
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 
каталог 2 за ОНП «Фізика» (доктор філософії) 

 

Кафедра, 

яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну 

Назва 

загальної 

компетентності

, на розвиток 

якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонують-

ся (лекції, 

практики, 

командна ро-

бота, 

семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-

лемні 

заняття 

тощо) 

Рівень 

освіти, 

для 

якого 

пропо-

нується 

дисци-

пліна
 

Перелік 

галузей 

знань / 

cпеціаль-

ність, для 

яких про-

понується 

дисципліна 

Макси-

мальна 

кількіст

ь 
студентів

, які мо-

жуть за-

писатися 

на 

дисци-

пліну
 

Вхідні 

вимоги 

до 

студентів, 

які 

хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивче-

ння 

Лекції 

Семінарськ

і та 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Вибрані розділи теоретичної фізики 

Кафедра 

ПМтаМСС 
Гончаров О.А. Гончаров О.А. 

здатність до 

формування 

системного 

наукового 

світогляду 

комплексні знання 

сучасних методів 

формування 

наноматеріалів та 

дослідження їх 

фізичних властивостей і 

елементного складу, 

теорії електроповідності 

металів і сплавів, 

ефектів в 

нанорозмірних 

матеріалах електронної 

і сенсорної техніки, які 

пов’язані із спін-

залежним розсіюванням 

електронів 

Лекція-

візуалізація. 

Семінар-диспут. 

Проблемно-

пошукові 

заняття. 

Проєктна 

робота 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

104 Фізика та 

астрономія 
30 

Без     

обмежень 

Без 

обмежен

ь 

Використання нано- та мікропучків для дослідження матеріалів 

Кафедра НЕМП 
Погребняк 

О.Д. 

Погребняк 

О.Д. 

здатність 

проводити наукові 

дослідження та 

продукувати нові 

наукові ідеї 

мати здатність 

використовувати 

сучасні методи 

теоретичної фізики для 

дослідження 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції 

Імітаційні 

семінари 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

104 Фізика та 

астрономія 
25 

Без     

обмежень 

Без     

обмежен

ь 



конденсованих 

середовищ, уміти 

використовувати 

розуміння фізичних 

процесів, що мають 

місце в сучасних 

технологіях створення 

наноматеріалів із 

заданими фізико-

механічними 

властивостями; 

уміти адаптовано 

вивчати основні 

питання 

матеріалознавства для 

опису кінетики зміни 

дефектної структури 

матеріалів і 

наноматеріалів в 

результаті різних 

зовнішніх дій, у тому 

числі методами 

інтенсивної пластичної 

деформації 

Практико-

орієнтовані 

заняття (кейси) 

Наукові 

дискусії 

Мозковий 

штурм, 

ситуаційний 

аналіз 

філософії) 

Вимушене випромінювання електронних пучків 

Кафедра 

ПМтаМСС 
Лисенко О.В. Лисенко О.В. 

усвідомлення 

професійних 

етичних 

зобов’язань 

розуміти відмінності 

можливостей аналізу за 

допомогою мікро- та 

нанопучків як 

матеріалів нанорівня 

так і можливість 

реєстрації окремих 

ноночастинок 

презентаційні 

матеріали; 

інтерактивні 

практичні 

заняття з 

використанням 

платформи 

MixСумДУ, 

Coursera;  

наукова 

дискусія; 

мозковий 

штурм; 

командна 

робота. 

 

 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

104 Фізика та 

астрономія 
30 

Без 

обмежень 

Без 

обмежен

ь 



Методи аналізу тонкої структури матеріалів 

Кафедра 

ПМтаМСС 
Гончаров О.А. Гончаров О.А. 

усвідомлення 

значення 

отриманих 

результатів 

наукового 

дослідження для 

окремої галузі наук 

та суспільства в 

цілому 

уміти використовувати 

сучасні методи аналізу 

тонкої структури для 

дослідження 

субструктурних 

характеристик 

наноматеріалів. 

Інтерактивні 

лекції, 

лабораторні 

заняття, 

індивідуальне 

дослідження. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

104 Фізика та 

астрономія 
30 

Без 

обмежень 

Без 

обмежен

ь 

Основи нерівноважної термодинаміки наносистем 

Кафедра 

ПМтаМСС 
Хоменко О.В. Хоменко О.В. 

здатність 

організовувати та 

проводити 

навчальні заняття з 

використанням 

інноваційних 

методів та підходів 

в освіті 

уміти застосовувати 

основи лінійної 

електродинаміки для 

аналізу 

випромінювальних 

пучкових нестійкостей, 

з'ясовувати механізми 

їх нелінійної 

стабілізації, оцінювати 

ефективність 

випромінювання пучка 

для різних 

фундаментальних 

елементарних 

механізмів 

Тематичні, 

оглядові лекції; 

кейс-метод; 

презентації; 

електронне 

навчання в 

системі Google 

Classroom. 

Третій 

рівень 

вищої 

освіти 

(доктор 

філософії) 

104 Фізика та 

астрономія 
30 

Без 

обмежень 

Без 

обмежен

ь 

 


