
ВIДГУК 

на освпньо-наукову програму 

пiдготовцi здобувачiв вищо'i освiти на третьому (освiтньо-науковому) рiвнi за 

спецiальнiстю 105 «Прикладна фiзика та 11аноматерiали» 

Освiтньо-наукову програму (ОНП) розроблено згiдно з Законам Укра'iни 

«Про вищу освiту» та «Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть». постановою 
Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни «Про затвердження Порядку пiдготовки здобувачiв 

вищо·i освiти ступеня доктора фiлософi'i та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)», вiдповiдним Тимчасовим стан;1артом вищо'i освiти 

Харкiвського нацiоналы-юго уншерситету 1мс111 R. 11. Каразiна та iншими 

нормативними актами, якi врегул1,овую1ъ вимоги до з:v1iсту та рсзуJ1ьтатiв освiтньо'i 
дiялыюстi закладiв вищо'i освiти i наукових установ. 

В освiтньо-науковiй програмi проектi 11аве;1е11а така обо в· язкова iнформаuiя 
як вiдомостi про заклад вищо"i освiти, сту11i1-1ь вищо"i освiти. спеuiальнiсть та 

квалiфiкацiю, мета та характеристика ОНП , 11ридатн1сть випускниюв до 

працевлаштування та подальшого навчання. вимоги до викладання та оцiнювання. 

програмнi компетенп-юстi i результати навчання з зв·язком мiж ними. ресурсне 

забезпечення та вiдомостi про академiчну модiльнiсть . Вказанi обов·язковi та 

вибiрковi компоненти ОНП та встановлена кiлькiсть кредитiв та форма 

пiдсумкового контролю по кожн1и компонентi. Встановлено послiдовнiст1, 

виконання окремих елементiв науково'i та освiтю,о"i частин ОНП у формi 

структурно-логiчно"i схеми та форму aтecтaui"i здобувачiв ви1цо"i освiти . Загальний 

обсяг освiтньо-науково"i програми складае 40 кредитiв €КТС. 
Пiсля аналiзу зм iсту ОНП можна стверюкувати . що наве;1е11ий псрt:л iк 

компетентностей випускника вiдrювiдас сьомому квалiф i кацiйно1·0 рiвня 

Наuiонально"i рамки квалiфiкацiй, а резуJ11,тати 11авча1111я корелюю1ъся з 

визначеним перелiком iнтегральних. загальних i фахових компетентностей. 
Розробники ОНП € вiдомими вiтчизняними фахiвuями в галузi приклашю·1 та 

теоретично"i фiзики i мають великий досвiд з пiдготовки фахiвuiв вiдповiдно"i 

спецiальностi в провiдних закладах вищо'i освiти, пiд "ix керiвництвом було 

захищено чимало дисертацiй на здобупя наукового ступеня кандидата ф iзико

математичних наук за вiшювiдними спецiальностями. 

Як зауваження слiд вiдмiтити , що текст мiстить деякi термiнологiчнi 

неточностi . Так, подекуди замiсть «освiтня-наукова програма» вживасться термi11 

«освiтня програма», зустрiчаЕ:ться застарiлий термiн «вищий навчаm,ний заклад» 

замiсть «заклад вищо"i освiти». 
Не зважаючи на наведене зауваження. пiсля оз11айомлен1-1я з текстом 

освiтньо-науково"i програми пiдготовки щобувачiв вищо"i освiти на трел,ому 

(освiтньо-науковому) рiвнi за спс11 i ш11,11iстю 105 «1 lрикладна фi3ика та 

наноматерiали» можна стверджувати. що вона вста~юш1юс 1ювн ий перелiк вимог до 

змiсту та результатiв освiпн,о"i дiяльностi за вiдповiдним рiвнем вищо·i освiти в 

межах вiдповiдно"i спецiальностi i може використовуватися в Харкiвському 

нацiональному унiверситетi iменi В. 1-1. Каразi11а в навчальному процесi. 
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