
рЕцЕнзlя
на ocBiTнbo-HayкoBy програму (Прикладна фiзика та наноматерiаrrи>

спецiальностi 105 <Прикладна фiзика та наноматерiали>
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоi освiти

OcBiTHbo-HayKoBa програма (далi ОtЩ) <Прикладна фiзика та
наноматерiа-гrи> спецiальностi 105 <Прикладна фiзика та наноматерiали>
третього (освiтньо-наукового) рiвня вищоТ освiти розроблена на ocHoBi

Тимчасового стандарту вищоi освiти Харкiвського нацiонального

унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна, освiтньо-наукових програм та навч€Lпьних

планiв пiдготовки здобувачiв вищоi освiти на третьому ocBiTHbo-HayKoBoMy
piBHi; Закону Украiни <Про вищу ocBiTy> вiд 01 .07.2015, протокол Ns 155б-VII
зi змiнами та доповненнями; Закону Украiни кПро наукову i науково-
технiчну дiяльнiсть>> вiд 26.11.2075, протокол JЮ 848-VШ зi змiнами та

доповненнями; Порядку пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступенrI доктора

фiлософii та доктора наук у вищих навчztльних закладах

установах), затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд
протокол Jt 261.

ОНП скJIадена вiдповiдно до Методичних рекомендацiй
ocBiTHix програм КиТвського унiверситету iMeHi

(затверлжена Вченою радою 29 .0З .20 18, протокол J\Гч206).

Бориса

ОНП мас чiтку та зрозумirry струкryру, мiстить загальну iнформацiю,
мету та докJIадну характеристику. Чiтко прописанi придатнiсть випускникiв
до працевлашryвання та под€Lльшого навчання, принципи викJIадання та
оцiнювання. Програмнi компетентностi ОНП вiдповiдають 9 рiвню
НацiональноТ рамки квалiфiкацiй УкраiЪи.

Навчання за ОНП здiйснюсться по трьох напрямках: курси загальноi
пiдготовки дослiдника, курси мовноТ пiдготовки та курси аспiрантського

рiвня за спецiа-шiзацiями. Пiдготовка аспiрантiв здiйснюеться за дев'ятьма
спецiалiзацiями, що забезпечуеться одним факультетом та двома навч€шьно-
науковими iнститутами фiзичного профiлю. Робоча група з розробки ОНП та
професорсько-викJIадацькиЙ скJIад, що задiяниЙна ОНfI на 100 О/о складаеться
з професiоналiв-практикiв, що проводять своi власнi дослiдженнrl та мають
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HayKoBi гryблiкацiТ в SCOPUS, монографiТ та роздiли монографiй у



вiтчизняних та закордонних виданнях, пiдручники або навчальнi посiбники.
Гарант та бiльшiсть .rленiв робочоi групи е експертами наукових секцiй МОН.

В цiлоIчry вважаю, що ОНП скJIадена квалiфiков€lно, демонструе
професiона-ltiзм i високий piBeHb методичноТ пiдготовки членiв робочоТ групи.
ОНП вкJIючае навч€tльнi дисциплiни, якi готують аспiранта i як експерта, i як
науковця, що здатний до самостiйноТ дiяльностi. ОНП е акту€tпъною,
вiдповiдае суспiльним потребам щодо пiдготовки сучасного фахiвця з даноТ
спецiа-пьностi i, як резулътат, передбачае у разi rr успiшного проходження
здобувачами можливостi здiйснення практичноI фаховоТ дiяльностi у галузi
прикJIадноi фiзики та наноматерiа-гliв.

Завiдувач кафедри молекулярноi фiзики
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