
рЕцЕнзIя
на освiтньо-лрофесiйну програму

<Середня ocBiTa: фiзика, математика>

рiвенъ вищоТ ocBiTll: перший (бакалаврсъкилi)

Спецiальнiсть 014 Середня ocBiTa

Предметна спецiальнiсть: 014.08 Середня ocBiTa (Фiзика)

Галузъ знань 01 OcBiTa / Педагогiка

Квалiфiкацiя: бакалавр середньоТ освiтлт (фiзика),

вчитель фiзики, вчитель математики

Проrрама розроблена вiдповiдяо до ви\{ог вищоТ сlсвiти Украiнлr шершого

(бака,,rаврсъкого) рiвня освiти, стуIIеня вищоТ освiти - бака;rавр, спецiадъностi

- 014 Середrrя ocBiTa, предметноТ спецiальностi - 014.0В Середня ocBiTa

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

ocBiTa: фiзика,, математика, квалiфiкацiТ - бака-,rавр середньоТ освiти (фiзика),

вчитель фiзики, вчитель мате]ч{атrtки.

Освiт,ньо-професiйна проlрама розроблена прOектЕою групою кафедри

фiзики та математ,иl<и механiко-математичного факультет1, Млrколаi'вського

нацiонального унiверситету iMeHl В.О. Сухомлинсъкого:

N4анъкусь l.B. - керiвник прOектяоТ групи, кандидат педагогiчнtiх наук,

доцент;

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

Недбаевська Л.С. - кандидат педагогiчних на)/к, доцент.
Мета прOграе{и - надатtI ocBiTy в галlrзi фiзлrки та математики iз широким

доступом до працевлаIптування, пiдготувати конкурентоспроможних фахiвцiв
за предметною спецiальнiстю 01.1.08 Середня ocBiTa (Фiзика), якi здатнi

вирiшувати сучаснi проблеrли ocBiTHboT галузi та постiйно

саIчrовдоско}tfulюватись, Придатнiстъ випускникiв до працевjlаштування ,га

подалъшого навчання вL{значаеться як моясливiсть працювати в основнiй

(базовiй) середнiй школi, закладах позашкiльноТ освiти уrнiвсъкоi молодi, в

наукових закладах та проловженнi навчанtJя в магiстратурi. OcHoBHi

компетентностi, якi формуютъся в ходi навчання (загалънi та tPaxoBi

KoNIпeTeHTHocTi), визначаються в програмi вiдповiдно до дiючих стандартiв

{



освiти. Загальнi компетентностi визначаються як знання та розумiння
шредметrrоТ областi та 1эоз,чъцiння професiйноi дiяльностi, а також здатностi

дiяти на ocпoBi засвоених знанъ. Фаховi компетентностi визначаються як

здатнiстъ використоts},вати систематизованi теорет}Iчнi та практичнi знання з

фiзики та п.{атематики. а також ý{е-годики навчання фiзики i математики при

вирiшеннi iтрофесiйних завданъ.

Результативнiсть ocBiTHboT дiя;tьностi за даною програмою визЕаLIа€ться

сформованiстю 11РН. Перелiк ocBiTнi.x компонентiв (ОК) програh,tи .tiTKo

визначений навчальним планом спецiаtьностi, в якому зазначенi обов'язковi

та, вибiрковi дисцигrлiни (загальний обсяг склада€ 240 кредитiв СКТС).
Порiвняно з ОПП 2020року до вrлбiркових дисциплiн дуже BipHo додан0

дисцигtлiну <Астрономiя>> та <<Навча";Iьна практика (астрономiчна)>. Зазначепi

дисциплiни без cyMHiBy сприятимутъ пiдвиLценню якостi пiдготовки вчителiв

фiзики та математики.

Атестаrtiя випускникiв ocBiTHboT програми спецiалл,ностi завершIуеться

видачею документу встановленог0 зразка iз пр}iсвосýýям квалiфiкапiТ:

бакалавр середньоТ освiти (фiзика), вчитель фiзики, вчитеJIъ матеN.{атики.

Програма вiдllовiдас основним вимогам Закону УкраТни кПро вищу

ocBiTy> та дiючим тимчасовим стандартам освiти з пiдготовки здобувачiв

вищоТ освiти за ступенем бакаrrавр i може бути використана для пiдготовкtл

зазначених фахiвцiв.
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