
Степан Величко

29/12/2021

Про громадське обговорення проєкту 
освітньої програми «Середня освіта (Фізика та Математика)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)

 предметної спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

1. Найменування закладу вищої освіти, який проводив обговорення:

Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира

Винниченка

2. Зміст проєкту акта, що виносився на обговорення:

Проєкт  освітньої  програми  «Середня  освіта  (Фізика  та  Математика)» другого
(магістерського) рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  014  Середня  освіта  (за  предметними
спеціальностями)  предметної  спеціальності 014.08  Середня  освіта  (Фізика)  галузі  знань  01
Освіта/Педагогіка

Громадське  обговорення  проводилося  у  формі  електронних  консультацій.  Проєкт
програми  було  розміщено  29  листопада 2021  року  на  офіційному  вебсайті
Центральноукраїнський  державний  педагогічний  університет  імені  Володимира  Винниченка
(https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/14_%D0%9E%D0%9F_
%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC
%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC
%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_2022.pdf). 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24.12.2021 на електронну
адресу: S.P.Velychko@cuspu.edu.ua

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

В обговоренні взяла участь:
Мокра Анна Ігорівна – студентка магістратури факультету математики, природничих наук

та  технологій  Центральноукраїнського  державного  педагогічного  університету  імені
Володимира Винниченка

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Центральноукраїнського державного 

педагогичного университету імені Володимира Винниченка за результатами обговорення:

Під  час  громадського  обговорення  надійшли  зауваження  і  пропозиції від  одного

респондента.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Пропозиції, що надійшли до проєкту акта: одна пропозиція - врахована 

https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/14_%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_2022.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/14_%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_2022.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/14_%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_2022.pdf


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
громадського обговорення проєкту освітньої програми «Середня освіта (Фізика та Математика)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) предметної
спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Редакція проєкту програми Пропозиції до проєкту
програми 

Автор Інформація про врахування пропозицій
та зауважень 

Серед компонентів освітньої 
програми зазначений такий 
«Конструктивна геометрія»

Замінити названий компонент
більш професійно 
спрямованим, наприклад, 
«Олімпіадні задачі з 
математики»

Мокра  Анна  Ігорівна,
студентка  магістратури
факультету  математики,
природничих  наук  та
технологій
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету  імені
Володимира Винниченка

Враховано.
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