
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

циклу професійної підготовки 

за ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали» 
освітньо-науковий рівень (доктор філософії) 

 

 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну
 

Викладач, який буде 

викладати дисципліну Назва загальної 

та/або 

професійної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

Методи вик-

ладання, які 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна ро-

бота, семінар, 

проєктна ро-

бота, проб-лемні 

заняття тощо) 

Макси-

мальна 

кількість 
здобувачів, 

які можуть 

записатися 

на дисцип-

ліну
 

Вхідні 

вимоги до 

здобувачів, 

які хочуть 

обрати 

дисциплі-

ну / до 

аудиторії 

Обме-

ження 

щодо 

семес-

тру 

вивченн

я 

Лекції 

Семінарські 

та практичні 

заняття, 

лабораторні 

роботи 

Вибрані розділи теоретичної фізики 

Кафедра 

ПМтаМСС 
Гончаров О.А. Гончаров О.А. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

здатність до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Презентувати і обговорювати результати 

своєї наукової діяльності державною та 

іноземними мовами в усній і письмовій 

формах, розуміти іншомовні професійні, 

наукові та навчальні публікації з 

відповідної тематики. 

Формулювати наукові гіпотези і завдання, 

обирати для обґрунтування висновків  

сучасні експериментальні методи наукових 

досліджень, результати теоретичного 

аналізу, емпіричних досліджень, 

математичного моделювання і 

прогнозування. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено 

планувати і здійснювати підвищення рівня 

кваліфікації 

Лекція-візуалізація; 

семінар-диспут; 

проблемно-

пошукові заняття; 

проєктна робота 

30 Без обмежень 
Без обме-

жень 



Фізичні властивості наноплівкових матеріалів  

Кафедра ЕЗПФ Проценко І.Ю. Проценко І.Ю. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу; 

здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

Проводити наукові дослідження з прикладної 

фізики, у т.ч. і наноматеріалознавства, 

аналізувати результати власних досліджень і 

презентувати їх результати в наукових 

публікаціях. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено 

планувати і здійснювати підвищення рівня 

кваліфікації 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції; семінар-

диспут; наукова 

дискусія. 

30 
Без 

обмежень 

Без 

Обме-жень 

Кінетичні явища в плівкових матеріалах 

Кафедра ЕЗПФ Проценко І.Ю. Проценко І.Ю. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

Проводити наукові дослідження з прикладної 

фізики, у т.ч. і наноматеріалознавства, 

аналізувати результати власних досліджень і 

презентувати їх результати в наукових 

публікаціях. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено 

планувати і здійснювати підвищення рівня 

кваліфікації 

 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції; семінар-

диспут; наукова 

дискусія. 

30 
Без 

обмежень 

Без 

Обме-жень 

Теоретико-методологічні основи прикладної фізики 

Кафедра ЕЗПФ Денисов С.І. Шкурдода І.Ю. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу, 

здатність до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Презентувати і обговорювати результати своєї 

наукової діяльності державною та іноземними 

мовами в усній і письмовій формах, розуміти 

іншомовні професійні, наукові та навчальні 

публікації з відповідної тематики. 

Формулювати наукові гіпотези і завдання, 

обирати для обґрунтування висновків  сучасні 

експериментальні методи наукових 

досліджень, результати теоретичного аналізу, 

емпіричних досліджень, математичного 

Інтерактивні, 

мультимедійні 

лекції; наукова 

дискусія; 

розв’язання 

практичних 

завдань, 

30 
Без 

обмежень 

Без 

Обме-жень 



моделювання і прогнозування. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено планувати 

і здійснювати підвищення рівня кваліфікації 

Функціональні матеріали мікро- і наноелектроніки 

Кафедра ЕЗПФ 
Однодворець 

Л.В. 
Пазуха І.М. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу, 

здатність до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Презентувати і обговорювати результати своєї 

наукової діяльності державною та іноземними 

мовами в усній і письмовій формах, розуміти 

іншомовні професійні, наукові та навчальні 

публікації з відповідної тематики. 

Формулювати наукові гіпотези і завдання, 

обирати для обґрунтування висновків  сучасні 

експериментальні методи наукових 

досліджень, результати теоретичного аналізу, 

емпіричних досліджень, математичного 

моделювання і прогнозування. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено планувати 

і здійснювати підвищення рівня кваліфікації 

Інтерактивні лекції, 

лекції-дискусії, 

метод ілюстрацій, 

розв’язання 

практичних 

завдань, семінар, 

практико-

орієнтоване 

навчання  

 

30 Без обмежень 
Без обме-

жень 

Лазерні технології в наноматеріалознавстві 

Кафедра ЕЗПФ Пазуха І.М. Пазуха І.М. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; здатність 

працювати в 

міжнародному 

контексті. 

Проводити наукові дослідження з прикладної 

фізики, у т.ч. і наноматеріалознавства, 

аналізувати результати власних досліджень і 

презентувати їх результати в наукових 

публікаціях. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено 

планувати і здійснювати підвищення рівня 

кваліфікації 

 

 

Інтерактивні лекції, 

лекції-дискусії, 

метод ілюстрацій, 

розв’язання 

практичних 

завдань, семінар, 

практико-

орієнтоване 

навчанням 

30 Без обмежень 
Без обме-

жень 



Прилади та пристрої оптоелектроніки і спінтроніки 

Кафедра ЕЗПФ 
Однодворець 

Л.В. 
Шабельник Ю.М. 

Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу, 

здатність до пошуку, 

оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

Презентувати і обговорювати результати своєї 

наукової діяльності державною та іноземними 

мовами в усній і письмовій формах, розуміти 

іншомовні професійні, наукові та навчальні 

публікації з відповідної тематики. 

Формулювати наукові гіпотези і завдання, 

обирати для обґрунтування висновків  сучасні 

експериментальні методи наукових 

досліджень, результати теоретичного аналізу, 

емпіричних досліджень, математичного 

моделювання і прогнозування. 

Уміти самостійно визначати завдання 

професійного та особистісного розвитку, 

займатися самоосвітою, усвідомлено 

планувати і здійснювати підвищення рівня 

кваліфікації 

Тематичні, оглядові 

лекції; презентації;  

семінар-диспут;  

електронне 

навчання в системі 

Google Classroom. 

30 Без обмежень 
Без обме-

жень 

 


