
Віктор Вовкотруб

29/12/2021

Про громадське обговорення проєкту 
освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» 
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)» 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/%D0%9E%D0%9F_
%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC
%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_2022.pdf). 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми приймалися до 24.12.2021 на електронну
адресу: v.p.vovkotrub@cuspu.edu.ua

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

В обговоренні взяла участь:
Бузько Вікторія Леонідівна –  учитель фізики комунального закладу «Навчально-виховне

об’єднання  №6  «Спеціалізована  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  центр  естетичного
виховання  «Натхнення»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської  області»,  кандидат
педагогічних наук

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/%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_2022.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_2022.pdf
https://www.cuspu.edu.ua/images/files-2021/gromad-obgovor/magistr/%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_2022.pdf


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

Програма формує знання з 
педагогіки, психології, 
методик навчання фізики, 
астрономії, забезпечує 
формування навичок 
використання їх у різних 
сферах освітньої діяльності.

Для студентів, що не мають 
педагогічної освіти 
передбачити вивчення 
навчальної дисципліни 
«Педагогіка та психологія»

Бузько Вікторія 
Леонідівна, учитель 
фізики комунального 
закладу «Навчально-
виховне об’єднання №6 
«Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, центр 
естетичного виховання 
«Натхнення» 
Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 
області», кандидат 
педагогічних наук

Враховано. Для осіб, які не мають 
педагогічної освіти, передбачено 
відповідну вибіркову дисципліну у 
другому навчальному семестрі.

Звіт про громадське обговорення проєкту програми пидвищення кваліфікації 2


