рЕцЕнзIя
на освiтньо-прсфесiйну прOграму
<Середня ocBiTa: фiзика, математика))
piBeHb вищоТ освiти: перпrий (бакалаврський)

Спецiальнiстъ 014 Середня ocBiTa
Предметна спецiальнiсть: 014.0В Середня ocBiTa (Фiзика)
Галузь знань 01 Освiта/Педагогiка
Квалiфiкацiя: бакалавр середньоТ освiти (фiзика),
вчитель фiзики, вчитель математики

Освiтньо-професiйна прсlграма розроблена колективом aBTopiB кафедри
фiзики та математик}I механiко-математичного факультету IVIиколаТвського
нацiонального чнiверситету iMeHi В,О. Сухомлинського:

Мольченко Л.В.

-

завiдувач кафедри фiзлrки та математики, доктор

фiзико-математичних наук, професор ;
Щiнжос Р.В. - доктор технiчних наук, доцент;
Недбаевська Л.С. - ка}{дидат педагогiчних на)/к, дс}цент"

Програма розроблена вiдповiдно до Стандарту вищоi освiти Украiни
першого (бакалаврського) рiвня освiти, ступеня вищоТ освiти _- бакалавр,
ГаЛуЗь знань 01 Освiта/Педагогiка, спецiальнiстъ 0]"4 Середня tэcBiTa,
ПреДметна спецiалiзацiя 014.08 Середня ocBiTa (Фiзика), затвердженог0
Наказом ý,{iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Ng З75 вiд 0б квiтня 2аЖ року,
Освiтньо-професiйна програпtа мiститъ загалъну iнформацiю про cTylliHb

В програмi чiтко визначена мета НаДати ocBiTy в галузi фiзики та математики, яка Еадас можливостi для
професiйноТ та науковоi' кар'сри. Пiдготувати студентiв iз особ;iивлt'чr
вищоТ освiти за зазначенOю спецiальнiстю.

iHTepecoM до певних областей фlзики та математики для l1ода,тrъшого 11авчання.

Придатнiстъ випускникiв до працевлаштування та подалъшого навчання
виЗнача€ться

як можливiсть працювати в основнiй (базовiй) середнiй школi,

Закладах позашкiльноi освiти учнiвськоi молодi, в науковшх закладах та
продовженнi навчання на другому (магiстерському) piBHi виrцоi освiти.
Проrрамою визначенi

В ходi

фаховi KoMпeTeHтHocTi, якi форму-ються
навчанця. Iнтеграuьна коL{петентнiстъ визнача€ться як здатнiстъ
зага_тrънi та

розв'язувати складнi спецiалiзованi задачi т,а ттрактичнi проблеми в галузi
середньоТ освiти, що Еередбачас застосування тес)рiй та п,tетодiв ocBiTHix наук
та фiзики i характеризуеться кOмплекснiстю та нестандартнiстю педагогiчних
умов органiзацiТ навчацьнO-виховногtr процесу в 0сновнiй (базовiri) середнiй

школi. Результативнiсть ocBiTHboi дiяльностi за даною
визнача€ться

сфоршrованiстю

ПРН. Перелiк

програмою

ocBiTHix компонентiв (ОК)

програми визначений навчальним плаЕом спецiалъностi,

в якому

чiтко

зазначенi обов'язковi та BlrбipKoBi длrсциплiнрt (зага;rьниi1 обсяг складае 240
кредитiв СКТС).

Атестацiя випускникiв освiтнъоТ програмрr спецiалъностi 014 Середrrя
ocBiTa, квалiфiкацiТ: бакалавр середньоТ освiти (фiзика), вчителъ фiзики,
вLIитель l\{атеi\.{атики проводитъся

у формi коNIплексного квалiфiкацiйного
iспиту з фiзики, математики, методики навчання фiзики i плетодики навчання

математики

та завершу€ться

видачею документу

встановле}lого зразка про

присудження йому ступеня бакалавра iз присвоенt{я}1 квалiфiкацii: бакалавр
середньоТ освiти (фiзика), вчителъ фiзики, вч}lтелъ ý,{атемат}lки.

Програма вiдповiдас оснOвним вимогам Закону Украiни

<<Про

вищу

ocBiTy>>

та дiючим тимчасовим стандартам освiти з пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти

за сT пенем бакалавр i Moiкe бут,и викOристана дJIя пiдготовки зазначених
фахiвцiв.
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