
Міністерство освіти і науки України 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Н А К А З 

від травня 2021 р. м . С у м и № О ^ Р Р - / 

Про внесення змін до складу 
Робочої проектної групи 

Для вдосконалення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 
університеті, виконання вимог Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти (наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977), а також Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти ( Е 8 0 2015) 

НАКАЗУЮ: 
1. Утворити Робочу проектну групу освітньо-професійної програми «Фізика» спеціальності 014 - Середня освіта (фізика) за 
першим рівнем (бакалавр) вищої освіти 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 

Найменування закладу, який закінчив, рік 
закінчення, спеціальність, кваліфікація 

згідно з відповідним документом 

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової 
спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за 
якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або 

категорія, педагогічне звання 
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І. Науково-педагогічні працівники 

1 

Пасько Ольга Олександрівна 
(гарант освітньої програми) 

Старший викладач кафедри 
електроніки, загальної та 

прикладної фізики 

Сумський державний 
педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка, 2008 р., 
спеціальність «Педагогіка і 

Кандидат педагогічних наук, 
13.00.02 - теорія та методика навчання 

фізики, тема дисертації: «Методика 
навчання механіки у загальноосвітніх 



методика середньої освіти. 
Фізика», 

викладач фізики 

навчальних закладах на основі мульти-
медійних засобів» 

(диплом ДК № 024406) 
Доцент кафедри електроніки, загальної 

та прикладної фізики 
(атестат АД №005949) 

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» 
Доцент кафедри фізики та методики 

навчання фізики 
(атестат 12ДЦ №040952) 

3 Однодворець 
Лариса 

Валентинівна 

Професор кафедри 
електроніки, загальної та 

прикладної фізики 

Сумський державний 
педагогічний інститут, 1992, 

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

школи 

Доктор фізико-математичних наук, 
наук. спец. 01.04.01 - фізика приладів, 

елементів і систем 
(диплом ДД № 004324) 

Тема докт. дис. «Електрофізичні і 
магніторезистивні властивості 
багатошарових та гетерогенних 
плівкових матеріалів сенсорної 

техніки» 
Професор кафедри прикладної фізики 

(атестат АП№ 000171) 
II. Здобувані вищої освіти (за згодою)2) 

4 Іваненко Михайло 
Вікторович 

Здобувач освітньо-
професійного рівня бакалавр зі 

спеціальності 014 «Середня 
освіта (фізика)», гр. СФ-91 

- -
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III. 
та 

Зовнішні стейкхолдери (за згодою), діяльність яких пов'язана зі специфікою освітньої програми (роботодавці, випускники, представники академічного 
[аукового середовища) 

5 Карпу ша Валентина 
Михайлівна 

КУ Сумський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 
методист з фізики та 

астрономії навчально-
методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та професійного 
розвитку 

Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка, 1989 р., 
спеціальність «Фізика та 

астрономія», 
фізик-викладач 

-

2. Начальнику ВДІКК довести наказ в електронному вигляді до відома начальника відділу ліцензування, акредитації та 
статистики, та посадових осіб, які у ньому зазначені. 

Ректор 

Проект наказу вносить: 
Декан факультету ЕлІТ 

Василь КАРПУША 

Олексій ДРОЗДЕНКО 

Погоджено: 
Перший проректор 

Сергій ЛЄОНОВ 

іроректор з навчально-педагогічної 
роботи 

Інна ШКОЛЬНИК 

Начальник ВЛАС 

Олег СКОРБА 


