
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики 

 

Протокол №1 

on-line засідання Експертної ради роботодавців 

 

21.04.2022 р.         м. Суми 

 

ПРИСУТНІ: доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики 

Ігор ШПЕТНИЙ (гарант освітньої програми); старший викладач кафедри 

електроніки, загальної та прикладної фізики Костянтин ТИЩЕНКО (секретар 

експертної ради); члени експертної ради у складі 5 осіб.  

 

Голова: Григорій КИРИК 

Секретар: Костянтин ТИЩЕНКО 

 

СЛУХАЛИ: Про оновлення освітньої-професійної програми «Електронні 

інформаційні системи» для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 

171 «Електроніка». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Григорій КИРИК – голова Експертної ради роботодавців зазначив, про 

необхідність внесення зміни до пункту 1.4 «Придатність до 

працевлаштування» освітньої програми у зв’язку зі змінами внесеними до 

«Класифікатору професій» ДК 003.2010 наказом міністерства економіки 

України №810-21 від 25 жовтня 2021 року.  

Згідно чинного класифікатора професій випускники здатні виконувати 

професійну роботу як: 

2144  Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 

2144.1 Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації) 

2144.2 Інженер-конструктор (електроніка)  

3114 Технік-технолог (електроніка) 

3114 Технік-конструктор (електроніка) 

1237 Головні фахівці-керівники науково-дослідних підрозділів та 

підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 

1237.1 Головний електронік 

2131 Розробники обчислювальних систем 

2131.1 Конструктор комп’ютерних систем  

2131.1 Інженер з комп’ютерних систем 

2310 Викладачі вищих навчальних закладів 

2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти 

2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти 



Олена ТАНЧЕНКО – член Експертної ради роботодавців, інженер-

проектувальник ТОВ КП “Інтертелеком” внести зміни у структурно-логічну 

схему ОПП Електронні інформаційні системи, а саме перенести ОК7 «Основи 

волоконної та інтегральної оптики» з 2-го у 1-й семестр у зв’язку із 

необхідністю формування базових знань здобувачів  при вивченні ОК10 

«Мікроелектронні сенсори». 

Ігор ШПЕТНИЙ – гарант освітньої програми «Електронні інформаційні 

системи» підтримав пропозицію голови Експертної ради роботодавців. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Привести у відповідність п. 1.4, що стосується придатності 

випускників до працевлаштування та подальшого навчання, до 

«Класифікатору професій» ДК 003.2010 (зі змінами від 25 жовтня 2021 р.). 

2. Затвердити оновлену освітню програму «Електронні інформаційні 

системи» для другого (магістерського) рівня за спеціальністю 171 

«Електроніка» з урахуванням ухвалених змін. 

 

 

 

 

Голова засідання 

 

 

 

 

 

 

 

Григорій КИРИК 

 

Секретар 

  

Костянтин ТИЩЕНКО 

 

 


