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Програмні результати
навчання

І. Цикл загальної підготовки
формування системного науздатність до абстрактного
мислення, аналізу та синтезу; кового світогляду, професійної етики та загального кульздатність діяти соціально
турного кругозору на основі
відповідально та свідомо;
знання основних сучасних
здатність адаптуватись та
концепцій філософії науки,
використовувати наукову
методологію при розв’язанні загальних методів наукового
пізнання, характеру та істонезнайомих задач, розробці
ричної динаміки основних тета реалізації проектів, які
оретичних філософських
дають можливість
проблем, критичного осмиспереосмислювати наявні
лення їх зв’язку з сучасністю
знання чи створювати нові
та впливу на інтелектуальний
цілісні знання
розвиток суспільства і трансформацію науки
здатність ефективно спілкуздатність спілкуватися
ватись на професійному та
іноземною мовою
соціальному рівнях, представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі
вміння та навички писати наздатність спілкуватися
укові статті, робити доповіді
державною мовою як усно,
та презентації
так і письмово;
здатність працювати в
міжнародному контексті та
автономно;
здатність засвоювати та
об’єктивно оцінювати наукові
результати, вміння готувати
оприлюднення наукових
результатів у вигляді
друкованої статті, усної
доповіді, презентації
навички використання інфор- вміння використовувати інформаційні та комунікаційні техмаційних і комунікаційних
нології для пошуку, оброблентехнологій;
ня та аналізу інформації, фоздатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації; рмування ефективних навичок
здатність та навички ефектив- моделювання фізичних проценого практичного застосуван- сів
ня методів аналізу та математичного моделювання з використанням комп’ютерних технологій в практичній роботі та
дослідженнях.

Найменування
навчальних
дисциплін
Філософські засади
та методологія наукових досліджень

Іноземна мова для
аспірантів

Підготовка наукових
публікацій та презентація результатів
досліджень

Інформаційні технології у прикладній
фізиці

II. Цикл професійної підготовки
 здатність проведення досліджень на відповідному
рівні; здатність до практичного застосовування знань;
 здатність генерувати нові ідеї
(креативність) знання сучасного стану, тенденцій розвитку і найвагоміших нових
наукових досягнень в галузі
прикладної фізики та
наноматеріалів, а також у
суміжних галузях;
 поглиблені систематичні
знання та розуміння сучасних
фізичних теорій і методів,
спроможність до їхнього
аналізу та ефективного
застосовувати в практичній
виробничій діяльності та при
проведенні досліджень;
 здатність до формулювання
наукових задач та планування стратегій їхнього розв’язання з можливістю інтеграції
знань з різних наукових сфер
та застосуванням системного
підходу в практичній
діяльності;

глибинні знання з прикладної
фізики та фізики наноматеріалів, розуміння об’єктів та предметів професійної наукової
діяльності, тенденцій розвитку, найвагоміших новітніх наукових досягнень в зазначених
та у суміжних галузях, застосування системного аналізу
при формулюванні наукових
задач та в практичній діяльності

Актуальні проблеми
сучасної прикладної
фізики та наноматеріалів

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
 здатність бути критичним і
самокритичним;
 вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми;
 знання сучасного стану,
тенденцій розвитку і
найвагоміших нових наукових
досягнень в галузі прикладної
фізики та наноматеріалів, а
також у суміжних галузях;
 поглиблені систематичні
знання та розуміння сучасних
фізичних теорій і методів,
спроможність до їхнього
аналізу та ефективного
застосовувати в практичній
виробничій діяльності та при
проведенні досліджень;

ефективне спілкування на
професійному та соціальному
рівнях, в тому числі з представниками інших професійних
груп різного рівня, для сприяння виявленню, постановці
та вирішенню проблем, навички представляти та обговорювати отримані результати та
здійснювати трансфер набутих знань

Семінар з актуальних проблем сучасної прикладної фізики

 навички підготовки та
виконання науково-дослідних
проектів та робіт, планування,
проектування та виконання
експериментів;
глибинні знання із сучасної
ядерної фізики та фізики високих енергій, зокрема прикладних, теоретичних, експериментальних аспектів, засвоєння
основних концепцій, розуміння
теоретичних і практичних пропоглиблені систематичні
блем, знання історії розвитку
знання та розуміння сучасних та сучасного стану наукових
фізичних теорій і методів,
знань, набуття універсальних
спроможність до їхнього
навичок дослідника при самоаналізу та ефективного
стійній та колективній роботі в
застосовувати в практичній
галузі ядерної фізики та фізивиробничій діяльності
ки високих енергій, використа при проведенні
тання отриманих знань та надосліджень;
вичок для розробки та забезпечення працездатності суздатність та навички
часних технологічних та доефективного практичного
слідницьких систем в галузі
застосовування методів
ядерної фізики та фізики висоаналізу та математичного
ких енергій
моделювання з
використанням комп’ютерних
глибинні знання із сучасної фітехнологій в практичній роботі
зики плазми, фізики пучків зата дослідженнях;
ряджених частинок та плазмоздатність до формулювання вих технологій, зокрема прикнаукових задач та
ладних, теоретичних, експепланування стратегій їхнього риментальних аспектів, засворозв’язання з можливістю
єння основних концепцій, роінтеграції знань з різних
зуміння практичних проблем,
наукових сфер та
знання історії розвитку та сузастосуванням системного
часного стану наукових знань,
підходу в практичній
набуття універсальних навидіяльності;
чок дослідника при самостійній та колективній роботі в газдатність адаптуватись та
лузі фізики плазми, фізики пувикористовувати наукову
методологію при розв’язанні чків заряджених частинок та
плазмових технологій, виконезнайомих задач, розробці
ристання отриманих знань та
та реалізації проектів, які
навичок для розробки та задають можливість
безпечення працездатності
переосмислювати наявні
сучасних технологічних та дознання чи створювати нові
слідницьких систем в зазначецілісні знання;
них сферах
навички підготовки та
виконання науково-дослідних

 знання сучасного стану,
тенденцій розвитку і
найвагоміших нових наукових
досягнень в галузі прикладної
фізики та наноматеріалів, а
також у суміжних галузях;










Сучасна ядерна
фізика та фізика високих енергій (Прикладні аспекти, теорія та експеримент)

Теоретична та прикладна фізика плазми

проектів та робіт, планування, глибинні знання із сучасної фі- Прикладні аспекти
проектування та виконання
зики твердого тіла, фізичного
фізики твердого тіекспериментів;
та радіаційного матеріалозла, наноматеріалів
навства, наноматеріалів та
та нанотехнологій
 здатність засвоювати та
нанотехнологій, зокрема прикоб’єктивно оцінювати наукові
ладних, теоретичних, експерезультати, вміння готувати
риментальних аспектів фороприлюднення наукових ремування твердотільних струкзультатів у вигляді друкованої
тур різної природи, засвоєння
статті, усної доповіді, презеносновних концепцій, розуміння
тації.
практичних проблем, знання
 здатність критично оцінювати історії розвитку та сучасного
та захищати прийняті рішення стану наукових знань, набуття
як при індивідуальній роботі, універсальних навичок дослітак і при роботі в групі чи
дника при самостійній та колекеруванні колективом у сфері ктивній роботі в галузі фізики
своєї професійної діяльності; твердого тіла, фізичного та
радіаційного матеріалознавст здатність використовувати
ва, наноматеріалів та нанотеотримані знання та навички
хнологій, використання отридля розробки та
маних знань та навичок для
забезпечення працездатності
розробки та забезпечення
сучасних систем в
працездатності сучасних техрізноманітних конкретних
нологічних та дослідницьких
сферах прикладної фізики та
систем в зазначених сферах
фізики наноматеріалів.
глибинні знання із нових меНові методи медитодів медико-біологічних доско-біологічних досліджень, зокрема медичних
ліджень
методів ультразвукової діагностики, візуалізації, молекулярного дизайну, аналізу структури біомакромолекул, засвоєння основних концепцій,
розуміння практичних проблем, знання історії розвитку
та сучасного стану знань, набуття універсальних навичок
дослідника при самостійній та
колективній роботі в галузі
медичної фізики та медикобіологічних досліджень, використання отриманих знань та
навичок для розробки та забезпечення працездатності
сучасних медико-біологічних
дослідницьких систем.
глибинні знання із сучасних
технологій обробки даних у
фізиці, засвоєння основних
концепцій, розуміння практичних проблем, знання історії
розвитку та сучасного стану

Новітні технології
обробки даних у фізиці

наукових знань, набуття універсальних навичок дослідника при самостійній та колективній роботі в галузі сучасних
технологій обробки даних у
фізиці, використання отриманих знань та навичок для розробки нових технологій обробки даних у фізиці
глибинні знання із сучасних
Сучасні засоби мозасобів моделювання фізичделювання фізичних процесів, засвоєння осноних процесів
вних концепцій, розуміння
практичних проблем, знання
історії розвитку та сучасного
стану наукових знань, набуття
універсальних навичок дослідника при самостійній та колективній роботі в галузі сучасних засобів моделювання фізичних процесів, використання
отриманих знань та навичок
для розробки нових методів та
засобів моделювання
глибинні знання основних аспектів та перспектив розвитку
новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій, зокрема, технологій переробки
водню та сірководню, вилучення комплексів металів методом надкритичної флюїдної
екстракції, технології на базі
вітрового хвилювання та конвективних процесів на поверхні водоймищ, технології перетворення вітрової енергії та
енергії конвективного руху нестисливої в’язкої рідини в електричну, а також сучасного
стану матеріалознавства в нетрадиційній енергетиці, вміння
аналізувати та оцінювати можливості запропонованих нетрадиційних енерго- та ресурсозберігаючих технологій порівняно з традиційними, засвоєння математичного апарату для аналізу фізичних
процесів, що лежать в основі
запропонованих технологій.

Енерго та ресурсозберігаючі сучасні
технології

глибинні знання основних ас- Актуальні проблеми
пектів та перспектив розвитку сучасної радіофізиновітніх технологій терагерцо- ки та електроніки
вого діапазону, ідей створення
лазерів рентгенівського діапазону, нових квантових стандартів частоти, застосування нелінійних явища та фрактальних структур в різних розділах
сучасної прикладної фізики,
засвоєння основних концепцій,
розуміння практичних проблем, знання історії розвитку
та сучасного стану знань, набуття універсальних навичок
дослідника при самостійній та
колективній роботі в галузі радіофізики та електроніки, використання отриманих знань
та навичок для розробки та
забезпечення працездатності
сучасних технологічних та дослідницьких систем в зазначених сферах
глибинні знання сучасних ме- Актуальні проблеми
тодів de novo дизайну біомосучасної біофізики
лекул, конструювання та аналізу різних типів біомолекулярних систем, прогнозування
фізико-хімічних властивостей
молекулярних структур, основних принципів біомолекулярного впізнавання, типів біоаналітичних систем, фізикохімічних засад функціонування
біосенсорів, засвоєння основних концепцій, розуміння практичних проблем, знання історії
розвитку та сучасного стану
знань, набуття універсальних
навичок дослідника при самостійній та колективній роботі в
галузі біофізики, використання
отриманих знань та навичок
для розробки та забезпечення
працездатності сучасних технологічних та дослідницьких
систем в зазначених сферах

Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати комплексні задачі та проблеми в галузі
прикладної фізики та наноматеріалів, здійснювати в цій галузі
дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке
осмислення наявних знань,
створення нових цілісних знань,
оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності,
практичне впровадження отриманих результатів.

наявність найбільш передових
та концептуальних знань у
відповідній сфері прикладної
фізики та фізики наноматеріалів, а також на у суміжних галузях; переосмислення наявних знань та створення нових
знань в галузі прикладної фізики та наноматеріалів;
на основі критичного аналізу
оцінка на синтез нових ідей у
галузі власного дослідження;
здатність ефективно спілкуватись в діалоговому режимі з
науковою та виробничою спільнотою в відповідній сфері
наукової та професійної діяльності; ініціювання інноваційних комплексних наукових та
науково-виробничих проектів.

Наукове дослідження за обраною темою та підготовка
дисертаційної роботи

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється на весь термін
навчання у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта, який є
невід’ємною частиною навчального плану, відповідно до обраної теми наукового
дослідження за спеціальністю.

Гарант освітньої програми
проректор з науково-педагогічної роботи,
доктор фізико-математичних наук, професор,
академік НАН України
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