
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Н А К А З 
 

від 22 квітня  2021 р.         м. Суми       № 0418-І 
 

Про внесення змін до складу 

Робочої проєктної групи 

 

 

Для вдосконалення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 

університеті, виконання вимог Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти (наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 977), а також Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015) 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити Робочу проєктну групу  освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» спеціальності 105 – 

Прикладна фізика та наноматеріали  за третім рівнем (доктор філософії) вищої освіти у такому складі: 

№ Прізвище, ім’я, по батькові  

Для НПП – найменування посади та 

відповідної кафедри; для здобувачів вищої 

освіти – освітній ступінь, абревіатура 

академічної групи; для зовнішніх 
стейкхолдерів –  посада та назва 

організації за основним місцем роботи 

Найменування закладу, який закінчив, рік 

закінчення, спеціальність, кваліфікація 

згідно з відповідним документом 

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за 

якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно, або 
категорія, педагогічне звання 

1 2 3 4 5 

І. Науково-педагогічні працівники 

1 

Проценко Іван  

Юхимович 

(гарант освітньої програми) 

Завідувач кафедри електроніки, 

загальної та прикладної фізики 

Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького, 

1966 р., спеціальність «Фізика», 

Доктор фізико-математичних наук, 

01.04.07 – фізика твердого тіла  

(диплом № 010217)   

 

 



фізик  

(диплом Х №642836) 

Тема дисертації: «Розмірні ефекти в 

кристалічній структурі і електрофізичних 

властивостях тонких плівок перехідних d-

металів» 

Професор за кафедрою фізики 

(атестат № 004673) 

2 Денисов Станіслав 

Іванович 

 

Професор кафедри 

електроніки, загальної та  

прикладної фізики 

Харківський державний 

університет ім. О.М. Горького, 

1978 р., спеціальність 

«Експериментальна ядерна 

фізика»,  

(диплом А-ІІ № 102187) 

Доктор фізико-математичних наук, 

01.04.07 – фізика твердого тіла 

Диплом ДН № 001489 

Тема док. дис. «Динаміка доменних меж в 

детерміністичних та стохастичних моделях 

феромагнетиків» 

Професор кафедри загальної та 

експериментальної фізики. 

(атестат ПР АР № 000583) 

3 Пазуха Ірина 

Михайлівна 

Доцент кафедри електроніки, 

загальної та прикладної фізики 

Сумський державний 

університет, 

2004 р., спеціальність 

«Електронні прилади та 

пристрої», магістр з 

електронних приладів та 

пристроїв (СМ №25656438) 

Кандидат фізико-математичних наук, 

спеціальність 

01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем 

(диплом КН № 055428) 

Тема дисертації: «Фізичні процеси в чутливих 

елементах датчиків температури, деформації і 

тиску» 

Доцент  кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики  (атестат АД № 001657) 

4 Лютий Тарас 

Володимирович 

Доцент кафедри електроніки, 

загальної та прикладної фізики 

Сумський державний 

університет, 2001 р., 

спеціальність «Фізична та 

біомедична електроніка», 

магістр з фізичної та 

біомедичної електроніки, 

(диплом СМ № 16364096) 

Кандидат фізико-математичних наук, 

спеціальність 01.04.11 – магнетизм (диплом 

ДК№028024) 

Тема дисертації:.«Магнітна релаксація в 

двовимірних системах феромагнітних 

наночастинок». 

Доцент за кафедрою загальної та теоретичної 

фізики  

(атестат 12 ДЦ № 02377629) 

ІІ. Здобувачі вищої освіти (за згодою)
 2) 

5 Шуляренко Денис 

Олегович 

Здобувач ступеня доктор 

філософії зі спеціальності 105 

«Прикладна фізика та 

наноматеріали», гр. АСП-7.105.1 

- - 



ІІІ. Зовнішні стейкхолдери (за згодою), діяльність яких пов’язана зі специфікою освітньої програми (роботодавці, випускники, представники академічного 

та наукового середовища) 

1 2 3 4 5 

6 
Данильченко Сергій 

Миколайович 

Інститут прикладної фізики  

НАН України (м.Суми), 

завідувач відділу радіаційної 

біофізики 

Харківський ордена Леніна 

політехнічний інститут 

ім..В.І. Леніна, 

1982 р., спеціальність «Фізика 

металів», інженер-фізик 

(диплом ИВ-І №097729) 

Кандидат фізико-математичних 

наук,спеціальність 01.04.07 – фізика 

твердого тіла  (диплом ДК№027765). 

Тема дисертації: «Субструктура та 

дефектність кристалів біогенного апатиту» 

Старший науковий співробітник 

(атестат № 001234) 

 

2. Начальнику ВДІКК довести наказ в електронному вигляді до відома начальника відділу ліцензування, акредитації та 

статистики, та посадових осіб, які у ньому зазначені. 

 

 

Ректор                                                                                                                                 ______________        Василь КАРПУША 

 

Проєкт наказу вносить:  Погоджено: 

Декан факультету ЕлІТ  

 

______________   Олексій ДРОЗДЕНКО 

 

 Перший проректор 
 

______________     Сергій ЛЄОНОВ 

 

  Проректор з навчально-педагогічної 

роботи 

_______________     Інна ШКОЛЬНИК 

  

   

Начальник ВЛАС 

______________        Олег СКОРБА                

 

   

Декан факультету ЕлІТ  
 

______________     Олексій ДРОЗДЕНКО 

 


