
  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ ректора Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка  
від «___»________ 2017 року за № _____________ 

згідно Ухвали Вченої Ради від 30.06.2017 р.  

Додаток 7  

 

Форма 

надання інформації  

про кваліфікацію, наукові досягнення і досвід роботи (Curriculum Vitae)  

науково-педагогічних працівників  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

   Curriculum Vitae    Татаренко В.А. 

 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ    Татаренко Валентин Андрійович 

 
(фотографія)  

бульвар Академіка Вернадського, 36; Київ, 03142, Україна 

+380 44 4229551 
tatar@imp.kiev.ua 

https://www.researchgate.net/profile/Valentyn_Tatarenko 

http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000013284 

Соціальні мережі/чати (за наявності, необов’язково) 

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ET0K0oUAAAAJ&hl=uk 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603842480 
Стать Ч | Дата народження 19/09/1958 | Громадянство Україна 

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) доктор фізико-математичних наук, «фізика твердого тіла»; 
кандидат фізико-математичних наук, «фізика твердого тіла» 

Вчене звання  професор; 

старший науковий співробітник 

Посада професор (сумісник з ВЦП КНУ імені Тараса Шевченка при НАН України) 

Кафедра кафедра фізики функціональних матеріалів 

Факультет/інститут фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка 

Посада за сумісництвом заступник директора з наукової роботи Інституту металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України (ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ) 

 

Навчальні дисципліни, у викладанні яких брав участь: 
У поточному році 1. «Теорія наноструктур», маґістр, 2 курс (6 рік навчання), лекції 

2. «Теорія наноструктур», бакалавр, 4 курс (4 рік навчання), лекції + лабораторні 

3. «Синергетика біосистем», маґістр, 2 курс (6 рік навчання), лекції 

У попередні періоди 1. «Теорія фазових перетворень», спеціаліст, 5 курс (5 рік) 

2. «Фазові перетворення в біоматеріалах», спеціаліст, 5 курс (5 рік) 

3. «Термодинаміка фазових перетворень у функціональних матеріалах», 
спеціаліст, 5 курс (5 рік) 

4. «Кінетика фазових перетворень у функціональних матеріалах», спеціаліст, 5 
курс (5 рік) 

5. «Термодинаміка і кінетика фазових перетворень у функціональних 
матеріалах», спеціаліст, 5 курс (5 рік) 

6. «Нерівноважна фізика функціональних матеріалів», спеціаліст, 5 курс (5 рік) 

7. «Самоорганізація у фізиці», спеціаліст, 5 курс (5 рік) 
8. «Синергетика у фізиці твердого тіла», маґістр, 1 курс (5 рік) 

9. «Самоорганізація у фізиці твердого тіла», спеціаліст, 5 курс (5 рік) 
10. «Теорія конденсованих систем», маґістр, 1 курс (5 рік) 

mailto:tatar@imp.kiev.ua
https://www.researchgate.net/profile/Valentyn_Tatarenko
http://www.nas.gov.ua/EN/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000013284
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ET0K0oUAAAAJ&hl=uk
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603842480


 

  

11. «Фізика фазових перетворень», маґістр, 1 курс (5 рік) 
12. «Теорія фазових перетворень у функціональних матеріалах», маґістр, 1 курс 

(5 рік) 

13. «Дифузія у радіаційно-пошкоджених матеріалах», маґістр, 2 курс (6 рік) 
14. «Теорія фазових перетворень», маґістр, 2 курс (6 рік) 

15. «Синергетика функціональних матеріалів», маґістр, 2 курс (6 рік) 
16. «Теорія наноструктур», маґістр, 2 курс (6 рік) 

17. «Радіаційна фізика функціональних матеріалів», бакалавр, 4 курс (4 рік) 

18. «Теорія наноструктур», бакалавр, 4 курс (4 рік) 

 
ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 05.2012 по дотепер) Посада заступник директора з наукової роботи 

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (бульвар Академіка 

Вернадського, 36; Київ, 03142, Україна; http://www.imp.kiev.ua/) 

Керівництво фундаментальними дослідженнями за науковими напрямами 
«Наномасштабні та наноструктуровані системи» та «Електронна структура та 

властивості металів і сполук на їх основі» Інституту, а також підготовкою та 
атестацією наукових кадрів в Інституті 

Сфера діяльності або сектор Наука/Освіта 

(З 06.2015 по 05.2016) Посада завідувач відділу теорії твердого тіла 

ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ (бульвар Акад. Вернадського, 36; Київ, 03142, 
Україна; http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1) 

Керівництво дослідженнями відділу в галузях розвитку теорії недосконалих 

металічних кристалів і рідин та розробки методів їх дослідження 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 05.2006 по 05.2012) Посада провідний науковий співробітник відділу теорії твердого тіла 

ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ (бульвар Акад. Вернадського, 36; Київ, 03142, 
Україна; 

http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06) 

Науково-дослідна робота в галузі теорії твердого тіла, фізики металів і фізики 
конденсованої речовини: розрахунки міжчастинкових взаємодій і фізичної кінетики 

релаксації властивостей дефектних кристалів, структурних і фазових перетворень, 

розсіяння різного типу хвиль, радіаційних ефектів, магнітних і транспортних явищ у 
твердих розчинах та рідкокристалічних колоїдах, в тому числі наномасштабних 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 08.1989 по 05.2006) Посада старший науковий співробітник відділу теорії твердого тіла 

ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАНУ (бульвар Акад. Вернадського, 36; Київ, 03142, 

Україна; 

http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06) 

Науково-дослідна робота в галузі теорії твердого тіла, фізики металів і фізики 

конденсованої речовини: розрахунки міжчастинкових взаємодій і фізичної кінетики 
релаксації властивостей дефектних кристалів, структурних і фазових перетворень, 

розсіяння різного типу хвиль, магнітних і транспортних явищ у твердих розчинах, в 

тому числі наномасштабних, і простих рідинах 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 09.1987 по 08.1989) Посада науковий співробітник відділу теорії твердого тіла 

ІМФ АН УРСР (бульвар Акад. Вернадського, 36; Київ, 252142, УРСР; 
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06) 

Науково-дослідна робота в галузі теорії твердого тіла та фізики металів: 

розрахунки міжчастинкових взаємодій у дефектних кристалах, структурних 
перетворень і транспортних явищ у твердих розчинах 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 11.1982 по 09.1987) Посада молодший науковий співробітник відділу теорії твердого тіла 

ІМФ АН УРСР (бульвар Акад. Вернадського, 36; Київ, 252142, УРСР; 
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06) 

Науково-дослідна робота в галузі теорії твердого тіла та фізики металів: 

розрахунки міжчастинкових взаємодій у дефектних кристалах, структурних 
перетворень і транспортних явищ у твердих розчинах 

Сфера діяльності або сектор Наука 

http://www.imp.kiev.ua/
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06
http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06


  

 

(З 08.1980 по 11.1982) Посада стажист-дослідник відділу теорії твердого тіла 

ІМФ АН УРСР (бульвар Акад. Вернадського, 36; Київ, 252142, УРСР; 

http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06) 

Науково-дослідна робота в галузі теорії твердого тіла та фізики металів: 

розрахунки міжчастинкових взаємодій у дефектних кристалах, структурних 

перетворень у твердих розчинах 

Сфера діяльності або сектор Наука 

(З 09.2005 по дотепер) Посада професор кафедри фізики функціональних матеріалів 

фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(проспект Академіка Глушкова, 4; Київ, 03022, Україна; 

http://www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html) 

Викладання лекцій з фізики фазових перетворень, радіаційної фізики 
функціональних матеріалів, синергетики та теорії наноструктур 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 09.2002 по 05.2005) Посада старший викладач кафедри фізики функціональних матеріалів 

фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (проспект Академіка Глушкова, 4; 
Київ, 03022, Україна; http://www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html) 

Викладання лекцій з фізики фазових перетворень 

Сфера діяльності або сектор Освіта 

(З 02.2002 по 05.2002) Посада старший науковий співробітник кафедри радіаційної фізики 

фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка (проспект Академіка Глушкова, 4; 

Київ, 03022, Україна; http://www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html) 

Науково-дослідна робота в галузі фізики металів: розрахунки фізичної кінетики 
релаксації властивостей дефектних кристалів, розсіяння різного типу хвиль і 

транспортних явищ у твердих розчинах 

Сфера діяльності або сектор Наука 
 

НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

(З 26.12.2002 по 10.11.2004) Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ (Україна) 

Фізик — доктор фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика твердого тіла» 

(9-й рівень НРК), назва дисертації «Конфіґураційні ефекти розмірної невідповідності 
і блокування атомів у нестехіометричних фазах втілення й заміщення» 

(З 05.1991 по 06.1991) Міжнародний центр науки та високої технології, м. Трієст (Італія) 

Спеціаліст з моделювання зародкування, росту та сеґреґації у матеріалах (Level 8 
EQF for LLL), назва проекту ‘Coexisting Orientational Ordering and Decomposition 

Reactions in Anionic Subsystem of Some Non-Stoichiometric Metal Oxides and Binary 
Interstitial Alloys’ 

(З 1.10.1986 по 4.03.1987) Інститут металофізики АН УРСР, м. Київ (УРСР) 

Фізик — кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика твердого тіла» 

(8-й рівень НРК), назва дисертації «Деформаційна взаємодія та розподіл домішкових 
атомів у кристалах з щільнопакованою структурою» 

(З 1.09.1975 по 30.05.1980) Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ (УРСР) 

Спеціаліст за спеціальністю «загальна фізика». Присвоєно кваліфікацію «фізик—
теоретична фізика». Отримано кваліфікацію «викладач» (7-й рівень НРК), назва 

дипломної роботи «Деформаційна взаємодія домішкових втілених атомів у 
багатокомпонентних стопах втілення зі складними кристалічними ґратницями» 

(З 09.1965 по 06.1975) Загальноосвітня середня школа № 182, Дарницький р-н, м. Київ (Україна) 

(4-й рівень НРК) 

 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова Українська 

Іноземна мова 1 російська, рівень C2 

Іноземна мова 2 англійська, рівень B2 

Комунікаційні компетентність гарні навички комунікації отримав під час роботи відповідальним секретарем 

редакції з видавничої діяльності 

http://www.imp.kiev.ua/?lang=ukr&a=org_structura&department=1&dep=history_06
http://www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html
http://www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html
http://www.phys.univ.kiev.ua/material/index.html


 

  

Організаційна/управлінська 
компетентність 

здійснюю керівництво науковим проектом НАН України, у якому працює 16 осіб, та 
спільним українсько-польським науковим проектом НАНУ–ПАН, у якому працює 10 

осіб 

Цифрові компетенції Обробка інформації: рівень — Високий 
Комунікація: рівень — Високий 

Створення контенту (програм, сайтів): рівень — Базовий 

Мережева та програмна безпека: рівень — Базовий 
Вирішення проблем: рівень — Базовий 

Інші комп’ютерні навички використання програмного забезпечення для редаґування науково-технічних 

текстів і кориґування фотографій (науковий редактор); рівень — Професійний 

Професійні навики (із числа не 

зазначених вище)  

добре обізнаний з процесами контролю якості наукової інформації (в даний час 

відповідаю за перевірку якості публікацій у чотирьох періодичних наукових 
виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus) 

Області професійних інтересів теорія твердого тіла, фізика металів, фізика конденсованої речовини: міжчастинкові 

взаємодії, фізична кінетика, релаксація властивостей, дефектні кристали, тверді 
розчини, рідкокристалічні колоїди, наномасштабні системи, наномасштабні 

матеріали, структурні перетворення, фазові переходи, розсіяння хвиль, радіаційні 

ефекти, магнетизм, транспортні явища, прості рідини 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

Найменування (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і премій, 
членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 
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