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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензії:
РЕЦЕНЗІЇ
На освітньо-професійну програму
«Фізика і астрономія»
за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 104 «Фізика та астрономія»,
розроблену на фізичному факультеті Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
1. Старший науковий співробітник,
Інституту теоретичної фізики НАН України
професор, доктор фіз. -мат. наук

Анчишкін Д.В.

2. Завідувач кафедри фізико-математичних наук,

факультету природничих наук
Національного університету Києво-Могилянська академія,
доцент, кандидат фіз. -мат. наук
Бернацька Ю.М.
ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕЙ АПРОБАЦИИ
А. Рецензии:
РЕЦЕНЗИИ
На образовательно-профессиональную программу
«Физика и астрономия»
для образовательной степени «Бакалавр»
специальности 104 «Физика и астрономия»,
разработанную на физическом факультете Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.
1. Старший научный сотрудник Института теоретической физики НАН Украины
профессор, доктор физ.-мат. наук

Анчишкин Д.В.

2. Заведующий кафедрой физико-математических наук факультета естественных
наук Национального университета Киево-Могилянская академія
доцент, кандидат физ.-мат. наук

Бернацкая Ю.Н.
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ПЕРЕДМОВА /ПРЕАМБУЛА
Розроблено робочою групою у складі / Разработано рабочей группой в составе:
Прізвище, ім’я,
НаймеНайменування
Науковий ступінь,
по батькові
нування
закладу, який
шифр і
керівника та
посади (для
закінчив
найменування
членів проектної суміс- ників викладач (рік
наукової
групи
— місце
закінчення,
спеціальності, тема
основної
спеціальність,
дисертації, вчене
Фамилия, имя,
роботи,
кваліфікація
звання, за якою
отчество
найменузгідно з
кафедрою
руководителя и
вання
документом
(спеціальністю)
членов проектной посади)
про вищу
присвоєно
группы
освіту)
Название
Научная степень,
должности
Название
шифр и
(для
Высшего
наименование
совместите
учебного
научной
лей- место
заведения,
специальности,
основной
которое
тема диссертации,
работы,
закончил
ученое звание, по
должность преподаватель
какой кафедре
(год окончания,
(специальности)
специальность,
присвоено
квалификация
согласно
документу о
высшем
образовании)
Керівник
проектної групи/
Руководитель
проектной
группы
Професор Київський
Доктор фізикоЄщенко Олег
університет
математичних наук
Анатолійович кафедри

Стаж науковопедагогічної
та/або наукової
роботи

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науково-дослідна
робота, участь у конференціях і
семінарах, робота з аспірантами
Стаж научнота докторантами, керівництво
педагогической и / науковою роботою студентів)
или научной
работы
Информация о научной
деятельности (основные
публикации, научноисследовательская работа,
участие в конференциях и
семинарах, работа с
аспирантами и докторантами,
руководство научной работой
студентов)
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Основні напрямки наукової
діяльності: наноплазмоніка,

Відомості про
підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування
закладу, вид
документа, тема,
дата видачі)
Сведения о
повышении
квалификации
преподавателя
(наименование
учреждения, вид
документа, тема,
дата выдачи)

1. Стажування в
Університеті
3

Ещенко Олег
Анатольевич

експериме
нтальної
фізики

імені Тараса
Шевченка,
фізичний
факультет,
1993р.,
спеціальність
–
фізика,
кваліфікація –
фізик

за спеціальністю
01.04.05 – оптика,
лазерна фізика,
тема дисертації:
«Оптична
спектроскопія
електронних
збуджень в металдіелектричних та
напівпровідникових
наноструктурах»;
професор
кафедри
експериментальної
фізики

Профессор
кафедры
экспериме
нтальной
физики

Киевский
университет
имени Тараса
Шевченко,
физический
факультет,
1993г.,
специальность
физика,
квалификация
– физик

Доктор физикоматематических наук
по специальности
01.04.05 – оптика,
лазерная физика,
тема диссертации:
«Оптическая
спектроскопия
электронных
возбуждений в
металлдиэлектрических и
полупроводниковых
наноструктурах»;
профессор кафедры
экспериментальной
физики

фотоніка металевих та
напівпровідникових
наноструктур.
Основные направления научной
деятельности: наноплазмоника,
фотоника металлических и
полупроводниковых
наноструктур.
Має 184 наукових та
навчально-методичних
публікацій. З них: 83 наукові
статті, 94 тези та статті в
збірниках праць наукових
конференцій, 7 навчальнометодичних робіт (з них 4
навчальні посібники).
Имеет 184 научных и научнометодических публикаций. Из
них: 83 научных статьи, 94
тезисов и статей в сборниках
работ научных конференций, 7
учебно-методических работ (из
них 4 учебных пособия).
Вибрані 3 публікації за
напрямом (за останні 3 роки):
Избранные публикации (за
последне 3 года):
1. O.A. Yeshchenko, N. V.
Kutsevol,
A. P. Naumenko, “Light-induced
heating of gold nanoparticles in
colloidal solution: Dependence on
detuning from surface plasmon
resonance”, Plasmonics, 2016, v.
11, p. 345–350.

Колорадо в
Колорадо Спрінгс,
факультет фізики
та наук про енергію
(University of
Colorado at
Colorado Springs,
Department of
Physics and Energy
Science),
м. Колорадо
Спрінгс, Колорадо,
США,
12.04.201726.04.2017р,
тема
«Наноструктурован
і тонкі металнапівпровідникові
плівки для
ефективного
використання
сонячної енергії»,
сертифікат від
26.04.2017 р.
1. Стажировка в
Университете
Колорадо в
Колорадо-Спрингс,
факультет физики и
наук об энергии
(University of
Colorado at
Colorado Springs,
Department of
4

2. O.A. Yeshchenko, V. V.
Kozachenko, Yu. F. Liakhov, A.
V. Tomchuk, M. Haftel, A. O.
Pinchuk, “Surface plasmon
resonance in electrodynamically
coupled Au NPs monolayer /
dielectric spacer / Al film
nanostructure: tuning by variation
of spacer thickness”, Materials
Research Express, 2017, Vol. 4,
No. 10, p. 106401-1 – 106401-8.
3. O.A. Yeshchenko, A. P.
Naumenko, N. V. Kutsevol, D. O.
Maskova, I. I. Harahuts,
V. A. Chumachenko, A. I.
Marinin, “Anomalous inverse
hysteresis of phase transition in
thermosensitive dextran-graftPNIPAM copolymer/Au
nanoparticles hybrid
nanosystem”, Journal of Physical
Chemistry C, 2018, Vol. 122, p.
8003–8010.
Повний перелік статей у базі
SCOPUS можна знайти за
посиланням:
Полный перечень статей в базе
SCOPUS можно найти по
ссылке:
https://www.scopus.com/authid/d
etail.uri?authorId=6601946699
Керівництво 2 аспирантами.
Руководство 2 аспирантами.

Physics and Energy
Science),
м. КолорадоСпрингс, Колорадо,
США, 12.04.201726.04.2017 г., тема
«Наноструктуриров
анные тонкие
металлполупроводниковы
е пленки для
эффективного
использования
солнечной
энергии»,
сертификат от
26.04.2017 г.

Члени проектної
групи
5

Професор
Макарець
кафедри
Микола
Володимирович теоретичної
фізики
(декан
фізичного
факультету)

Київський
державний
університет
ім.
Т.Г.
Шевченка,
1980.
Спеціальність:
Загальна
фізика.
Кваліфікація:
Фізиктеоретична
фізика.
Викладач

Профессор
кафедры
теоретичес
-кой
физики
(декан
физическо
-го
факультет
а)

Киевский
государственн
ый
университет
им.
Т.Г.Шевченко,
1980.
специальность
Общая
физика.
Квалификация
Физиктеоретическая
физика,
преподаватель

Макарец
Николай
Владимирович

Доктор
фізикоматематичних наук
по
спеціальності
01.04.02
–
теоретична фізика,
(диплом
ДД
№006324 від 17
січня
2008
р.)
„Взаємодія
іонів
середньої енергії з
твердим тілом і
наноструктурами”.
Професор кафедри
теоретичної фізики,
(атестат
12ПР
№010850 від 29
вересня 2015 р.)
Доктор
физикоматематических наук
по
специальности
01.04.02
теоретическая
физика, (диплом ДД
№006324
от
17
января
2008)
"Взаимодействие
ионов
средней
энергии с твердым
телом
и
наноструктурами"
Профессор кафедры
теоретической
физики,
(аттестат
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Основний напрямок наукової
діяльності: Взаємодія швидких
іонів та електронів з твердим
тілом та нанострутурами.
Просторові
розподіли
імплантованих іонів та їх втрат
енергії.
Електромагнітне
випромінювання
при
розтріскуванні п'єзоелектриків
та п'єзомагнетиків.
Основні публікації:
1.Гречко Л.Г., Макарець М.В.
Збірник задач з теоретичної
фізики. Том І. Класична
механіка. – К.: Видавничополіграфічний
центр
«Київський університет», 2011,
136 с. Навч. посібник.
2.Макарець М.В. Взаємодія
заряджених частинок з твердим
тілом та наноструктурами. − К.
2014. − 172 с. (монографія)
3.Petrenko E.O., Makarets M.V.,
Mikoushkin V.M., Pugach V.M.
Simulation of secondary electron
transport in thin metal and
fullerite films. Nanosystems:
Physics, Chemistry, Mathematics,
2014, 1, p.81-85
Основное направление научной
деятельности: Взаимодействие
быстрых ионов и электронов с
твердым
телом
и
6

12пр № 010850 от 29
сентября 2015

нанострутурами.
Пространственные
распределения
имплантированных ионов и их
потерь энергии.
Электромагнитное излучение
при
растрескивании
пьезоэлектриков
и
пьезомагнетикив.
Основные публикации:
1.Гречко Л.Г., Макарец Н.В.
Сборник
задач
по
теоретической физике. Том1.
Классическая механика. - М.:
Издательско-полиграфический
центр «Киевский университет»,
2011, 136 с. Учеб. пособие.
2.Макарец
Н.В.
Взаимодействие
заряженных
частиц с твердым телом и
наноструктурами. - М. 2014. 172 с. (Монография)
3.Petrenko E.O., Makarets M.V.,
Mikoushkin V.M., Pugach V.M.
Simulation of secondary electron
transport in thin metal and
fullerite films. Nanosystems:
Physics, Chemistry, Mathematics,
2014, 1, p.81-85
Свідоцтво
про
реєстрацію
авторського права на твір
№44029
від
29.05.2012
„Комп’ютерна
програма
розрахунку
кумулянтів
7

просторових
розподілів
імплантованих іонів та їх втрат
енергії у пружних і непружних
зіткненнях з атомною та
електронною
підсистемою
твердого тіла” // Макарець
М.В., Чолій Я.В.
Голова вченої ради фізичного
факультету,
Член спеціалізованої вченої
ради Д 26.001.08
Науковий керівник Проекту
ДФФД № Ф64/51-2015 «Метод
Монте-Карло в задачах руху
частинок у твердому тілі,
наноструктурах
і
плівках»(25.10.15
-31.12.15),
Під керівництвом Макарця М.
В. захистилось 2 кандидати
фізико-математичних наук.
Керівництво 1 аспірантом.
Свидетельство о регистрации
авторского
права
на
произведение
№44029
от
29.05.2012
"Компьютерная
программа расчета кумулянтов
пространственных
распределений
имплантированных ионов и их
потерь энергии в упругих и
неупругих столкновениях с
атомной
и
электронной
подсистемой твердого тела" //
Макарец Н.В., Чолий Я.В.
Председатель ученого совета
8

завідувач
Боровий
кафедри
Микола
Олександрович загальної
фізики

Київський
державний
університет
імені
Т.Г.
Шевченка,
фізичний
факультет,
1979,
кріогенне
матеріалознав
ство
фізик,
викладач.

Доктор фіз. -мат.
наук,
01.04.07 – фізика
твердого тіла, 2011
01.04.07
–фізика
твердого тіла,
“Біляпорогова
кратна
іонізація
внутрішніх оболонок
атомів кремнію та
3d-, 5d- металів”

Доцент за кафедрою
загальної
фізики
1991
заведующи Киевский
Доктор
физ.-мат.
Боровой
й кафедрой государственн наук,
Николай
ый
01.04.07 - физика
Александрович общей
физики
университет
твердого тела, 2011
имени
Т.Г. 01.04.07
-Физика
Шевченко,
твердого тела,
физический
"Околопороговая
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физического факультета.
Член диссертационного совета
Д 26.001.08
Научный руководитель проекта
РФФИ № Ф64 / 51-2015 «Метод
Монте-Карло
в
задачах
движения частиц в твердом
теле,
наноструктурах
и
пленках» (25.10.15 -31.12.15),
под руководством Макарца
Н.В. защитилось 2 кандидата
физико-математических наук.
Руководство 1 аспирантом.
Науково-дослідна робота з
рентгенівської
емісійної
спектроскопії процесів кратної
іонізації
атомів
та
рентгенівської дифракто-етрії
фазових
переходів
у
сегнетоелектричних кристалах.
Всього понад 650 статей у
фахових наукових журналах та
понад 45 доповідей на наукових
конференціях, 3 навчальних
посібника,
2
навчальнометодичні праці (усі - у
співавт.).
Научно-исследовательская
работа
по
рентгеновской
эмиссионной
спектроскопии
процессов кратной ионизации
атомов
и
рентгеновской
дифрактометрии
фазовых
переходов
в
сегнетоэлектрических
9

факультет,
1979,
специальность
:
Криогенное
материаловеде
ние
физик,
преподаватель
.

кратная ионизация
внутренних
оболочек
атомов
кремния и 3d-, 5dметаллов"
Доцент
кафедры
общей физики 1991

кристаллах. Всего более 650
статей в научных журналах и
более 45 докладов на научных
конференциях,
3
учебных
пособия,
2
учебнометодические работы (все - в
соавт.).
Основні публікації:
Основные публикации:
1. Mα and Mβ X_Ray Emission
Spectra of Au Atoms upon
Photoionization of L Subshells //
Optics and Spectroscopy. 2009.
Vol.107,
№1.
P.
25–32.
(одноосібна)
2. Ferroelectric phases in the
polytypes of TlInS2 ternary
compound // Phys. Status Solidi –
2009. – Vol.C 6, №5. – P. 989–
992. (у співавторстві)
3. Photovoltage transients at
fullerene-metal interfaces, Journal
of Applied Physics, Vol. 107, p.
093706
(7),
2010.
(у
співавторстві)
4.
Borovoy,
N.A.
The
incommensurate
phase
transformation
in
TlInS2
ferroelectric / N.A. Borovoy,
Yu.P. Gololobov, A. Salnic //
Ferroelectrics. – 2015.  Vol.484,
№1.  P. 62–68.
Робота з аспірантами: під
керівництвом Борового М.А.
захистився 1 кандидат фізико10

Івченко Василь
Миколайович

Ивченко
Василий
Николайович

Завідувач
кафедри
астрономії
та фізики
космосу

Київський
державний
університет
ім.
Т.Г.
Шевченка,
1971.
Спеціальність:
Фізик
за
спеціалізацією
астроном

Доктор
фізикоматематичних наук
по
спеціальності
01.03.03 Геліофізика
і фізика Сонячної
системи
(диплом
№ДД №001854 від
2001 р.) "Природні
та штучні збурення
плазми в навколоземному космічному
Заведующ Киевский
просторі”.
ий
государственн Професор кафедри
кафедрой
ый
астрономії та фізики
астрономи университет
космосу,
(атестат
и и физики им.
Т.Г. №ПР №002314 від
космоса
Шевченко,
2003 р.)
1971.
Специальност Доктор
физикоь: Физик по математических наук
специальности по
специальности
астроном
01.03.03
Гелиофизика
и
физика Солнечной
системы
(диплом
№ДД №001854 от
2001 г.) "Природные
и
искусственные
возмущения плазмы
в
околоземном

48

математичних наук.
Работа с аспирантами:
под руководством Борового
Н.А. защитился 1 кандидат
физико-математических наук.
Основний напрямок наукової
діяльності:
Фізика
навколоземного
космічного
простору,
сонячно-земні
зв’язки, інструменти і методи
астрофізичних
досліджень.
Основні
публікації:
опубліковано
близько
200
наукових робіт. З останніх:
Основное направление научной
деятельности:
Физика
околоземного
космического
пространства, солнечно-земные
связи, инструменты и методы
астрофизических исследований.
Основные
публикации:
опубликовано
около
200
научных работ. Из последних:
1)Yu. G. Rapoport, A. D.
Boardman, V. V. Grimalsky, V.
M. Ivchenko, N. Kalinich. Strong
nonlinear focusing of light in
nonlinearly
controlled
electromagnetic
active
metamaterial field concentrators /
// Journal of Optics. – 2014. –
Vol. 16, Issue 5. – 10 pp. –
DOI:10.1088/204011

космическом
пространстве".
Профессор кафедры
астрономии
и
физики
космоса,
(аттестат
№ПР
№002314 от 2003г.)

8978/16/5/055202. – ISSN 20408978.
2)
Exitation
of
planetary
electromagnetic waves in the
inhomogeneous
ionospere,
Ann.Geophys. 32 1-15, 2014, (15
pp), Yu.Rapoport, Yu. Selivanov,
V.Ivchenko,
V.Grimalsky,
E.Tkachenko, A.Rozhnoi and
V.Fedun
3) Yuriy G. Rapoport, Oleg K.
Cheremnykh, Volodymyr V.
Koshovy, Mykola O. Melnik,
Oleh L. Ivantyshyn, Roman T.
Nogach, Yuriy A. Selivanov,
Vladimir V. Grimalsky, Valentyn
P.
Mezentsev,
Larysa
M.
Karataeva, Vasyl M. Ivchenko,
Gennadi P. Milinevsky, Viktor N.
Fedun, and Eugen N. Tkachenko
Ground-based acoustic parametric
generator
impact
on
the
atmosphere and ionosphere in an
active experiment / // Annales
Geophysicae. – 2017. – Vol. 35,
N 1. – P. 53–70.
4) Allan D.Boardman, Alesandro
Alberucci, Gaetano Assanto, Yu.
G.Rapoport,
Vladimir
V.
Grimalsky, Vasy M. Ivchenko,
Eugen
N.Tkachenko
Word
Scietific
Handbook
of
Metamaterias and Plasmonics.
Volume
1.
Electromagnetic
12

Дмитрук Ігор
Миколайович

Завідувач
Київський
кафедри
державний
експериуніверситет ім.
ментальної Т. Г. Шевченка,
фізики,
фізичний

Доктор фізикоматематичних наук
за спеціальністю
01.04.05 – оптика,
лазерна фізика,
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Metamaterials.
Chapter
10.
Spatial Soitonic and Nonlinear
Plasmonic
Aspects
of
Metamaterials. (2017) pp. 419469.
Член вчених рад: фізичного
факультету, Університету, ГАО
НАН України, ІКД НАН-ДКА
України.
Член спеціалізованих вчених
рад: Д26.208.01 при ГАО
НАНУ; Д26.205.01 при ІКД
НАНУ-ДКАУ.
Під керівництвом Івченка В. М.
захистилось
2
кандидати
фізико-математичних наук.
Керівництво 1 аспірантом.
Член
ученых
советов:
физического
факультета,
Университета,
ГАО
НАН
Украины,
ИКИ
НАН-ГКА
Украины.
Член
специализированных
ученых советов: Д26.208.01 при
ГАО НАНУ; Д26.205.01 при
ИКИ НАНУ-ГКАУ.
Под руководством Ивченко В.
Н. защитилось 2 кандидата
физико-математических наук.
Руководство 1 аспирантом.
Основні напрямки наукової
діяльності: лазерна
спектроскопія, нанофізика,
часороздільна спектроскопія.
Регулярно бере участь у роботі

1. Стажування в
Університеті
Колорадо в
Колорадо Спрінгс,
факультет фізики
13

професор

факультет,
1986р.,
спеціальність –
фізика,
кваліфікація –
фізик (оптика і
спектроскопія),
викладач

тема дисертації:
«Спектроскопія
елементарних
збуджень в об’ємних
кристалах і
наночастинках
прямозонних
напівпровідників»;
професор кафедри
заведующи
Киевский
експериментальної
Дмитрук Игорь
государственн фізики
Николайович й
кафедрой
ый
Доктор физикоэксперимен университет
математических наук
-тальной
им. Т. Г.
по специальности
физики,
Шевченко,
01.04.05 - оптика,
профессор физический
лазерная физика,
факультет,
тема диссертации:
1986г.,
«Спектроскопия
Специальность
элементарных
- физика,
возбуждений в
квалификация объемных
физик (оптика
кристаллах и
и
наночастицах
спектроскопия)
прямозонних
преподаватель
полупроводников»
Профессор кафедры
экспериментальной физики

міжнародних наукових
конференцій в області оптики,
фотоніки та матеріалознавства.
Має більше 100 наукових та
навчально-методичних
публікацій. Керує науковою
роботою студентів-бакалаврів
та магістрів, аспірантів.
Вибрані публікації за напрямом
(за останні 3 роки):
Основные направления научной
деятельности: лазерная
спектроскопия, нанофизика,
часораздельная спектроскопия.
Регулярно участвует в работе
международных научных
конференций в области оптики,
фотоники и материаловедения.
Имеет более 100 научных и
учебно-методических
публикаций. Руководит
научной работой студентовбакалавров и магистров,
аспирантов. Избранные
публикации по направлению (за
последние 3 года):
1. ZnO nested shell magic clusters
as tetrapod nuclei. A.Dmytruk,
I.Dmitruk, Y.Shynkarenko,
R.Belosludov, A.Kasuya. RSC
Adv., 2017, 7, 21933-21942.
DOI: 10.1039/C7RA01610G.
2. Tuning luminescent properties
of CdSe nanoclusters by
phosphine surface passivation.

та наук про енергію
(University of
Colorado at
Colorado Springs,
Department of
Physics and Energy
Science),
м. Колорадо
Спрінгс, Колорадо,
США,
12.04.201726.04.2017 р, тема
«Наноструктурован
і тонкі металнапівпровідникові
плівки для
ефективного
використання
сонячної енергії»,
сертифікат від
26.04.2017 р.
1. Стажировка в
Университете
Колорадо в
Колорадо-Спрингс,
факультет физики и
наук об энергии
(University of
Colorado at
Colorado Springs,
Department of
Physics and Energy
Science),
м. Колорадо14

I.Lysova, H.Anton, I.Dmitruk,
Y.Mely. Methods and
Applications in Fluorescence,
2016 4 044009. DOI:
https://doi.org/10.1088/20506120/4/4/044009.
3. The effect of UV Nd:YAG
laser radiation on the optical and
electrical properties of
hydrothermal ZnO crystal.
P.Onufrijevs, A.Medvids,
E.Dauksta, H.Mimura,
M.Andrulevicius, N.Berezovska,
I.Dmitruk, L.Grase, G.Mezinskis,
Optics & Laser Technology, 86,
2016, 21-25. DOI: https:
//doi.org/10.1016/j.optlastec.2016
.06.009.
4. Improvement of CdS Thin
Films Optical Properties and
Crystallinity by Laser Radiation.
A.Medvid, P.Onufrijevs,
E.Dauksta, R.Janeliukstis,
J.L.Plaza, S.Rubio, E.Diéguez,
N.Berezovska, I.Dmitruk.
Advanced Materials
Research 2015 (1117) 74-77.
DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR
1117.74.
5. Laser-Induced Formation of
Periodic Structures on the Metal
Surfaces and Surface Plasmons
Excitation. I.Dmitruk, N.Zubrilin,
N.Berezovska, O.Dombrovskiy,

Спрингс, Колорадо,
США, 12.04.201726.04.2017 г., тема
«Наноструктуриров
анные тонкие
металлполупроводниковы
е пленки для
эффективного
использования
солнечной
энергии»,
сертификат от
26.04.2017 г.
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S.Balanets, E.Grabovsky,
I.Blonskiy. Advanced Materials
Research, 1117, 3-8, 2015. DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMR
1117.3.
6. Micro- and nanostructuring of
metal surfaces with polarized
femtosecond laser pulses. N.G.
Zubrilin, I.V. Blonskiy, I.M.
При розробці Програми врахована вимога освітнього Стандарту Вищої Освіти спеціальності 104 Фізика та астрономія за першим рівнем
вищої освіти
При разработке Программы учтено требование образовательного Стандарта Высшего Образования специальности 104 Физика и
астрономия для первого уровня высшего образования
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /
ПРОФИЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Фізика та астрономія»
«Физика и астрономия»
зі спеціальності _104 «Фізика і астрономія»
по специальности _104 «Физика и астрономия
1 – Загальна інформація
1 - Общая информация
Бакалавр
Ступінь вищої освіти та назва
104 Фізика та астрономія (з присвоєнням
кваліфікації
додаткової кваліфікації Вчитель фізики та
астрономії)
Бакалавр
Степень высшего образования и
104 Физика и астрономия (с присвоением
название квалификации
дополнительной квалификации Учитель физики
и астрономии)
Bachelor
104 Physics and astronomy (with the awarding of
additional qualification of Teacher of Physics and
Astronomy
Російська / RUSSIAN
Мова(и) навчання і оцінювання
Русский / RUSSIAN
Язык (и) обучения и оценивания
240 кредитів, (8 семестрів)
Обсяг освітньої програми
240 кредитов, (8 семестров)
Объем образовательной программы
Освітньо-професійна
Тип програми
Образовательно-профессиональная
Тип программы
Київський національний університет імені Тараса
Повна назва закладу вищої освіти, а
Шевченка, фізичний факультет / Taras Shevchenko
також структурного підрозділу у
National University of Kyiv, Faculty of Physics
якому здійснюється навчання
Полное название высшего учебного
заведения, а также структурного
подразделения, в котором
осуществляется обучение
Назва закладу вищої освіти який бере
участь у забезпеченні програми

Киевский национальний университет имени
Тараса Шевченко, физический факультет / Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of
Physics

(заповнюється для програм подвійного і
спільного дипломування)

Название высшего учебного
заведения, участвующего в
обеспечении программы
(заполняется для программ двойного и
совместного дипломирования)

Офіційна назва освітньої програми,
ступінь вищої освіти та назва
кваліфікації ЗВО-партнера мовою
оригіналу (заповнюється для програм
подвійного і спільного дипломування)

Официальное название
образовательной программы,
степень высшего образования и
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название квалификации ВВОпартнера языком оригинала
(заполняется для программ двойного и
совместного дипломирования)

Наявність акредитації
Наличие аккредитации
Цикл/рівень програми
Цикл/уровень программы

акредитація cпециальності
(на підставі Сертифікату Серія НД-II №1123130
від 16.10.2012 р.)
аккредитация специальности
(на основании Сертификата Серия НД-II
№1123130 от 16.10.2012 г.)
HPK - 7 рівень, FQ-EHEA - перший цикл, EQF LLL
- 6 рівень.
HPK - 7 уровень, FQ-EHEA - первый цикл, EQF
LLL - 6 уровень.
На базі повної середньої освіти
На базе полного среднего образования
денна
дневная
5 років
5 лет

Передумови
Предварительные условия
Форма навчання
Форма обучения
Термін дії освітньої програми
Срок действия образовательной
программы
http://www.phys.univ.kiev.ua/
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису освітньої програми в Інформаційному пакеті/Каталозі курсів
університету
http://www.phys.univ.kiev.ua/
Интернет-адрес постоянного
в Информационном пакете/Каталоге курсов
размещения описания
университета
образовательной программы
2 – Мета освітньої програми
2 – цель образовательной программы
Мета програми (з врахуванням рівня Надати освіту в області фізики та астрономії для
працевлаштування у загальноосвітній та
кваліфікації)
спеціалізованій (з поглибленим вивченням фізики
та астрономії) середній школі; підготувати
студентів із особливим інтересом до певних
областей фізики та астрономії для подальшого
навчання.
Цель образовательной программы (с Предоставить образование в области физики и
астрономии для трудоустройства в
учетом уровня квалификации)
общеобразовательной и специализированной (с
углубленным изучением физики и астрономии)
средней школе; подготовить студентов с
повышенным интересом к определенным областям
физики и астрономии для дальнейшего обучения.
3 - Характеристика освітньої програми
3 - Характеристика образовательной программы
10 Природничі науки / 104 Фізика та астрономія
Предметна область (галузь знань /
спеціальність / спеціалізація
10 Естественные науки /104 Физика и астрономия
програми)
Предметная область (область знаний
/ специальность / специализация
программы)
Освітньо-професійна академічна
Орієнтація освітньої програми
Образовательно-профессиональная академическая
Ориентация образовательной
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программы
Основний фокус освітньої програми
та спеціалізації

Загальна освіта за спеціальністю 104 «Фізика та
астрономія (з присвоєнням додаткової кваліфікації
Вчитель фізики та астрономії)». Загальна освіта
в галузі педагогіки і виховання в загальноосвітніх
Основной фокус образовательной
навчальних закладах
программы и специализации
Общее образование по специальности 104 «Физика
и астрономия (с присвоением дополнительной
квалификации Учитель физики и астрономии)».
Общее образование в области педагогики и
воспитания в общеобразовательных учебных
заведениях
Програма містить велику складову компоненту
Особливості програми
практичної та педагогічної роботи студентів, що
виконується як самостійно, так і в групах.
Передбачається періодичне оновлення складу
дисциплін за вибором з метою врахування
тенденцій розвитку в галузі освіти, фізики та
астрономії.
Программа содержит большую составляющую
Особенности программы
компоненту практичной и педагогичной работы
студентов,
которую
они выполняют как
самостоятельно, так и в группах. Предусмотрено
периодическое обновление перечня дисциплин
свободного выбора с целью учесть современные
тенденции в области образования, физики и
астрономии.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
4 - Возможности трудоустройства и дальнейшего обучения выпускников
Професійна викладацька, навчально-виховна,
Придатність до працевлаштування
науково-методична й організаційно-керівницька
діяльність в системі освіти відповідно до
отриманої спеціальності. Випускники можуть
працювати за професіями:
-вчитель середньої загальноосвітньої школи,
-вчитель спеціалізованої школи,
-викладач інших навчальних закладів системи
загальної середньої та професійно-технічної
освіти,
-інші фахівці в галузі освіти.
Профессиональная преподавательская, учебноПригодность к трудоустройству
воспитательная,
научно-методическая
и
организационно-руководительская деяльность в
системе образования в соответствии с полученной
специальностью. Выпускники могут работать по
профессиям:
-учитель средней общеобразовательной школы,
-учитель средней специализированной школы,
-преподаватель других учебних заведений системы
общего среднего и профессионально-технического
образования,
-другие специалисты в области образования.
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Подальше навчання

Дальнейшее обучение

Викладання та навчання

Обучение и оценивание

Оцінювання

Оценивание

Мають право продовжити навчання на другому
рівні вищої освіти як в межах основної (фізика та
астрономія) та спорідненої предметної області
(педагогіка вищої освіти, управління навчальним
закладом), так і поза ними.
Обов’язковою є постійна робота над підвищенням
фахового рівня, оскільки динаміка розвитку
предметної галузі вимагає постійної зміни
кількості і якості фахових компетентностей від
випускника
Имеют право продолжить обучение на втором
уровне высшего образования как в рамках
основной (физика и астрономия) и смежной
предметной
области
(педагогика
высшего
образования, руководство учебным заведением),
так и за их пределами.
Обязательна постоянная работа над повышением
профессионального уровня, поскольку динамика
развития предметной области требует от
выпускника постоянного увеличения количества и
улучшения
качества
профессиональных
компетентностей.
5 – Викладання та оцінювання
5 – Обучение и оценивание
Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні
роботи,
практики;
самостійна
робота
з
підручниками,
конспектами
та
інтернетджерелами, самонавчання та консультації із
викладачами. Проходження педагогічної практики
відбувається з відривом від теоретичного навчання
на базі УФМЛ та російськомовних середніх шкіл
м. Києва.
Лекции,
семинары,
практические
занятия,
лабораторные работы, практики; самостоятельная
работа с учебниками, конспектами и интернетисточниками, самообразование и консультации с
преподавателями. Прохождение педагогической
практики происходит с отрывом от теоретического
обучения на базе УФМЛ и русскоязычных средних
школ г. Киева.
Накопичувальна бально-рейтингова система, що
передбачає оцінювання роботи студентів за усі
види аудиторного та позааудиторного навчання:
письмові іспити, заліки, диференційовані заліки,
презентації,
контрольні
роботи,
поточний
контроль, захист практик, комплексний іспит,
захист бакалаврської роботи.
Накопительная
бально-рейтинговая
система,
предусматривающая оценивание работы студентов
за все виды аудиторного и внеаудиторного
обучения:
письменные
экзамены,
зачеты,
дифференциальные
зачеты,
презентации,
контрольные работы, текущий контроль, защита
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практик,
комплексний
бакалаврской работы.

экзамен,

защита

6 – Програмні компетентності
6 – Программные компетентности
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані
Інтегральна компетентність
задачі та практичні проблеми в галузі середньої
освіти,
що
передбачає
застосування
концептуальних методів освітніх наук, психології,
теорії та методики навчання і характеризується
комплексністю
та
невизначеністю
умов
організації освітнього процесу в закладах
середньої освіти.
Способность
решать
сложные
Интегральная компетентность
специализированные задачи и практические
проблемы в области среднего образования,
предусматривающая применение концептуальных
методов в области педагогики, психологии,
теории
и
методики
обучения
и
характеризующаяся
комплексностью
и
неопределенностью
условий
организации
процесса
обучения
в
средних
общеобразовательных заведениях.
ЗК1.Знання та розуміння предметної області та
Загальні компетентності (ЗК)
розуміння професійної діяльності.
Общие компетентности (ОбК)
ОбК1.Способность понимать предметную область
и профессиональную деяльность.
ЗК2.Здатність
зберігати
та
примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення
суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, їх
місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і
технологій, використовувати різні види та форми
рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя.
ОбК2.Способность сохранять и приумножать
нравственные, культурные, научные ценности и
достижения общества на основе понимания
истории и закономерностей развития предметной
области, ее места в общей системе знаний о
природе и обществе, развитии общества, техники и
технологий. Способность использовать различные
виды и формы физической активности для отдыха
и ведения здорового образа жизни.
ЗК3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу.
ОбК3.Способность к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу.
ЗК4.Навички міжособистісної взаємодії.
ОбК4.Навыки межличностного взаимодействия.
ЗК5.Здатність
спілкуватися
державною
(українською) мовою як усно, так і письмово.
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ОбК5.Способность общаться на государственном
языке (украинском) как усно, так и письменно.
ЗК6.Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
ОбК6.Способность
применять
знания
в
практических ситуациях.
ЗК7.Навички використання інформаційних і
комунікаційних технологій.
ОбК7.Навыки использования информационных и
коммуникационных технологий.
ЗК8.Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо на основі етичних міркувань (мотивів).
ОбК8.Способность
действовать
соціально
ответственно и осознанно на основании этических
соображений (мотивов).
ЗК9.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації,
приймати обгрунтовані рішення.
ОбК9.Способность к адаптации и действию в
новой ситуации, принимать обгрунтованные
решения.
ЗК10.Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ОбК10.Способность
учиться
и
овладевать
современными знаниями.
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки
як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського
(вільного
демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ОбК11.Способность реализовывать свои права и
обязанности как члена общества, осознавать
ценности
гражданского
(свободного
демократического) общества и необходимость его
устойчивого развития, верховенства права, прав и
свобод человека, и гражданина Украины.
ЗК12.Прагнення до збереження навколишнього
середовища.
ОбК12.Стремление к сохранению окружающей
среды.
ЗК13.Здатність бути критичним і самокритичним.
ОбК13. Способность быть критичным и
самокритичным.
ЗК14.Навички здійснення безпечної діяльності.
ОбК14.Навыки
осуществления
безопасной
деятельности.
ЗК15.Здадність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт.
ОбК15.Способность оценивать и обеспечивать
качество выполняемой работы.
ЗК16.Визначеність
і
наполегливість
щодо
поставлених завдань і взятих обов’язків.
ОбК16.Определенность
и
настойчивость
в
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Спеціальні (фахові) компетентності
(ФК)
Специальные компетентности (СК)

отношении
поставленных задач и взятых
обязательств.
ЗК17.Здатність спілкуватись іноземною мовою.
ОбК17.Способность общаться на иностранном
языке.
ФК1.Здатність до формування в учнів ключових та
предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків.
СК1.Способность формировать у учеников
ключевые
предметные
компетентности
и
понимание межпредметных связей.
ФК2.Здатність до організації й реалізації
освітнього процесу з фізики та астрономії в
базовій та профільній середній школі, а також до
організації та проведення позакласної та
позашкільної роботи з фізики та астрономії в
базовій та профільній середній школі.
СК2.Способность к организации и реализации
учебного процесса по
физике и астрономии в
базовой и профильной средней школе, а также к
организации и проведению внеклассной и
внешкольной работы по физике и астрономии в
базовой и профильной средней школе.
ФК3.Здатність здійснювати виховання на уроках і
в позакласній роботі, виконувати педагогічний
супровід процесів соціалізації учнів та формування
їхньої культури.
СК3.Способность осуществлять воспитание на
уроках и внеклассной работе, выполнять
педагогическое
сопровождение
процессов
социализации учащихся и формирования их
культуры.
ФК4.Володіння
основами
цілепокладання,
планування та проектування процесу навчання
учнів.
СК4.Владение
основами
целеположения,
планирования
и
проектирования
процесса
обучения учащихся.
ФК5.Здатність здійснювати об’єктивний контроль
і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.
СК5.Способность
осуществлять
объективний
контроль и оценивание уровня знаний учащихся
и их достижений в процессе обучения.
ФК6.Здатність до пошуку ефективних шляхів
мотивації
дитини
до
саморозвитку
(самовизначення, зацікавлення до занять фізикою
та астрономією, усвідомленого ставлення до
навчання).
СК6.Способность к поиску эффективних путей
мотивации ребенка к саморазвитию (развитию
интереса к занятиям физикой и астрономией,
осознанного отношения к учебе).
ФК7.Забезпечення охорони життя й здоров’я учнів
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в освітньому процесі та позаурочній діяльності.
СК7.Обеспечение охраны жизни и здоровья
учащихся в школе и внеурочной деятельности.
ФК8.Здатність до критичного аналізу, діагностики
й корекції власної педагогічної діяльності, оцінки
педагогічного досвіду.
СК8.Способность к критическому анализу,
диагностике
и
коррекции
собственной
педагогической
деятельности,
оценке
педагогического опыта.
ФК9.Розвинуте
відчуття
особистої
відповідальності за достовірність результатів
досліджень та дотримання принципів академічної
доброчесності разом з професійною гнучкістю,
усвідомлення професійних етичних аспектів
фізичних та астрономічних досліджень.
СК9.Развитое чувство личной ответственности за
достоверность результатов исследований
и
соблюдение
принципов
академической
добропорядочности
и
профессиональной
гибкости, осознание профессиональних этических
аспектов
физических
и
астрономических
исследований.
ФК10.Здатність використовувати систематизовані
теоретичні і практичні знання з фізики та
астрономії у вирішенні професійних завдань.
СК10.Способность
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические знания по физике и астрономии для
решения профессиональных задач.
ФК11.Здатність використовувати на практиці
базові знання з математики як математичного
апарату фізики для вивчення загального курсу
фізики та її теоретичних курсів.
СК11.Способность использовать на практике
базовые
знания
по
математике
как
математического аппарата физики для изучения
общего курса физики и ее теоретических курсов.
ФК12.Здатність доцільно і критично застосовувати
фізичні поняття, закони, принципи, теорії у
поєднанні
з
необхідним
математичним
інструментарієм для пояснення фізичних явищ і
процесів з використанням сучасних засобів
навчання. Здатність моделювати фізичні системи
та астрономічні явища та процеси.
СК12.Способность
разумно
и
критически
применять
физические
понятия,
законы,
принципы, теории в сочетании с необходимым
математическим инструментарием для объяснения
физических
явлений
и
процессов
с
использованием современных средств обучения.
Способность моделировать физические системы и
астрономические явления.
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ФК13.Здатність
працювати
із
науковим
обладнанням та вимірювальніми приладами,
обробляти та аналізувати результати досліджень.
Здатність до організації і проведення шкільного
фізичного експерименту в освітньому процесі з
фізики.
СК13. Способность работать с научным
оборудованием и измерительными приборами,
обрабатывать
и
анализировать
результаты
исследований. Способность к организации и
проведению школьного физического эксперимента
в процессе обучения физике.
ФК14.Здатність оцінювати порядок величин у
різних дослідженнях, так само як точності та
значимості результатів.
СК14.Способность оценивать порядок величин в
различных исследованиях, а также точности и
значимости результатов.
ФК15.Здатність розв’язувати задачі шкільного
курсу фізики різного рівня складності та
пояснювати їх розв’язання учням.
СК15.Способность решать задачи школьного курса
физики разного уровня сложности и объяснять их
решения ученикам.
ФК16.Знання і розуміння теоретичного та
експериментального базису сучасної фізики та
астрономії; здатність виконувати теоретичні та
експериментальні дослідження автономно та у
складі наукової групи.
СК16.Знание и понимание теоретического и
экспериментального базиса современной физики и
астрономии;
способность
выполнять
теоретические и экспериментальные исследования
автономно и в составе научной группы.
ФК17.Здатність
виконувати
обчислювальні
експерименти, використовувати чисельні методи
для розв’язання фізичних та астрономічних задач і
моделювання фізичних систем.
СК17.Способность
выполнять
расчетные
эксперименты, использовать численные методы
для решения физических и астрономических задач
и моделирования физических систем.
ФК18.Здатність використовувати базові знання з
фізики та астрономії для розуміння будови та
поведінки природних і штучних об’єктив, законів
існування та еволюції Всесвіту.
СК18.Способность использовать базовые знания
по физике и астрономии для понимания строения и
поведения
естественних
и
искусственных
объектов, законов существования и эволюции
Вселенной.
ФК19.Здатність
працювати
з
джерелами
навчальної та наукової інформації, самостійно
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навчатися і опановувати нові знання з фізики,
астрономії та суміжних галузей.
СК19.Способность работать с источниками
учебной и научной информации, самостоятельно
обучаться и овладевать новыми знаниями по
физике, астрономии и смежным областям науки.
ФК20.Орієнтація на найвищі наукові стандарти –
обізнаність щодо фундаментальних відкриттів та
теорій, які суттєво вплинули на розвиток фізики,
астрономії та інших природничих наук.
СК20.Ориентация
на
наивысшие
научные
стандарты – осведомленность относительно
фундаментальных
открытий
и
теорий,
существенно повлиявших на развитие физики,
астрономии и других естественных наук.
ФК21.Здатність
здобувати
додаткові
компетентності через вибіркові складові освітньої
програми,
самоосвіту,
неформальну
та
інформальну освіту.
СК21.Способность получать дополнительные
компетентности
через
составляющие
образовательной
программы
по
выбору,
самообразование, неформальное и информальное
образование.
7 – Програмні результати навчання
7 – Программные результаты обучения
ПРН1.Знати і розуміти основні поняття, закони,
Програмні результати навчання
теорії, загальну структуру, предмет і методи
(ПРН)
дослідження фізики та методики її навчання, місце
Программные результаты обучения
і зв’язки в системі наук, етапи історії їх розвитку.
(ПРО)
ПРО1.Знать и понимать основные понятия,
законы, теории, общую структуру, предмет и
методы исследования физики; методики обучения
физике, ее место и связи в системе наук, этапы
истории ее развития.
ПРН2.Знати
і
розуміти
фізичні
основи
астрономічних явищ: аналізувати, тлумачити,
пояснювати і класифікувати будову та еволюцію
астрономічних об’єктів Всесвіту (планет, зір,
планетних систем, галактик тощо), а також основні
фізичні процеси, які відбуваються в них.
ПРО2.Знать и понимать физические основы
астрономических
явлений:
анализировать,
толковать,
объяснять
и
классифицировать
строение и эволюцию астрономических объектов
Вселенной (планет, звезд, планетных систем,
галактик и т.д.) а также основные физические
процеси, происходящие в них.
ПРН3.Знати і розуміти експериментальні основи
фізики: аналізувати, описувати, тлумачити та
пояснювати
основні
експериментальні
підтвердження
існуючих
фізичних
теорій.
Володіти основами наукових
досліджень,
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здійснювати
самостійну
експериментальну
діяльність з фізики та методики навчання фізики с
описом, аналізом та критичним оцінюванням
експериментальних даних.
ПРО3.Знать и понимать экспериментальные
основы физики: анализировать, описывать,
толковать
и
объяснять
основные
экспериментальные
подтверждения
существующих физических теорий.
Владеть
основами научних исследований, осуществлять
самостоятельную
экспериментальную
деятельность по физике и методике обучения
физике с описанием, анализом и критической
оценкой експериментальних данных.
ПРН4.Вміти застосовувати базові математичні
знання, які використовуються у фізиці: з
аналітичної
геометрії,
лінійної
алгебри,
математичного аналізу, диференціальних та
інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та
математичної статистики, методів математичної
фізики, теорії функцій комплексної змінної,
математичного моделювання. Користуватися цим
математичним
апаратом,
застосовувати
математичні та чисельні методи в курсі фізики
базової та профільної середньої школи.
ПРО4.Уметь применять базовые математические
знания аналитической геометрии, линейной
алгебры,
математического
анализа,
дифференциальных и интегральных уравнений,
теории
вероятностей
и
математической
статистики, методов математической физики,
теории функций комплексного переменного,
математического
моделирования,
которые
используются в физике. Пользоваться
этим
математическим
аппаратом,
применять
математические и численные методы в курсе
физики базовой и профильной средней школы.
ПРН5.Розв’язувати задачі різних рівнів складності
курсів фізики в базовій та профільній середній
школі, чітко і раціонально пояснювати розв’язання
учням.
ПРО5.Решать
задачи
различных
уровней
сложности из курсов физики в базовой и
профильной средней школе, четко и рационально
объяснять решения ученикам.
ПРН6.Мати
базові
навички
самостійного
навчання:
вміти
відшуковувати
потрібну
інформацію в друкованих та електронних
джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти,
тлумачити та використовувати її для вирішення
професійних задач.
ПРО6.Иметь базовые навыки самостоятельного
обучения: уметь отыскивать нужную информацию
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в
печатных
и
электронных
источниках,
анализировать, систематизировать, понимать,
толковать и использовать ее для решения
профессиональных задач.
ПРН7.Знати і розуміти основні вимоги техніки
безпеки при проведенні навчального фізичного
експерименту, зокрема правила роботи з певними
видами обладнання та речовинами, правила
захисту учнів від дії різноманітних чинників,
небезпечних для здоров’я людини.
ПРО7.Знать и понимать основные требования
техники безопасности при проведении учебного
физического эксперимента, в частности правила
работы с определенными видами оборудования и
веществами, правила защиты учащихся от
действия различных факторов, опасных для
здоровья человека.
ПРН8.Здатність
проектувати
психологічно
безпечне й комфортне освітнє середовище,
ефективно працювати автономно та в колективі,
організовувати співпрацю учнів та комунікацію з
їхніми батьками.
ПРО8.Способность проектировать психологически
безопасную и комфортную среду для обучения,
эффективно работать автономно и в коллективе,
организовывать сотрудничество учащихся и
коммуникацию с их родителями.
ПРН9.Знати, аналізувати, оцінювати основні
екологічні аспекти загального впливу промисловотехнологічної діяльності людства, а також окремих
фізичних явищ та процесів (природних і штучних)
на навколишнє природне середовище та на
здоров’я людини.
ПРО9.Знать, анализировать, оценивать основные
экологические аспекты общего воздействия
промышленно-технологической
деятельности
человечества, а также отдельных физических
явлений
и
процессов
(природных
и
искусственных) на окружающую среду и на
здоровье человека.
ПРН10.Мати навички роботи із сучасною
обчислювальною технікою, вміти використовувати
стандартні пакети прикладних програм і
програмувати на рівні, достатньому для реалізації
чисельних методів розв’язування задач з фізики та
астрономії у середній школі.
ПРО10.Иметь навыки работы с современной
вычислительной техникой, уметь пользоваться
стандартными пакетами прикладных программ и
программировать на уровне, достаточном для
реализации численных методов решения задач по
физике и астрономии в средней школе.
ПРН11.Знати і розуміти роль і місце фізики, інших
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природничих наук у загальній системі знань про
природу та суспільство, у розвитку техніки й
технологій та у формуванні сучасного наукового
світогляду для забезпечення сталого розвитку
суспільства.
ПРО11.Знать и понимать роль и место физики,
других естественных наук в общей системе знаний
о природе и обществе, в развитии техники и
технологий и в формировании современного
научного
мировоззрения
для
обеспечения
устойчивого развития общества.
ПРН12.Володіти державною (українською) та
іноземною (російською) мовами на рівні,
достатньому
для
усного
і
письмового
професійного
спілкування
та
презентації
результатів власних досліджень.
ПРО12.Владеть государственным (украинским) и
иностранным (русским) языками
на уровне,
достаточном для устного и письменного
профессионального общения и презентации
результатов собственных исследований.
ПРН13.Оперувати базовими категоріями
та
поняттями спеціальноситі.
ПРО13.Оперировать базовыми категориями и
понятиями специальности.
ПРН14.Розуміти основні принципи здорового
способу життя та вміти застосовувати їх для
підтримки власного здоров’я та працездатності.
ПРО14.Понимать основные принципы здорового
образа жизни и уметь применять их для
поддержания
собственного
здоровья
и
работоспособности.
ПРН15.Знати,
розуміти та демонструвати
здатність реалізовувати теоретичні й методичні
засади навчання фізиці для виконання освітньої
програми в базовій середній школі, добирати
міжпредметні зв’язки курсів фізики з метою
формування
в
учнів
природничо-наукової
компетентности.
ПРО15.Знать, понимать и демонстрировать
способность реализовывать теоретические и
методические принципы обучения физике для
выполнения образовательной программы в базовой
средней школе, определять межпредметные связи
курсов физики с целью формирования у учеников
естественно-научной компетентности.
ПРН16.Знати основні актуальні проблеми сучасної
фізики та астрономії, оцінювати вплив новітніх
відкриттів на розвиток сучасної фізики та
астрономії.
ПРО16.Знать основные актуальные проблемы
современной физики и астрономии, оценивать
влияние новейших открытий на развитие
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современной физики и астрономии.
ПРН17.Аналізувати фізичні явища і процеси на
основі фізичних законів, теорій, принципів, із
застосуванням відповідних математичних методів.
Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові
результати, одержані у ході проведення фізичних
та астрономічних досліджень.
ПРО17.Анализировать физические явления и
процессы на основе физических законов, теорий,
принципов, с применением соответствующих
математических
методов.
Понимать,
анализировать и объяснять новые научные
результаты, полученные в ходе проведения
физических и астрономических исследований.
ПРН18.Мати
базові
навички
проведення
теоретичних та/або експериментальних наукових
досліджень з окремих спеціальних розділів фізики
або астрономії, що виконуються індивідуально
(автономно)
та/або у складі наукової групи.
Володіти методикою проведення навчального
фізичного експерименту, застосовувати всі його
види в освітньому процесі з фізики.
ПРО18.Иметь
базовые
навыки
проведения
теоретических и/или экспериментальных научных
исследований по отдельным
специальным
разделам физики или астрономии, которые
выполняются индивидуально (автономно) и/или в
составе научной группы. Владеть методикой
проведения учебного физического эксперимента,
применять все его виды в процессе обучения
физике.
ПРН19.Вміти планувати дослідження, обирати
оптимальні методи та засоби досягнення мети
дослідження, знаходити шляхи розв’язання
наукових завдань та вдосконалення застосованих
методів. Вміти упорядковувати, тлумачити та
узагальнювати одержані наукові та практичні
результати, робити висновки.
ПРО19.Уметь
планировать
исследование,
выбирать оптимальные методы и средства
достижения цели исследования, находить пути
решения научных задач и усовершенствования
применяемых методов. Уметь упорядочивать,
толковать и обобщать полученные научные и
практические результаты, делать выводы.
ПРН20.Уміти доносити результати діяльності до
професійної аудиторії та широкого загалу, робити
презентації та повідомлення.
ПРО20.Уметь донести результаты деятельности до
профессиональной аудитории и широкой публики,
делать презентации и сообщения.
ПРН21.Знати та розуміти необхідність збереження
та примноження моральних, культурних та
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наукових цінностей і досягнень суспільства; свої
громадянські права та обов’язки, як члена вільного
демократичного суспільства, мати навички їх
реалізації у професійній та громадській діяльності,
їх відстоювання та захисту.
ПРО21.Знать
и
понимать
необходимость
сохранения
и
приумножения
моральных,
культурных и научных ценностей и достижений
общества; свои гражданские права и обязанности,
как члена свободного демократического общества,
иметь навыки их реализации в профессиональной
и общественной работе, их отстаивания и защиты.
ПРН22.Знати закономірності розвитку особистості,
вікові особливості учнів, їхню психологію та
специфіку сімейних стосунків.
ПРО22.Знать закономерности развития личности,
возрастные особенности учеников, их психологию
и специфику семейных отношений.
ПРН23.Знати та розуміти особливості навчання
різнорідних
груп
учнів,
застосовувати
диференціацію навчання, організовувати освітній
процесс з урахуванням особливих потреб учнів.
ПРО23.Знать и понимать особенности обучения
разнородных
групп
учащихся,
применять
дифференциацию
обучения,
организовывать
образовательный процесс с учетом особых
потребностей учеников.
ПРН24.Застосовувати міжнародні й національні
стандарти та досвід у професійної діяльності.
ПРО24.Применять
международные
и
национальные
стандарты
и
опыт
в
профессиональной деятельности.
ПРН25.Добирати та застосовувати сучасні освітні
технології
та методики для
формування
предметніх компетентностей учнів і здійснювати
самоаналіз ефективності уроків.
ПРО25.Подбирать и применять современные
образовательные технологии и методики для
формирования
предметных
компетентностей
учеников
и
осуществлять
самоанализ
эффективности уроков.
ПРН26.Знати та розуміти зміст і особливості
різних видів позакласної та позашкільної роботи з
фізики, володіти сучасними методиками й
технологіями їх організації та проведення;
володіти формами та методами виховання учнів на
уроках та позакласній роботі, вміти відстежувати
динаміку особистісного розвитку дитини.
ПРО26.Знать
и
понимать
содержание
и
особенности разных видов внеклассной и
внешкольной работы по физике, владеть
современными методиками и технологиями их
организации и проведения; владеть формами и
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методами воспитания учеников на уроках и
внеклассной работе, уметь отслеживать динамику
личностного развития ребенка.
ПРН26.Здатність
цінувати
різноманіття
та
мультикультурність, керуватися у педагогічній
діяльності етичними нормами, принципами
толерантності, діалогу й співробітництва.
ПРО26.Способность ценить многообразие и
мультикультурность,
руководствоваться
в
педагогической деятельности этичными нормами,
принципами
толерантности,
диалога
и
сотрудничества.
ПРН28.Мати навички самостійного прийняття
рішень стосовно своєї освітньої траєкторії та
професійного розвитку.
ПРО28.Иметь навыки самостоятельного принятия
решений
относительно
траектории
своего
образования и профессионального развития.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
8 – Ресурсное обеспечение реализации программы
Для читання окремих спеціалізованих курсів
Специфічні характеристики
запрошуються висококваліфіковані фахівці з
кадрового забезпечення
інших факультетів КНУ імені Тараса Шевченка та
інших ЗВО, інститутів НАН України
Для чтения отдельных специализированных
Специфические характеристики
курсов приглашаются высококвалифицированные
кадрового обеспечения
специалисты с других факультетов КНУ имени
Тараса Шевченко и других высших учебных
заведений, институтов НАН Украины
- Спеціалізовані фізичні практикуми.
Специфічні характеристики
матеріально-технічного забезпечення - Обсерваторія VIRGO (Віртуальна рентгенівська та
гамма обсерваторія).
- Комп’ютерні класи.
- Специализированные физические практикумы.
Специфические характеристики
- Обсерватория VIRGO (Виртуальная рентгеновская
материально-технического
и гамма обсерватория).
обеспечения
- Компьютерные классы.
Для забезпечення ефективного навчального процесу
Специфічні характеристики
студентам надається вільний доступ до провідних
інформаційного та навчальнозакордонних видань в області природничих наук.
методичного забезпечення
- Електронна база бібліотеки факультету.
- Електронна база демонстрацій експериментів з
курсу загальної фізики.
- Система обміну файлами та обмеженого доступу
до них.
- Для обеспечения эффективного учебного процесса
Специфические характеристики
студентам предоставляется свободный доступ к
информационного и учебноведущим зарубежным изданиям в области
методического обеспечения
естественных наук.
- Электронная база библиотеки факультета.
- Электронная база демонстраций экспериментов по
курсу общей физики.
- Система обмена файлами и ограниченного доступа
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к ним.
9 – Академічна мобільність
9 – Академическая мобильность
Програмою не передбачена
Національна кредитна мобільність
Программой не предусмотрена
Национальная кредитная
мобильность
Програмою не передбачена
Міжнародна кредитна мобільність
Программой не предусмотрена
Международная кредитная
мобильность
Володіння
російською
мовою
Навчання іноземних здобувачів
достатньому
для
опанування
вищої освіти

на

рівні,

навчального
навантаження з освітньої програми в повному обсязі.

Обучение иностранных студентов

Владение русским языком на уровне, достаточном
для освоения учебной нагрузки образовательной
программы в полном объеме.
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2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність /
Перечень компонентов образовательно-профессиональной программы и их
логическая последовательность
2.1 Перелік компонент ОП / Перечень компонентов ОП
Код н/д
Код у/д

1

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 12.
ОК 13.
ОК 14.
ОК 15.
ОК 16.
ОК 17.
ОК 18.
ОК 19.
ОК 20.

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
Компоненты образовательной программы
(дисциплины, курсовые проекты (работы), практики,
квалификационная работа)
2
Обов’язкові компоненти /
Обязательные компоненты
Спеціальні глави елементарної математики, фізики та
астрономії / Специальные главы элементарной
математики, физики и астрономии
Українознавчі студії / Украиноведческие студии

Кількість
кредитів
Количество
кредитов
3

Форма
підсумкового
контролю
Форма
итогового
контроля

4

3

Залік/Зачет

8

Залік/Зачет

Українська мова як іноземна / Украинский язык как
иностранный
Механіка / Механика

8

Іспит/Экзамен

9

Іспит/Экзамен

Математичний аналіз / Математический анализ
Лінійна алгебра та аналітична геометрія / Линейная
алгебра и аналитическая геометрия
Молекулярна фізика та термодинаміка / Молекулярная
физика и термодинамика
Електрика та магнетизм, елементи сучасної
електроніки /
Электричество и магнетизм, элементи современной
электроники
Оптика/ Оптика
Основи теоретичної фізики / Основы теоретической
физики
Фізика атома, фізика ядра та елементарних частинок /
Физика атома, физика ядра и элементарных частиц
Філософія / Философия
Основи психології / Основы психологии
Вікова та педагогічна психологія / Возрастная и
педагогическая психология
Педагогіка / Педагогика
Квантова механіка / Квантовая механика
Методи обчислень / Методы вычислений
Диференціальні рівняння та методи математичної
фізики / Дифференциальные уравнения и методы
математической физики
Програмування / Программирование
Кваліфікаційна робота бакалавра / Квалификационная
работа бакалавра

9
4

Іспит/Экзамен
Іспит/Экзамен

9

Іспит/Экзамен

9

Іспит/Экзамен

9
7

Іспит/Экзамен
Іспит/Экзамен

9

Іспит/Экзамен

4
3
4

Іспит/Экзамен
Іспит/Экзамен
Іспит/Экзамен

4
4
3
4

Іспит/Экзамен
Іспит/Экзамен
Залік/Зачет
Іспит/Экзамен

4
4

Залік/Зачет
Захист/Защита
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ОК 21.
ОК 22.
ОК 23.
ОК 24.
ОК 25.

ОК 26.

ОК 27.
ОК 28.
ОК 29.
ОК 30.
ОК 31.
ОК 32.
ОК 33.

Методика викладання фізики та астрономії у закладах
середньої освіти / Методика преподавания физики и
астрономии в средней школе
Педагогічна майстерність / Педагогическое мастерство
Вступ до астрономії та фізики космосу / Введение в
астрономию и физику космоса
Вступ до фізики твердого тіла / Введение в физику
твердого тела
Теорія функцій комплексної змінної, теорія
ймовірності та математична статистика / Теория
функций комплексной переменной, теория вероятности
и математическая статистика
Безпека життєдіяльності з основами екології та
здорового способу життя / Безопасность
жизнедеятельности с основами экологии и здорового
образа жизни
Організація науково-дослідної роботи школярів /
Организация научно-исследовательской работы
школьников
Фахова українська мова/Украинский как язык
специальности
Виховна практика / Воспитательная практика
Практикум з розв’язування нестандартних фізичних
задач / Практикум по решению нестандартных
физических задач
Загальна та педагогічна етика / Общая и
педагогическая этика
Педагогічна практика в базовій школі / Педагогическая
практика в базовой школе
Педагогічна практика у профільній школі /
Педагогическая практика в профильной школе

ОК 34.

Навчальна практика з методів організації роботи
вчителя/
Учебная практика по методам организации работы
учителя
ОК 35.
Стандарти шкільної освіти/Стандарты школьного
образования
Загальний обсяг обов'язкових компонент /
Общий объем обязательных компонентов:

4

Іспит/Экзамен

4
6

Залік/Зачет
Іспит/Экзамен

3

Іспит/Экзамен

4

Залік/Зачет

2

Залік/Зачет

3

Залік/Зачет

4

Іспит/Экзамен

4
3

Залік/Зачет
Залік/Зачет

3

Іспит/Экзамен

10

Диференційований
залік
Дифференциальный
зачет /
Диференційований
залік/
Дифференциальный
зачет
Диференційований
залік/
Дифференциальный
зачет

6
4

3
180

Залік/Зачет
20/15

Вибіркові компоненти ОП */
Компоненты ОП по выбору *

ВК 1.
ВК 2.
ВК 3.
ВК 4.
ВК 5.

Вибір блоками / Выбор блоками
Фізика/Физика
Комп’ютерна фізика / Компьютерная физика
Вступ до квантової інформатики / Введение в
квантовую информатику
Основи інклюзивної освіти / Основы инклюзивного
образования
Вступ до фотоніки, нано- та біофотоніки / Введение в
фотонику, нано- и биофотонику
Фізичні основи сонячної енергетики / Физические

3
3

Іспит/Экзамен
Залік/Зачет

3

Залік/Зачет

3

Іспит/Экзамен

5

Залік/Зачет
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ВК 6.
ВК 7.
ВК 8.
ВК 9.
ВК10.
ВК 11.
ВК 12.

ВК 1.
ВК 2.
ВК 3.

ВК 4.
ВК 5.
ВК 6.
ВК 7.
ВК 8.
ВК 9.
ВК 10.
ВК 11.
ВК 12.

ВКП 1. ВКП 4.
ВКП 5. ВКП 7.
ВКП 8. ВКП 10.
ВКП 11. ВКП 13.

основы солнечной энергетики
Малоенергозатратні
джерела
випромінювання
/Малоэнергозатратные источники излучения
Коливання та хвилі / Колебания и волны
Спеціальний семінар з фаху / Специальний семинар по
специальности
Вступ до загальної теорії відносності / Введение в
общую теорию относительности
Вікова фізіологія, шкільна гігієна / Возрастная
физиология, школьная гигиена
Фізіка біомолекул / Физика биомолекул
Квантова електроніка / Квантова электроника
Всього / Всего:
Астрономія/Астрономия
Пакети комп’ютерних розрахунків/ Пакеты
компьютерных расчетов
Фізичні основи квантової інформатики/ Физические
основы квантовой информатики
Методика організації освітнього процесу з
урахуванням особливих потреб учнів / Методика
организации процесса обучения с учетом особых
потребностей учащихся
Іоносфера та магнітосфера Землі / Ионосфера и
магнитосфера Земли
Фізика Сонячної системи / Физика Солнечной системи
Всесвіт / Вселенная
Експериментальні космічні дослідження /
Экспериментальные космические исследования
Навчальна практика за спеціальністю / Учебная
практика по специальности
Вступ до релятивістської теорії гравітації / Введение в
релятивистскую теорию гравитации
Вікова фізіологія, шкільна гігієна / Возрастная
физиология, школьная гигиена
Зорі і галактики / Звезды и галактики

6

Іспит/Экзамен

4
5

Залік/Зачет
Залік/Зачет

4

Іспит/Экзамен

3

Залік/Зачет

4
4
47

Іспит/Экзамен
Залік/Зачет
6/9

3

Іспит/Экзамен

3

Залік/Зачет

3

Залік/Зачет

3

Іспит/Экзамен

5
6
4

Залік/Зачет
Іспит/Экзамен
Залік/Зачет

5

Диференційований
залік/
Дифференциальный
зачет

4

Іспит/Экзамен

3

Залік/Зачет

4

Іспит/Экзамен

Основи практичної астрономії / Основы практической
4
Залік/Зачет
астрономии
Всього / Всего:
47
6/9
Вибір з переліку/ Выбор из перечня
(Студент обирає одну дисципліну / Студент выбирает одну дисципліну)
Перелік №1 / Перечень №1
3
Залік/Зачет
Перелік №2 / Перечень №2

3

Залік/Зачет

Перелік №3 / Перечень №3

4

Залік/Зачет

Перелік №4 / Перечень №4

3

Іспит/Экзамен

Всього / Всего:

13

1/3
36

Загальний обсяг вибіркових компонент /
Общий объем компонентов по выбору:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ /
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Обов’язкові компоненти ОП / Обязательные компоненты ОП
Вибіркові компоненти ОП * / Компоненты ОП по выбору*

60
240
180
60
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2.2 Структурно-логічна схема ОП / Структурно-логическая схема ОП

БАКАЛАВР

Обов’язкові компоненти
(фізичний блок)/
Обязательные компоненты
(физический блок)

Механіка/Механика
Молекулярна фізика та
термодинаміка/Молекулярная физика
та термодинамика
Електрика та магнетизм, елементи
сучасної електроніки/Электричество и
магнетизм,элементы современной
электроники
Оптика/Оптика
Основи теоретичної фізики/Основы
теоретической физики
Фізика атома, фізика ядра та
елементарних частинок/Физик атома,
физика ядра и элементарных частиц
Вступ до астрономії та фізики
космосу/Введение в астрономию и
физику космоса
Вступ до фізики твердого
тіла/Введение в физику твердого тела
Квантова механіка/Квантовая
механика
Практикум з розв’язання
нестандартних фізичних
задач/Практикум по решению
нестандартных физических задач

Факультативні
Дисципліни/
Факультативные
дисциплини

Обов’язкові компоненти
(математичний блок) /
Обязательные
компоненты
(математический блок)

Математичний
аналіз/Математический анализ
Лінійна алгебра та аналітична
геометрія/Линейная алгебра и
аналитическая геометрия
Диференційні рівняння та методи
математичної
фізики/Дифференциальные
уравнения и методы
математической физики
Теорія функції комплексної
змінної,
теорія ймовірності та математична
статистика/Теория функии
комплексной переменной,теория
вероятности и математическая
статисктика
Програмування/Программирование
Методи обчисленьМетоды
вичислений

Обов’язкові компоненти
практичної підготовки /
Обязательные
компоненты
практической
подготовки

Обов’язкові компоненти
(соціально-гуманітарний
блок)/ Обязательные
компоненты
(социальногуманитарный блок)

Іноземна
мова/Иностранный язык
Українознавчі студії /
Украиноведческие
студии
Філософія/Философия
Безпека життєдіяльності
з основами екології та
здорового способу
життя / Безопасность
жизнедеятельности с
основами экологии и
здорового образа жизни

Обов’язкові
компоненти
(психологопедагогічний блок)/
Обязательные
компоненты
(психологопедагогичный блок)
Основи психології/Основы
психологии
Вікова та педагогічна
психологія/Возрастная и
педагогическая психология
Педагогіка/Педагогика
Методика викладання/Методика
преподавания
Загальна та педагогічна етика/Общая
и педагогическая этика
Педагогічна
майстерність/Педагогическое
мастерство
Організація науково-дослідної
роботи школярів / Организация
научно-исследовательской работы
школьников
Стандарти шкільної
освіти/Стандарты школьного
образования

Вибіркові
компоненти ОП/
Компоненты ОП
по выбору

Вибір блоку/
Выбор блока

Перелік №1
/Перечень №1
Перелік №2
/Перечень №2
Перелік №3
/Перечень №3
Перелік №4
/Перечень №4

Підсумкова атестація/ Итоговая
аттестация

Кваліфікаційна робота
бакалавра/
Квалификационная работа
бакалавра

Комплексний іспит
з фізики та астрономії/
Комплексный экзамен
по физике и астрономии
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ /
ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної (дипломної) роботи та кваліфікаційного іспиту і завершується видачою
документу встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти із присвоєнням
освітньої кваліфікації: Бакалавр фізики та астрономії. Професійної кваліфікації: Вчитель
фізики та астрономії.
Аттестация получателей высшего образования осуществляется в форме публичной
защиты квалификационной (дипломной) работы и квалификационного экзамена и завершается
выдачей документа установленного образца о присуждении ему степени высшего образования с
присвоением образовательной квалификации: Бакалавр физики и астрономии.
Профессиональной квалификации: Учитель физики и астрономии.
Професійна кваліфікація присвоюється окремим рішенням екзаменаційної комісії на
підставі:
1) Проходження всіх практик, передбачених навчальним планом, з оцінками не нижче 65
балів;
2) Кваліфікаційна робота бакалавра з оцінками не нижче 65 балів.
Профессиональная квалификация присваивается отдельным решением экзаменационной
комиссии на основании:
1) Прохождение всех педагогических практик, предусмотренных учебным планом, с
оценками не ниже 65 баллов;
2) Квалификационная работа бакалавра с оценками не ниже 65 баллов.
Вимоги до атестації /Требования к аттестации:
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат /
Квалификационная работа должна быть проверена на плагиат.
Під час атестації здобувачів вищої освіти перевіряється ступінь оволодіння студентом
теоретичними знаннями та практичними навичками, опанування переліку програмних
результатів та компетентностей, що визначені відповідним стандартом.
Во время аттестации получателей высшего образования проверяется степень усвоения
студентом теоретических знаний и практических навыков, овладения перечнем программных
результатов и компетентностей, определенных соответствующим стандартом:
ПРН1.Знати і розуміти основні поняття, закони, теорії, загальну структуру, предмет і методи
дослідження фізики та методики її навчання, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії їх
розвитку.
ПРО1.Знать и понимать основные понятия, законы, теории, общую структуру, предмет и
методы исследования физики; методики обучения физике, ее место и связи в системе наук,
этапы истории ее развития.
ПРН2.Знати і розуміти фізичні основи фізичних явищ і процесів: аналізувати, тлумачити,
пояснювати і класифікувати будову Всесвіту (планет, зір, планетних систем, галактик тощо).
ПРО2.Знать и понимать физические основы физических явлений и процессов; анализировать,
толковать, объяснять и классифицировать строение Вселенной (планет, звезд, планетных
систем, галактик и т.д.).
ПРН4.Вміти застосовувати базові математичні знання, які використовуються у фізиці: з
аналітичної геометрії, лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціальних та
інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, методів математичної
фізики, теорії функцій комплексної змінної, математичного моделювання.
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ПРО4.Уметь применять базовые математические знания аналитической геометрии, линейной
алгебры, математического анализа, дифференциальных и интегральных уравнений, теории
вероятностей и математической статистики, методов математической физики, теории функций
комплексного переменного, математического моделирования, которые используются в физике.
ПРН5.Розв’язувати задачі різних рівнів складності курсів фізики в базовій та профільній
середній школі, чітко і раціонально пояснювати розв’язання учням.
ПРО5.Решать задачи различных уровней сложности из курсов физики в базовой и профильной
средней школе, четко и рационально объяснять решения ученикам.
ПРН11.Знати і розуміти роль і місце фізики, інших природничих наук у загальній системі знань
про природу та суспільство, у розвитку техніки й технологій та у формуванні сучасного
наукового світогляду для забезпечення сталого розвитку суспільства.
ПРО11.Знать и понимать роль и место физики, других естественных наук в общей системе
знаний о природе и обществе, в развитии техники и технологий и в формировании
современного научного мировоззрения для обеспечения устойчивого развития общества.
ПРН12.Володіти державною (українською) та іноземною (російською) мовами на рівні,
достатньому для усного і письмового професійного спілкування та презентації результатів
власних досліджень.
ПРО12.Владеть государственным (украинским) и иностранным (русским) языками на уровне,
достаточном для устного и письменного профессионального общения и презентации
результатов собственных исследований.
ПРН13.Оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальноситі.
ПРО13.Оперировать базовыми категориями и понятиями специальности.
ПРН16.Знати основні актуальні проблеми сучасної фізики та астрономії, оцінювати вплив
новітніх відкриттів на розвиток сучасної фізики та астрономії.
ПРО16.Знать основные актуальные проблемы современной физики и астрономии, оценивать
влияние новейших открытий на развитие современной физики и астрономии.
ПРН20. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу,
робити презентації та повідомлення.
ПРО20.Уметь донести результаты деятельности до профессиональной аудитории и широкой
публики, делать презентации и сообщения.
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