 
(атестат АП № 003272) 

Наукове керівництво (консульту-
вання) здобувача, який одержав 
документ про присудження 
наукового ступеня (прізвище, ім'я, 
по батькові дисертанта, здобутий 
науковий ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік захисту, серія, 
номер, дата, ким виданий диплом): 
Салтиков Дмитро Ігорович, доктор 
філософії, спеціальність 105 -
прикладна фізика та наноматеріали, 
«Особливості електро-транспорту в 
плівкових нанорозмірних системах 
на основі феромагнітних сплавів», 
2020 р„ БК. № 000786 від 
24.12.2020р., виданий Сумським 
державним університетом МОН 
України. 
Наявність не менше п'яти 
публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до 
наукометричних баз, зокрема 
8сориз, \\^еЬ оґ 8сіепсе Соге 
Соїіесіїоп: 
1. 81іре1пуі І .О, Рак У.Уа., 
81ікигс1осІа Уи.О., УогоЬіоу 8.1., 



Оегесіїа О.О., НгигеуусЬ А.У., 
ЗЬагаі І.У., Кгауеіз А.Р., ОогоЬеіз 
Уи.І., 8а1гаріпзкуу Ь., Ьисі'пзкі Т. 
Іпііиепсе оґ ІІіе тацпеїіс ПеІсІ оп іЬе 
зігисіигаї сііагасїегізіісз оГ §гапи1аг 
СохА§юо-х іИіп ііїш аііоуз // Тіїіп 
8о1і(1 Ріітз. - 2021. - У.724, 
Р.138613. 
2. Заііукоу О.І., Ргоізепко 5.1., 
Рахикіїа І.М., 8ЬкигсіосІа Уи.О. 
Сопсепігаїіоп апсі Ьеаі Ігеаїтепі 
ей'єсія оп та§пеІогс8І8Іі\е ргореіііез 
оГ ІІігее-Іаусг Гііт зузіетз Ьазесі оп 
РехСоюо-хапсі Си//Тіїіп ЗоїісЗ Р і і т з -
2020. - У.176. - Р.138422. 
3. Заііукоу Ш., 8Ькипіос1а Уи.О., 
ЗЬитакоуа N.1., РагикЬа І.М. ТЬе 
еІТесІ оГ ІЇіе зігисїигаї-рітазе зїаїе апсі 
сІіГґизіоп ргосеззез оп еіесіхісаі 
сопсіисііуіїу оГ папосгузїаіііпе 
РехСоюо-х/Си/ РехСоюо-х іЬіп Гіішз 
(0 < х < 100) // Сгузіаі Кезеагсії апсі 
ТесЬпо1о§у. - 2020. - У.55. -
Р.2000071. 
4. Рагикіїа І.М., Реїгепко К.М., 
ЗЬкигсіосІа Уи.О. СЬогпоиз А.М. 
8ігис1иге апсі та^пеїогезізііуе 
ргорегііез оГ іЬгее-Іауег Ііііп Штз оГ 
зріп-уаіуе Іуре // Сиггепі Аррііесі 
РЬузісз. - 2020. - У.20. - Р.788. 
5. 8а11укоу О. І., 8Ькигсіосіа Уи.О., 
Ргоізепко І.Уи. РЬазе зіаїе, сгузіаі 
зігисіиге, сІІГРизіоп ргосеззез апсі 
та^пеїогезізіапсе оґ (Іігее-Іаусг 
зігисіигез Ьазесі оп РехСоі-х 
(х =0,5) апсі Си // МеіаІІоГіх. 
Т^оуеізЬіе ТекЬпоІ. - 2019. - У.41, 
№ 5.-Р.595. 

3. Однодворець 
Лариса 

Валентинівна 

Професор кафедри електроніки, 
загальної та прикладної фізики 

Сумський державний 
педагогічний інститут, 

1992 р., 

Доктор фізико-математичних 
наук, спеціальність 01.04.01 -
фізика приладів, елементів і 

Наукове керівництво (консульту-
вання) здобувача, який одержав 
документ про присудження 



спеціальність «Фізика і 
математика», вчитель 
фізики і математики»; 

вчитель середньої школи 

систем (диплом ДД № 004324). 
Тема дисертації: «Електро-
фізичні і магніторезистивні 

властивості багатошарових та 
гетерогенних плівкових 

матеріалів сенсорної техніки». 
Професор кафедри прикладної 
фізики (атестат АП № 000171) 

наукового ступеня (прізвище, ім'я, 
по батькові дисертанта, здобутий 
науковий ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік захисту, серія, 
номер, дата, ким виданий диплом): 
1. РагикЬа І.М., 8Ьи1іагепко О.О., 
Г)о1§оу-СогсІііс1іик 8.К., ОСІПОСІУОГЄІЗ 

Ь.У. Мацпеїогезізііуе ргорегііез оГ 
піиііііаусг Гіііп зузїетз Ьазесі оп 
регтаїїоу апсі З І ІУЄГ // РЬузісз аіісі 
СЬетізІгу оґ Зоїісі 8Ше. - 2021. -
У.22, №1. - Р.175 - 179. 
2. Вигук І.Р., ОСІПОСІУОГЄІЗ Ь . У . , 

Кііугіїпуа УУ. 8іти1аІіоп оГ 
рагатеїегз оґ соахіаі зоїаг сеііз Ьазесі 
оп 8і апсі ІпР папо\УІгез // іоигпаї оГ 
N3110- апсі Еіесігопіс Ріїузісз. -
2021,- У.13(1).-Р. 01012-1-01012-5. 
3. Кокипо\УІсг Т-И., Вопсіагіеу У., 
ОСІПОСІУОГЄЇЗ Ь.У., ЗЬишакоуа М., 
ТкасЬ О.Р. Еіесігоріїузісаі ргорегііез 
оґ §гапи1аг Гііш аііоуз // Уасииіп. -
2019. - У.164. - Р.165-169. 
4. Ргоізепко І.Уи., ОСІПОСІУОГЄЇЗ Ь.У., 
Вопсіагіеу V., ТузсЬепко К., СЬезЬко 
І.У., 81іитакоуа N.1. 8ігаіп еїїесі іп 
Піт таїегіаіз МіхРеі^х/8 // У а с и и т -
2019. - У.165. - Р.113-117. 
5. РагикЬа І.М., Руїурепко ОУ., 
ОСІПОСІУОГЄІЗ Ь . У . А сотргеїіепзіуе 
іпуезіі^айоп оґ еіесіхоріїузісаі апсі 
та^пеїогезізйуе ргорегііез оґ іЬіп 
Гіітз Ьазесі оп реппаїїоу апсі З І ІУЄГ / / 

Маїєгіаіз КезеагсЬ Ехргезз. — 2018.— 
У.5, №10. - Р. 106409. 

СТЕЙКХОЛДЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

II. Здобувані вищої освіти (за згодою) 

4. Іваненко Здобувач освітньо-професійного - - -



Михайло 
Вікторович 

рівня, бакалавр зі спеціальності 
014 «Середня освіта (Фізика)», 

група СФ-91 

ПІ. Зовнішні стейкхолдерн (за згодою), діяльність яких пов'язана зі специфікою освітньої програми (роботодавці, 
випускники, представники академічного та наукового середовища) 

5. Холодов Роман 
Іванович 

Заступник директора з наукової 
роботи Інституту прикладної 

фізики НАН України (м. Суми) 

Харківський державний 
університет, 1994 р. 

спеціальність «Теоретична 
ядерна фізика», 
інженер-фізик 

Доктор фізико-математичних 
наук, спеціальність 01.04.02 -

теоретична фізика. 
Тема дисертації: «Резонансні і 

поляризаційні ефекти в 
процесах квантової 

електродинаміки в сильному 
магнітному полі». 

Старший науковий 
співробітник, доцент за 

кафедрою експериментальної і 
теоретичної фізики 

Діяльність за спеціальністю у формі 
участі у професійних та/або 
громадських об'єднаннях: 
Член-кореспондент НАН України, 
Відділення ядерної фізики та 
енергетики, спеціальність «Ядерна 
фізика», з 26.05.2021 р. 
Участь в атестації наукових кадрів 
як офіційного опонента або члена 
постійної спеціалізованої вченої 
ради, або члена не менше трьох 
разових спеціалізованих вчених рад: 
Член спеціалізованої вченої ради 
К55.250.01. 

Наукове керівництво (консульту-
вання) здобувача, який одержав 
документ про присудження 
наукового ступеня (прізвище, ім'я, 
по батькові дисертанта, здобутий 
науковий ступінь, спеціальність, 
назва дисертації, рік захисту, серія, 
номер, дата, ким виданий диплом): 
1. Хелемеля Олексій 
Володимирович, кандидат фізико-
математичних наук, спеціальність 
01.04.02 - теоретична фізика, 
«Втрати енергії важкої зарядженої 
частинки в замагніченому 
електронному газі з анізотропною 
температурою», 2018р.,ДК №050050 
від 18.12.2018 р., виданий 
Атестаційною колегією МОН 
України; 
2. Лебединський Сергій 



Олександрович, кандидат фізико-
математичних наук, спеціальність 
01.04.02 - теоретична фізика, 
«Польова електронна емісія з 
врахуванням впливу зовнішнього 
магнітного поля та релятивістських 
ефектів», 2019 р.,ДК №056193 від 
26.02.2020р., виданий Атестаційною 
колегією МОН України. 

Наявність не менше п'яти 
публікацій у періодичних наукових 
виданнях, що включені до переліку 
фахових видань України, до 
наукометричних баз, зокрема 
8сориз, \УеЬ оГ Зсіепсе Соге 
Соїіесііоп: 
1. Мазіоу У.І., СЬегетпукЬ О.К., 
Ротіпа А.Р., Моуак О.Р., 
Оузіаппікоу Я.Т. Уоііех зігисіигез 
апсі еіесігоп Ьеат сіупатісз іп 
та§пеІІ2ес! ріазта // Шгаіпіап 
.Іоигпаї оГ РЬузісз Ліз Ііпк із 
(ІізаЬІесІ.- 2021. - V. 66, № 4. - Р. 
310-315. 
2 . БіасИепко М . , ТЧоуак О . , К Ь О І О С І О У 
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