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ПРИСУТНІ: завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Іван 

ПРОЦЕНКО (гарант освітньої програми); доцент кафедри електроніки, загальної 

та прикладної фізики Ірина ПАЗУХА (член групи забезпечення якості освіти, 

секретар експертної ради); члени експертної ради у складі 4 осіб.  

ЗАПРОШЕНІ: завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні 

професор Олександр ПОГРЕБНЯК, доцент кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики доцент Ігор ШПЕТНИЙ. 

 

Голова: Роман ХОЛОДОВ 

Секретар: Ірина ПАЗУХА 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу. 

Експертне оцінювання навчально-методичних матеріалів підготовки докторів 

філософії за освітньо-науквої програмою «Прикладна фізика та наноматеріали».  

2. Формування каталогу вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки 

за освітньо-науквою програмою «Прикладна фізика та наноматеріали» на 

2023/2024 н.р.  

 

1. СЛУХАЛИ: Про експертне оцінювання навчально-методичних 

матеріалів підготовки докторів філософії 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Роман ХОЛОДОВ – голова Експертної ради роботодавців зазначив, що 

членам Експертної ради роботодавців були надані навчально-методичні 

комплекси обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки ОНП 

«Прикладна фізика та наноматеріалів» з метою проведення експертного 

оцінювання їх навчально-методичних матеріалів. 

Було відмічено, що при підготовці дисциплін «Сучасні експериментальні 

методи дослідження властивостей матеріалів в прикладній фізиці та 

наноматеріалознавстві» й «Нанотехнолоігї та наноматеріали» була використана 

сучасна література (за останні 5 років), а також матеріали власних результатів 

досліджень, які були апробовані у високорейтенгових закордонних виданнях, що 

індексуються накометричними базами даних Scopus та Web of Science. Засвоєння 

наданого навчально-матеріали в рамках дисциплін професійного підготовки 



дозволить зформувати у здобувачів загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей та направлених на 

розв'язання комплексних проблем в галузі професійної та дослідницько-

іноваційної діяльності у наноматеріалознавстві та прикладній фізиці, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, 

результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Голова Експертної ради роботодавців рекомендував не обмежувати 

здобувачів освіти в рамках дисципліни «Нанотехнології та наноматеріали» лише 

англомовними виданнями, а розширити перелік і надати у вільному доступі 

додаткові матеріали українською мовою, що сприятиме підвищенню рівня 

засвоєння матеріалу дисципліни. 

Для більш зручного доступу здобувачів до навчально-методичних 

комплексів обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки розмістити 

НМК дисциплін «Сучасні експериментальні методи дослідження властивостей 

матеріалів в прикладній фізиці та наноматеріалознавстві» й «Нанотехнолоігї та 

наноматеріали» на сайті випускової кафедри електроніки, загальної та прикладної 

фізики. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Оновити перелік основної та допоміжної літератури дисципліни 

«Нанотехнології та наноматеріали».  

2. Розмістити оновлені навчально-методичні комплекси дисциплін циклу 

професійної підготовки на сайті випускової кафедри електроніки, загальної та 

прикладної фізики. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про формування каталогу вибіркових дисциплін циклу 

професійної підготовки за освітньо-науковою програмою «Прикладна 

фізика та наноматеріали» на 2023/2024 н.р.  

 

ВИСТУПИЛИ:  

Іван ПРОЦЕНКО – гарант освітньої програми «Прикладна фізика та 

наноматеріали» проінформував Експертну раду роботодавців про перелік 

вибіркових дисциплін, які входять до каталогу вибіркових дисциплін циклу 

професійної підготовки у 2022/2023 н.р.: 

1. Фізичні властивості наноплівкових матеріалів (проф. Іван ПРОЦЕНКО). 

2. Кінетичні явища в плівкових матеріалах (проф. Іван ПРОЦЕНКО).  

3. Теоретико-методологічні основи прикладної фізики (доц. Юрій ШКУРДОДА).  
4. Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки (проф. Лариса 

ОДНОДВОРЕЦЬ, доц. Ірина ПАЗУХА). 

5. Лазерні технології в наноматеріалознавстві (доц. Ірина ПАЗУХА). 

6. Прилади та пристрої оптоелектроніки і спінтроніки (проф. Лариса 

ОДНОДВОРЕЦЬ, ст. викл. Юрій ШАБЕЛЬНИК). 

7. Вибрані розділи теоретичної фізики (проф. Олександр ГОНЧАРОВ). 

Іван ПРОЦЕНКО зазначив, що викладачами кафедри електроніки, загальної 

та прикладної фізики й кафедри прикладної математики та моделювання складних 

систем підготовлені силабуси і робочі програми та ознайомив Раду роботодавців з 



метою та змістом вищевказаних навчальних дисциплін у відповідності з 

програмними результатами навчання.  

Обсяг вибіркових дисциплін загальної підготовки та форма атестації є 

уніфікованими: обсяг дисципліни – 5 кредитів; аудиторні години – години для 

дисципліни. 

Завідувач кафедри наноелектроніки та модифікації поверхні професор 

Олександр ПОГРЕБНЯК запропонував додати до каталогу вибіркових дисциплін 

циклу професійної підготовки дисципліну «Циклічні рішення у біомедицині», яка 

спрямована на те, щоб: 

- сприяти циклічному дизайну продуктів у біомедичному секторі; 

- формувати обізнаність про Європейські політики та практики щодо 

управління відходами;  

- сприяння діалогу між біомедичними галузями та дослідниками в галузі 

електроніки та нанотехнологій; 

- розширяти можливості для встановлення зв'язків з європейськими 

партнерськими лабораторіями; 

- формувати знання про програму European Green Deal 2050 та про новий 

Європейський план дій із циклічної економіки та останніх наукових 

досягнень у даному напрямку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати робочій проєктній групі освітньо-наукової програми 

«Прикладна фізика та наноматеріли» додати до каталогу вибіркових дисциплін 

циклу професійної підготовки дисципліну «Циклічні рішення у біомедицині» з 

метою розширення «soft skills» здобувачів ступеня доктор філософії зі 

спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». 
 

 

 

 

Голова засідання 

 

  

 

Роман ХОЛОДОВ 

 

Секретар 

  

Ірина ПАЗУХА 

 

 


