
рЕцЕнзIя

на освiтньо-професiйну програму
<Середня ocBiTa: фiзика, математика))

piBeHb вищоТ освiти: перший (бакалаврський)
Спецiальнiсть 014 Середня ocBiTa

Предметна спецiальrriсть: 0 14.08 Середня ocBiTa (Фiзика)
Гачузъ знань 01 OcBiTa / Педагогiка

Квалiфiкацiя: бакапавр середнъсi сlсвiти (фiзика).
вчитель фiзики, вчитель математики

Програма розроблена вiдшовiдно д0 виI\{ог вишдоТ trсвiти Украiни першого

(бакалаврськtlго) рiвilя освi,rи, ступеня виrцоТ освiти - бакалавр, спецiальностi

- 014 Середня ocBiTa, предметноТ спецiалъностi - 014.08 Середня ocBiTa

(Фiзика), галузi знань - 01 OcBiTa / Педагогiка, освiтнъоТ програми - Середня

ocBiTa: фiзика, математика, квалiфiкацiТ - бакалавр середньоТ освiти (фiзика),

вчителъ фiзtлки, вчителъ математики,

Освiтньо-професiйна проrрама розроблена проектЕою групою кафедри

фiзики та математики механiко-математичного факультету МttколаТвського

нацiоьiального унiверситету iп,tенi В.О. Сухомлинськог0:

Манькусь I.B. - керiвник проектноТ грули, каIlдидат педагогiчних наук,

доцент;

ýiнжос Р.В. -- доктор технiчних наук, професор;

Недбасвська Л.С. - кандидат педагогiчних наук, доцент.

В освiтньо-професiйнiй програмi чiтко визначена мета - надати ocBiTy в

галузi фiзики та матеI\,{атики iз широким доступом до rтрацевлаштування,

пiдготувати конкуреЕтосЕрое{ожних факiвцiв квалiфiкацiТ: бакалавр середньоТ

освiти (фiзика), вчителъ фiзики, вчитель математики, якi здатнi вирiшlrвати

сучаснi проблеми ocBiTHboT галузi та постiйно самовдоскOналюватись.

Придатнiсть вигtусквикiв д0 працевлаштування та подапъшого навчання

визЕачасться як irцожливiсть працювати в основнiй (базовiй) середнiй школi,

закладах позашкiлънот освiти 1rчнiвськот молодi, в наукових закладах та

продовженнi навча}{iIя в магiстратурi. OcHoBHi KoMt]eTeHTHocTi, якi

формlтоться в ходi навчання (загальнi та фаховi KoMпeTeHTHocTi),

визначаються в програпri вiдповiдно до дiючих стандартiв освiти. Загальнi

KoMIIeTeHTHocTi визначаються як знання та розумiння предметноТ областi та

i



розумiнЕя професiйноТ дiяльностi, а також здатностi лiяти на ocHoBi засво€них

знань. Фаховi комгIетеЕтностi визначаютъся як здатнiсть використовувати

систематизованi теоретичнi та практичнi зrтання з фiзики та математики, а

такOж методики навчання фiзики i математики при вирiшеннi професiйних

завдань.

Результативнiсть ocBiTHboT дiяльнос,гi за даною програмою визначасться

сформованiстю ПРН. Перелiк ocBiTHix кол,тпонентiв (ОК) програми чiтко

визначений навчzuтъним шланом спецiальностi, в якому зазначенi обсlв'язковi

та вибiрковi дисциплiни (зага"чьний обсяг складас 24а кредитiв СКТС),
Порiвняно з ОПП 2020року до вибiркових дисциплiн дуже BipHo додано

дисциплiну кАстрономiя>> та ( навчальна практика (астрономiчна )>>. Зазначенi

дисциплiци без сул,rнiву сприяти]\,Iуть пiдвищенню якостi пiдготовки вчителiв

фiзики та математики.

Атестацiя випускникiв ocBiTHboT програми спецiацьностi завершусться

видачею документу встановленого зразка iз присвоснням квалiфiкацii:

бакалавр середньоi освiти (фiзика), вч!lтелъ фiзики, вчLlтель матеIчlатики.

Програма вiдповiда€ основниь.{ вимогам Закону УкраТни пПро вищу

ocBiTy>> та дiючим тлlмчасовим стандартам освiти з пiдготовки здобувачiв

вищоТ освiти за ступенем бакалавр i може бути використана для пiдготовки

зазначених фахiвцiв.
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