
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

Протокол №5 

онлайн-засідання Експертної ради роботодавців  

зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)»  

 

25.11.2022 р.         м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: заст.завідувача кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Однодворець Л.В., старший викладач кафедри ЕЗПФ Пасько О.О. (гарант ОПП); 

старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Пилипенко О.В. (секретар експертної ради); члени експертної ради у складі 3 

особи. Всього – 5 осіб. 

 

Головуючий на засіданні: Пушкарьова Т.О. 

Секретар: Пилипенко О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу підготовки 

здобувачів на ОПП.  

2. Обговорення проєкту ОПП «Середня освіта (Фізика)» на 2023 р.п. 

 

1. СЛУХАЛИ: Аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Однодворець Л.В. – заступник завідувача кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики з інформацією про навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу на ОП: силабуси у каталозі курсів СумДУ; НМК, завантажені 

на Elit_disk; презентації до лекцій, розроблені викладачами кафедри, посилання на 

які оприлюднено у Elit_disk; курси в LMS зі структурою та наповненням 

відповідно до силабусу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома 

2. Викладачам, що викладають на ОП, забезпечити 100% розміщення силабусів 

у каталозі та НМК в базі на Elit_disk, а також продовжити розробку курсів в 

LMS (MIX СумДУ, Google Classroom). 

 

 



2. СЛУХАЛИ: Представлення проєкту освітньої програми «Середня освіта 

(Фізика)»  для здобувачів 2023 року прийому.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

групи (гарант освітньої програми) представила проєкт ОПП «Середня освіта 

(Фізика)»  для здобувачів 2023 року прийому. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни у НП для 2023 р.п. зі збереженням розподілу навчального 

навантаження відповідно до норм: ОК «Охорона праці та безпека життєдіяльності» 

перенести до циклу дисциплін загальної підготовки та ОК «Інтегрований курс 

„Методика виховної роботи в закладах освіти, педагогічна культура та професійна 

толерантність вчителя“» до циклу дисциплін професійної підготовки відповідно. 

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

урахуванням внесених змін. 

 
 

Голова засідання         Пушкарьова Т.О 

 

 

Секретар        Пилипенко О.В. 


