
КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
за спеціальністю 104 “Фізика та астрономія”

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Інституту електронної фізики НАН України

Код та найменування спеціальності 104 ”Фізика та астрономія”
Рівень вищої освіти: третій освітньо–науковий рівень.
Орієнтовний перелік освітніх програм та спеціалізацій:

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти – доктора філософії за спеціальністю 104 «Фізика та
астрономія» розроблена проектною групою в Інституті електронної фізики НАН
України згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р.,
№ 1556-VII, Стандарту вищої освіти зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія»
галузі знань 10 Природничі науки для третього (доктор філософії) рівня вищої
освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2022 р. № 502) та
затверджена вченою радою Інституту електронної фізики НАН України (протокол
№ 7 від 15 вересня 2022 р.).
Спеціалізації: теоретична фізика; фізична електроніка; фізика напівпровідників і
діелектриків; фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.

Програма відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти та
дев'ятому кваліфікаційному рівню за Національною рамкою кваліфікації і
орієнтована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної
підготовки висококваліфікованих кадрів, спроможних виконувати професійні
завдання та обов’язки науково-дослідницького та інноваційного характеру в
галузі фізики та астрономії, здатних до самостійної наукової/ науково-
педагогічної діяльності.

РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Код
дисципліни*

Компоненти
освітньої програми

(навчальні дисципліни)

Кількість
кредитів

Форма
підсумкового

контролю

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Загальнонаукові і мовні компетентності
ОК3 1** Теорія та методологія класичної та сучасної

філософії
4 екзамен

ОК3 2** Іноземна мова для комунікації у науково-
педагогічному середовищі***

6 екзамен

1.2 Набуття універсальних навичок дослідника
ОК3 3 Сучасні інформаційні технології. 2 екзамен



ОК3 4 Презентація наукових результатів 1 екзамен
ОК3 5 Управління науковими проектами 2 екзамен
ОК3 6 Створення об’єктів інтелектуальної власності 2 екзамен
Усього за циклом 1: 17

2. Цикл професійної підготовки

2.1.Цикл дисциплін за вибором інституту

ОКП 1 Планування, проведення та аналіз результатів
фізичного експерименту 2 екзамен

ОКП 2. Сучасні засоби моделювання фізичних процесів 2 екзамен

ОКП 3 Академічна доброчесність та етика академічних
взаємовідносин 1 залік

ОКП 4 Науково-педагогічна практика 1 залік
2.2. Дисципліни зі спеціальності

1 Спеціалізація - теоретична фізика
ОКС 1 Елементарні частинки і фізика високих енергій 7 екзамен

ВК 1.1
Основи фізики електрон-атомних, електрон-іонних
та електрон-молекулярних взаємодій 5 екзамен

ВК 1.2
Взаємодія гамма-квантів з речовиною, фотоядерні
реакції 5 екзамен

ВК 1.3 Квантові явища та квантові макроскопічні об’єкти 5 екзамен
2 Спеціалізація - фізична електроніка

ОКС 2 Основи фізики електрон-атомних, електрон-іонних
та електрон-молекулярних взаємодій 7 екзамен

ВК 2.1 Мас-спектроскопія позитивних і негативних іонів 5 екзамен
ВК 2.2 Нелінійні явища в полі лазерного випромінювання 5 екзамен
ВК 2.3 Основи електронної і ВУФ–спектроскопії 5 екзамен

3 Спеціалізація - фізика напівпровідників і діелектриків

ОКС 3
Наноматеріали і нанотехнологія. Оптичні методи
діагностики твердих тіл та наноструктурованих
матеріалів

7 екзамен

ВК 3.1. Методи детектування та реєстрації фотонів та
заряджених частинок 5 екзамен

ВК 3.2. Оптичні властивості кристалічних та
некристалічних матеріалів 5 екзамен

ВК 3.3 Квантові явища та квантові макроскопічні об’єкти 5 екзамен
4 Спеціалізація - фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

ОКС 4 Взаємодія гамма-квантів з речовиною, фотоядерні
реакції 7 екзамен

ВК 4.1. Методи детектування та реєстрації фотонів та
заряджених частинок 5 екзамен

ВК 4.2. Радіоекологічний моніторинг навколишнього
середовища 5 екзамен

ВК 4.3 Елементарні частинки і фізика високих енергій. 5 екзамен
Усього за циклом 2.2. 17
Усього за циклом 2 23
Загальна кількість 40

*Код дисципліни
ОКЗ – обов’язкова компонента з циклу загальних дисциплін



ОКП – обов’язкова компонента з циклу професійної підготовки
ОКС – обов’язкова дисципліна з даної спеціалізації
ВК  – вибіркові компоненти – дисципліни вільного вибору аспіранта.

**Згідно п.2.1 Договору про співробітництво у галузі наукових досліджень та освітньої діяльності третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти з метою підготовки докторів філософії між Інститутом електронної фізики НАН
України та ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України від “29” червня 2017 р. Університет
проводить навчання аспірантів Сторін із циклів дисциплін загальної підготовки, що складають освітню складову, та
забезпечує прийом вступних та залікових іспитів з цих дисциплін.

***Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів
TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment,
на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:на зарахування відповідних кредитів,
передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури, як таких, що виконані у повному обсязі.

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи – 40.
Строк навчання – 4 роки.

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія» галузі знань
10 Природничі науки для третього (доктор філософії) рівня вищої освіти затверджено
наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2022 р. № 502).

Кваліфікація «доктор філософії» передбачає: ґрунтовну теоретичну підготовку,
здатність розв’язувати складні нестандартні фізичні та прикладні задачі,
застосовувати у професійній діяльності різні експериментальні і теоретичні методи
фізичних та астрофізичних досліджень, сучасні прилади, матеріали, устаткування,
комплекси, системи і технологічні процеси для проведення фізичних досліджень, що
дозволяють пояснювати відомі і передбачати нові наукові результати, одержувати
нові перспективні матеріали, досліджувати їх властивості та прогнозувати практичне
використання; формувати необхідні вміння та навички для застосування на практиці
отриманих знань.

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої
освіти:

Інтегральна компетентність – здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати
комплексні проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у
галузі фізики, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових
цілісних знань та/або професійної практики, оволодіння методологією наукової та
педагогічної діяльності, а також проведення оригінальних наукових досліджень на
світовому рівні.
Загальні компетентності:

- Здатність розв’язувати комплексні наукові проблеми на основі системного
наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням
професійної етики та академічної доброчесності

- Здатність працювати в міжнародному контексті.
- Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
- Здатність розробляти проєкти та управляти ними.
- Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:



Фахівець повинен вільно володіти професійною лексикою, мати здатність:
- Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових

результатів, які створюють нові знання у галузях теоретичної фізики,
фізичної електроніки, фізики напівпровідників і діелектриків, фізики ядра,
елементарних частинок і високих енергій та дотичних до них
міждисциплінарних напрямах.

- Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького
характеру в сфері фізики та/або астрономії, інтегрувати знання з різних
галузей, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.

- Здатність засвоїти основи чисельного моделювання, обчислювальних
методів, підходів і систем та вміти їх застосовувати в наукових
експериментах, при моделюванні фізичних процесів, розрахунках та
обробці даних.

- Здатність аналізувати фізичну сутність явищ та процесів, що мають місце в
оптичних та оптико-електронних приладах в умовах виробництва та
експлуатації, здійснювати аналіз параметрів і характеристик оптичних
систем та їх елементів, вакуумної електроніки*.

- Здатність розуміти основні закони сучасної нелінійної оптики, нелінійні
ефекти та причини їх виникнення; розвинути та закріпити компетенції щодо
планування та здійснення оригінальних досліджень із застосуванням
лазерів для досягнення наукових результатів*.

- Здатність формулювати задачі, які стоять перед фізикою парних зіткнень
електронів, атомів, іонів і молекул у сучасному світі, застосовувати сучасні
експериментальні методи їх дослідження для отримання нових атомних
констант та теоретичні підходи і чисельні методи для опису і моделювання
досліджуваних елементарних процесів, визначення їх основних
характеристик*.

- Здатність володіти знаннями з фізичних основ, методів і техніки
енергетичного аналізу електронних і фотонних (ВУФ діапазон) потоків, що
утворюються при взаємодії атомів, молекул, їх іонів та поверхні твердого
тіла з електронним пучком*.

- Здатність визначати основні характеристики мезо- та  наноскопічних систем
і наноструктур, знати сучасні методи їх отримання та експериментального
дослідження, а також проблеми і перспективи розвитку фізики
наноструктур і нанотехнологій*.

- Здатність пояснити основні засади фізики атомного ядра, основні фізичні
закономірності, що лежать в основі взаємодії електромагнітного
випромінювання з ядрами, та ядерні ефекти, які виникають при цьому,
фотоядерні реакції, обґрунтовувати сучасні методи дослідження в галузі
фізики елементарних частинок, у тому числі розсіяння адронів при високих
енергіях*.

- Здатність визначати необхідні методи контролю наземної радіоактивності,



обумовленої як природними, так і техногенними факторами діяльності
людини, володіти знаннями про критерії, критичні показники та методики
оцінки стану довкілля, нормами та правилами радіаційної безпеки,
допустимих рівнів опромінювання*.

- Здатність представляти та обговорювати результати своєї науково-
дослідницької роботи державною мовою, а також англійською мовою чи
одною з офіційних мов Європейського Союзу, в усній та в письмовій формі,
опрацьовувати наукову літературу з фізики та/або астрономії і ефективно
використовувати нову інформацію з різних джерел.

- Здатність ініціювати, розробляти та реалізовувати науково-дослідницькі,
розробницькі та інноваційні проєкти у сфері фізики та/або астрономії,
планувати й організовувати роботу науково-дослідницьких, розробницьких
та інноваційних колективів.

- Здатність організовувати та здійснювати науково- педагогічну діяльність у
сфері фізики та/або астрономії.

*Для відповідних напрямів підготовки.

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:
Фахівець, підготовлений до роботи в галузі природничих наук, здатний

виконувати професійну діяльність відповідно до національного класифікатора
ДК 003:2010 «Класифікатор професій»:
1210 Керівники підприємств, установ та організацій;
1229 Керівники інших основних підрозділів;
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної
підготовки виробництва та інші керівники;
1238 Керівники проектів та програм;
2111 Професіонали в галузі фізики;
2111.1 Наукові співробітники (фізика);
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
2320 Викладачі середніх навчальних закладів;
2320 Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів;
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами.

Випускник може бути експертом, консультантом та радником з фахових
питань у галузі природничих наук у державних і приватних установах,
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських
організаціях тощо.Доктор філософії має в подальшому можливість здобуття
наукового ступеня доктора наук. Високий рівень освіти і вміння аналізувати і
синтезувати отримані знання у різних галузях науки створюють перспективи
для наукової, педагогічної, ділової, державної та політичної кар’єри.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання:

Навчання за програмою можуть розпочати особи, що мають ступінь вищої
освіти «магістр» або освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» за



спеціальностями: 104 «Фізика та астрономія», 105 «Прикладна фізика та
наноматеріали», 102 «Хімія», 101 «Екологія», 113 «Прикладна математика», 121
«Інженерія програмного забезпечення», 125 «Кібербезпека», 126 «Інформаційні
системи та технології», 132 «Матеріалознавство», 153 «Мікро- та наносистемна
техніка», 161 «Хімічні технології та інженерія», 171 «Електроніка»  згідно
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти від 29 квітня 2015 р. № 266.

Порядок оцінювання результатів навчання:
Оцінювання результатів навчання проводиться з метою перевірки знань і

вмінь аспірантів, встановлення відповідності набутих компетенцій вимогам
освітньої програми. Оцінювання результатів навчання аспірантів ґрунтується на
принципах систематичності, об’єктивності, прозорості та рівності вимог.
Оцінювання результатів навчання аспірантів відбувається під час проведення
контрольних заходів упродовж і наприкінці семестру чи навчального року.
Контрольні заходи включають поточний, проміжковий та підсумковий
контроль.

Поточний контроль – оцінювання рівня знань, умінь і навичок аспірантів,
що здійснюється в ході навчального процесу проведенням усного опитування,
контрольної роботи, тестування, колоквіуму тощо.

Результатом модульного контролю є модульна бальна оцінка, за якою
підбивається підсумок роботи аспірантів впродовж модуля у відповідності до
кредитно-модульної системи оцінювання знань.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку з конкретної
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, що визначений
навчальною програмою, та в терміни, встановлені графіком навчального
процесу.

Підсумковий контроль (іспит) проводиться з метою оцінювання
результатів навчання на певному рівні вищої освіти або на окремих його
завершених етапах. Підсумковий контроль враховує семестровий контроль і
атестацію здобувачів вищої освіти.

Комплексний підсумковий іспит зі спеціальності 104 – “Фізика та
астрономія” складається з двох частин: обов’язкової та варіативної (відповідно
до напряму підготовки), що дозволяє перевірити сформованість відповідних
умінь та навичок.

Оцінювання результатів навчання аспірантів здійснюється відповідно до
100-бальної та національної шкали оцінювання. Загальна кількість балів
складається з окремих сум балів за накопичувальною системою. Кожен вид
роботи та навчальних досягнень студента оцінюється певною кількістю балів,
відповідно до критеріїв оцінювання. Бали, отримані під час заходів поточного
контролю, враховуються в сумі балів, отриманих на проміжному контролі.
Сума балів, отримана під час заходів проміжного контролю, враховується в
підсумковій оцінці.

Підсумковою атестацією аспіранта зі спеціальності 104  –  “Фізика та
астрономія” є захист дисертаційної роботи доктора філософії. При цьому
оцінюється рівень професійних знань, умінь та навичок випускника,



передбачених вимогами до підготовки доктора філософії.
Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора наук, здійснюється разовою

спеціалізованою вченою радою, акредитованою Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових
досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або сукупності
статей, опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових
виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади
у сфері освіти і науки.

Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, та дисертації
(або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у
вигляді монографії або сукупності статей, опублікованих у вітчизняних та/або
міжнародних рецензованих фахових виданнях) осіб, які здобувають ступінь
доктора наук, а також відгуки опонентів оприлюднюються на офіційному веб-
сайті Інституту (http://www.iep.org.ua/?lng=ukr&cont=phdrada) відповідно до
законодавства.

Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з
обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного
законодавства.

Присудження вченого звання доктор філософії за спеціальністю 104 –
“Фізика та астрономія” здійснюється відповідно до Порядку присудження
ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої
ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня
доктора філософії, затвердженого постановою КМ України від 12 січня 2022 р.
№ 44.

Допускається достроковий захист дисертаційної роботи за умови
успішного виконання освітньої та наукової складових освітньо-наукової
програми підготовки доктора філософії.

Після отримання наукового ступеня доктора філософії випускник має
право на здобуття та присудження наукового ступеня доктора наук та
відповідних вчених звань.

Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 104 «Фізика та
астрономія» на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Інституту
електронної фізики НАН України затверджено на вченій раді інституту
(протокол № 7 від 15 вересня 2022 року).
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