
рЕцЕнзlя
на освiтнъо-прOфесi Ёлну програм}r

<<Середня ocBiTa: фiзика, мате_I\{атикD)

PiBeHb Витт{gj освiти: першллай (бакалаврський)

Спецiальнiсть 014 Середня ocBiTa

Предметна спецiальнiстъ: 014.08 Середня ocBiTa (Фiзика)

Галузь знанъ 01 Освiта/Педагогiка

Квалiфiкацiя: бакалавр середньоi ocBiTll (фiзика),

вчитель фiзики, вч}{тель математики

Освiтньо-професiйна прсlграма розроблена колективом aBTopiB кафедри

фiзики та математики механiко-ýfатеI\{атиIiнGl-о факультету Мiткола?вського

нацiональнOго унiверситету iп.teHi В. О. Сухомлинського :

Мольчеl*ко Л.В. - завiдувач кафедри фiзики та математики, доктор

фiзико-матеN{атичних наук, професор;

ýiня<ос Р.В" -- дскт{}р технiчнrtх наук, доцент;

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

Програма розроблена вiдповiдно до Стандарту виlтlgi освiти УкраТни

першOг0 (бакалаврського) рiвня освiти, ступеня вищоТ освiти - бакалавр,

га-qузь знанъ 01 Освiта/Педагогiка, спецiалънiсть 014 Середня ocBiTa,

предметна спецiалiзацiя 014.08 Середня ocBiTa (Фiзика), затвердженого

Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни Ns 375 вiд 06 квiтня 2016 року.
Освiтньо-професiйна програма мiститъ загалъну iнформацi ю про стулi нь

вищоТ освiти за зазначенс}ю спецiальнiстю. iVIeTa ocBiTHboT flрограми - надати

ocBiTy в галузi фiзики та математики з можrlивостями для професiйноТ та

науковоТ кар'сри. Придатнiстъ випускникiв до працевлаш:гування та

подаJIьшого навчання визнааlасться як можливiсть працювати в основнiй

(базовiй) середнiй школi, закладах позашкi;rьноТ освiти у-лнiвсъкоТ молодi, в

наукових закJiадах та продовженнi навчання на другоN{у (магiстерському) piBHi

вищоТ освiти.

Програмою визначенi загальнi та фаховi компетентностi, якi формуються
в ходi навчання. Iнтегральна Koý{lleTe}t,гriicTb визначасться як здатнiсть

розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми в галузi

t



середньоТ освiти, що передбачае застос}/вання теорiй та метолiв ocBiTнix наук

та фiзики i характеризусться кOмпjlекснiстю та iiсстандартнiстю педагогiчних

умов органiзацiТ навчально-виховного процесу в основнiй (базовiй) середнiй

школi. Результативнiсть ocBiTHboT дiялъностi за даЕо}о програмою

визначаетъся сформованiстю ПРН. Перелiк ocBiTHix компонентiв (ОК)

програми влtзначений навчальЕим гiланOм спецiалъностi, в якоп,fу чiтко

зазначенi обов'язковi та вибiрковi дисциплiни (загалъний обсяг складае 240

кредитiв еКТС).
Атестацiя випускникiв ocBiTHboi, програми спецiальностi 014 Середня

ocBiTa, квалiфiкацii: бака.павр середньоТ освiти (фiзика), вчiстелъ фiзики,
tsчитель математики проводиться у формi комплексного квалiфiкацiйного

iспит,у з фiзики, математики, методики навчання фiзики i ш,tетодики навчання

математики та завершу€ться видачею докумен,Iу встановленого зразка про

присудження йому ступеня бакачавра iз присвосцням ква,тiфiкацii: бакачавр

середньоi освiти (фiзика), вчитель фiзики, вчитель математики.

Програма вiдповiдае основним вимогам Закону УкраiЪи кПро вищу

ocBiTy> та дiкrчим тимчасовим стандартатчt освiти :з пiдготовки здобувачiв

вишоf освiт:и за ступенем бакацавр i може бути використана дilя пiдготовки

зазначених фахiвцiв.
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