
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

ВИТЯГ 

з протоколу №4 

онлайн-засідання Експертної ради роботодавців  

зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)»  

 

21.01.2022 р.         м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Проценко І.Ю., старший викладач кафедри ЕЗПФ Пасько О.О. (гарант освітньої 

програми); старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Пилипенко О.В. (секретар експертної ради); члени експертної ради у складі 4 особи. 

Всього – 6 осіб. 

 

Головуюча на засіданні: Пушкарьова Т.О. 

Секретар: Пилипенко О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

2. Обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти для здобувачів 2022 року прийому.  

 

 

2. СЛУХАЛИ: Представлення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Фізика)»  для 

здобувачів 2022 року прийому.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пасько О.О. – старший викладач кафедри ЕЗПФ, керівник робочої проєктної групи 

(гарант освітньої програми) – повідомила про необхідність упорядкування у навчальному 

плані та освітній програмі відповідно дисциплін із циклів загальної та професійної 

підготовки у зв’язку з ліцензуванням освітніх програм «Середня освіта (Історія)» та 

«Середня освіта (Іноземна мова)» зі спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)». У циклі загальної підготовки має міститися спільний для галузі знань 

блок дисциплін, які будуть викладатися для загального потоку здобувачів освіти. 

 

Шевченко І.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель фізики та 

астрономії КУ Сумська загальноосвітня школа I-III ступенів № 27 запропонувала 

вилучити ОК 4 «Орфографічний практикум з сучасної української мови», оскільки 

формування мовно-комунікативних компетентностей майбутніх вчителів у повній мірі 

здійснюється в межах ОК 2 «Основи академічного письма», при цьому всі вступники вже 

мають певний рівень підготовки з української мови, оскільки ЗНО з цього навчального 

предмета обов’язкове. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 



 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести в освітню програму «Середня освіта (Фізика)» 2022 р. п. такі зміни: 

– вилучити дисципліну «Орфографічний практикум з сучасної української мови» (5 

кредитів); 

– 5 кредитів, які при цьому вивільнено, додати до дисципліни «Загальна фізика» у 1-му 

семестрі. 

 

2. Затвердити оновлену освітню програму «Середня освіта (Фізика)» зі з 

урахуванням внесених змін. 

 

 

Голова засідання         Пушкарьова Т.О 

 

 

Секретар        Пилипенко О.В. 


