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І. Преамбула 

Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівню вищої освіти для отримання 

освітнього ступеню вищої освіти «магістр» у галузі знань 10 «Природничі науки» за 

спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» затверджено та введено в дію 

наказом № 3 від 01.03.2019. 

Розробники стандарту – члени науково-методичної підкомісії з прикладної фізики 

та наноматеріалів: 

 

Старіков Вадим Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 

професор кафедри «Фізика металів та напівпровідників» Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». _____________ 

 

Малихін Сергій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, 

професор, завідувач кафедри «Фізика металів та напівпровідників» 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». _____________ 

 

Под’ячий Юрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

професор кафедри «Радіоелектроніка» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». _____________ 

 

Любченко Олена Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, завідувач кафедри «Фізика» Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». _____________ 

 

ІІ. Загальна характеристика 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступіньвищої освіти Магістр 

Назва галузі знань 10 Природничі науки 

Назва  

спеціальності 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Денна форма навчання 

Освітня кваліфікація  Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів 

Кваліфікація в 

дипломі 

Магістр з прикладної фізики та наноматеріалів 
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Опис предметної 

області 

Прикладна фізика і наноматеріали - це комплекс розділів і 

напрямків фізики та інших науково-технічних дисциплін, які 

спрямовані на дослідження фізичних явищ і процесів, 

розв'язання фізичних проблем для практичних застосувань, 

розвиток сучасних наукових досліджень, розробку і практичне 

застосування наукомістких технологій, систем, наноматеріалів, 

біології та медицини, створення нових приладів, апаратури та 

обладнання тощо.  
 

Основні поняття прикладної фізики: фізична система, 

фізичний об’єкт, експеримент, фізична модель, математична 

модель, комп’ютерне моделювання, наукомісткі технології, 

наноматеріали. 

 

Мета навчання: 

Підготовка фахівців, здатних вирішувати складні задачі в галузі 

прикладної фізики та наноматеріалів, здатних формулювати, 

узагальнювати та розв’язувати практичні задачі у своїй 

професійній діяльності з використанням фундаментальних та 

спеціальних методів фізики, матеріалознавства, математики, 

комп’ютерних наук і електроніки, розробляти моделі, 

алгоритми, технології, створювати та експлуатувати відповідне 

програмне забезпечення і технологічне обладнання. 
 

Об’єкт(и) вивчення: 

фізичні процеси і явища, технологічні процеси, фізичні основи 

розробки приладів, апаратури та  обладнання, матеріалів та 

технологій, програмного забезпечення.  
 

Методи, засоби та технології: 

- методи планування та проведення фізичного експерименту, 

методи вимірювання фізичних величин, методи проведення і 

обробки результатів експериментів, 

- методи поглибленого теоретичного опису та моделювання 

фізичних об’єктів і процесів з використанням математичних 

методів та програмних продуктів, 

- засоби програмування 

- методи розробки (проектування) нових приладів, апаратури, 

обладнання та матеріалів на інноваційному рівні. 
 

Інструменти та обладнання: 
наукоємні прилади, матеріали для фізичних досліджень, 
устаткування,  системи і технологічні процеси, комп’ютерні 
пакети моделювання фізичних об’єктів, процесів. 

 

Академічні права 

випускників 

Мають право на здобуття освіти за третім (доктор філософії) 

рівнем вищої освіти. 
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ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти магістр 

дорівнює 90 кредитів ЄКТС на базі освіти бакалавра. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми (32 кредити ЄКТС) має бути 

спрямовано на забезпечення загальних та професійних компетентностей за 

спеціальністю, що визначені СВО. 

 

IV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми прикладної фізики та наноматеріалів у 

професійній діяльності або в процесі навчання, що передбачає 

застосування фізичних та математичних теорій, методів, 

алгоритмів, інформаційних технологій та спеціалізованого 

програмного забезпечення. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

9. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

12. Навики здійснення безпечної діяльності 
Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

 

1. Здатність визначати свою діяльність як науковця у 

відповідності до принципів процесу пізнання. 

Орієнтуватися в проблемах сучасної науки, визначаючи 

найбільш перспективні напрями, щодо як фундаментальної, 

так і прикладної науки. 

2. Здатність оптимально визначити матеріальні засоби, 

необхідні для проведення наукового дослідження або 

науково-технічної розробки (матеріали, апаратура, 

обладнання, обчислювальна техніка та інше). 

3. Здатність відповідно до поставленої задачі виконувати 
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науково-технічні розробки в галузі прикладної фізики та 

наноматеріалів. 

4. Здатність самостійно опановувати нову апаратуру та 

технології, в тому числі із суміжних галузей, для 

розв’язання виробничих задач. 

5. Здатність аналізувати отримані результати, презентувати їх 

фахівцям у даній галузі, оформлювати наукові статті та 

науково-технічні звіти. 

6. Знати та розуміти досягнення квантової радіофізики, 

основні тенденції її сучасного розвитку. Орієнтуватись в 

базових принципах квантових методів генерування, 

підсилення та перетворення електромагнітного 

випромінювання, а також застосування нелінійних ефектів 

в оптичному діапазоні. 

7. Знати принципи функціонування радіоприймальних 

пристроїв різного призначення. Знати особливості їх 

застосування для галузей радіофізичних досліджень. 

Орієнтуватися во взаємодії їх складових частин, методах 

побудови та розрахунку пристроїв. 

8. Готовність до розробки нових технологічних процесів із 

залученням механічних, фізичних, хімічних способів 

атестації компактних та плівкових матеріалів і композитів. 

9. Здатність до організації та проведення наукових досліджень 

в області фізики конденсованого стану із залученням 

сучасних методів та інформаційних технологій, що мають 

теоретичне та практичне значення. 

10. Здатність розробляти проекти по створенню нових методів 

синтезу матеріалів, багатошарових композицій та 

покриттів. 

11. Здатність відповідно до поставленої задачі проводити 

самостійно та в команді наукові дослідження фізичних 

систем, явищ і процесів (експериментальні, теоретичні, 

комп’ютерне моделювання) в галузі прикладної фізики та 

наноматеріалів. 

12. Здатність забезпечувати впровадження результатів 

наукових досліджень шляхом створення нових матеріалів, 

пристроїв, технологій та іншого. 
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V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН-1. Використовувати знання в галузі прикладної фізики, математики, 

електроніки та інформаційних технологій для виконання наукових досліджень та 

розв’язання виробничих задач. 

РН-2. Обговорювати та знаходити прогресивні та інноваційні рішення проблем і 

завдань при виконанні науково-технічних та виробничих проектів. 

РН-3. Знати та розуміти: теоретичні підстави вирішення важливої науково-практичної 

задачі створення нових матеріалів та композитів, оптимізація існуючого технологічного 

процесу синтезу матеріалів, діагностика та прогнозування властивостей кінцевих 

продуктів. 

РН-4. Знати та розуміти основні поняття і закони структури твердих тіл, сучасні уявлення 

про кінетику фазових перетворень, механічні, електричні, магнітні, оптичні та інші 

властивості твердих тіл, володіти методами неруйнуючого контролю, методами зондового 

контролю морфології та складу поверхні твердих тіл, мікроскопічними методами аналізу. 

РН-5. Обґрунтувати способи керування технологічним процесом синтезу 

матеріалів,покриттів та багатошарових систем, створити прогнозні моделі для 

цілеспрямованої зміни властивостей матеріалів для стабілізації поведінки у різних умовах 

навколишнього середовища. 

РН-6. Знати та розуміти сучасні методи дослідження складу, структури, морфології 

матеріалів та їх поверхонь, цілеспрямованої змінивластивостей матеріалів. 

РН-7. Вміти правильно обирати сукупність заходів та систем критеріїв, спрямованих на 

досягнення заданої надійності радіотехнічних систем. Організувати ефективну технічну 

експлуатацію радіотехнічних систем. Класифікувати та кодувати продукцію. Визначати та 

призначати переважні числа при параметричній стандартизації; рівень уніфікації. 

Проводити сертифікаційні випробування продукції. Розробляти технічні регламенти, 

гармонізовані з європейськими директивами Нового та Глобального підходів. 

РН-8. Ефективно працювати як індивідуально, так і в складі команди, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт у галузі прикладної фізики та 

наноматеріалів. 

РН-9. Коректно формулювати професійні висновки, апробувати їх та доносити до 

аудиторії різного фахового рівня, використовуючи сучасні методики наукової та 

технічної комунікації українською та іноземними мовами. 

 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 105 «Прикладна 

фізика та наноматеріали» проводиться у формі захисту кваліфікаційної 

магістерської роботи та завершується видачою документу встановленого зразка 

про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: «Магістр з 

прикладної фізики та наноматеріалів». Атестація здійснюється відкрито і 

публічно. 

. 
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VІI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 

У ВНЗ повинна функціонувати система внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка передбачає здійснення таких 

процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

 

VІII Вимоги професійних стандартів у разі їх наявності 
Відсутні. 

 

IX Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої 

освіти 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 

– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 

009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 

– Класифікатор професій : ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 

2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7; 

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-

уклад. : В. М. Захарченко та ін. / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 
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Пояснювальна записка 

 

Пояснювальна записка містить інформацію та рекомендації, які розробники 

стандарту вважають за необхідне довести до уваги користувачів Стандарту, але які 

не визначені як обов’язкові до виконання. Пояснювальна записка складається у 

довільній формі і схвалюється відповідною науково-методичною комісією. Вона не 

потребує подальшого погодження та/або затвердження.  

Обов’язковими складовими пояснювальної записки є матриці відповідності 

(Таблиці 1 і 2) 
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Пояснювальна записка 

 

Пояснювальна записка включає матриці відповідності (Таблиці 1 і 2). 

 

Таблиця 1. 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 
 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 

відповідальність 

Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. + +  + 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. + +  + 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

 + +  

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  + +  

5. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 + + + 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

 + + + 

7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). + +  + 

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  + + + 

9. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

+  +  

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

 +  + 

11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

 +  + 

12. Навики здійснення безпечної діяльності + +  + 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1. Здатність визначати свою діяльність як науковця у  +  + 
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відповідності до принципів процесу пізнання. Орієнтуватися в 

проблемах сучасної науки, визначаючи найбільш перспективні 

напрями, щодо як фундаментальної, так і прикладної науки. 

2. Здатність оптимально визначити матеріальні засоби, необхідні 

для проведення наукового дослідження або науково-технічної 

розробки (матеріали, апаратура, обладнання, обчислювальна 

техніка та інше). 

+ +  + 

3. Здатність відповідно до поставленої задачі виконувати 

науково-технічні розробки в галузі прикладної фізики та 

наноматеріалів. 

+ +  + 

4. Здатність самостійно опановувати нову апаратуру та 

технології, в тому числі із суміжних галузей, для розв’язання 

виробничих задач. 

+ +  + 

5. Здатність аналізувати отримані результати, презентувати їх 

фахівцям у даній галузі, оформлювати наукові статті та 

науково-технічні звіти. 

+ + + + 

6. Знати та розуміти досягнення квантової радіофізики, основні 

тенденції її сучасного розвитку. Орієнтуватись в базових 

принципах квантових методів генерування, підсилення та 

перетворення електромагнітного випромінювання, а також 

застосування нелінійних ефектів в оптичному діапазоні 

+ +  + 

7. Знати принципи функціонування радіоприймальних пристроїв 

різного призначення. Знати особливості їх застосування для 

галузей радіофізичних досліджень. Орієнтуватися во взаємодії 

їх складових частин, методах побудови та розрахунку 

пристроїв. 

+ +  + 

8. Готовність до розробки нових технологічних процесів із 

залученням механічних, фізичних, хімічних способів атестації 

+ +  + 
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компактних та плівкових матеріалів і композитів. 

9. Здатність до організації та проведення наукових досліджень в 

області фізики конденсованого стану із залученням сучасних 

методів та інформаційних технологій, що мають теоретичне та 

практичне значення. 

 +  + 

10. Здатність розробляти проекти по створенню нових методів 

синтезу матеріалів, багатошарових композицій та покриттів. 

 +  + 

11. Здатність відповідно до поставленої задачі проводити 

самостійно та в команді наукові дослідження фізичних систем, 

явищ і процесів (експериментальні, теоретичні, комп’ютерне 

моделювання) в галузі прикладної фізики та наноматеріалів. 

 + + + 

12. Здатність забезпечувати впровадження результатів наукових 

досліджень шляхом створення нових матеріалів, пристроїв, 

технологій та іншого. 

 +  + 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

 

 

 

  

  

 Компетентності 

Програмні 

результати 

навчання 

Інтегральна 

компетент-

ність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

РН-1 +  +   +   +      + + +  + + +     

РН-2 + + +    + + + +  +  + +       + + + + 

РН-3 +  +    +            + +      

РН-4 + + +            +  + +    +  +  

РН-5 + + +      +   +  + +   +    +   + 

РН-6 +  +                  +     

РН-7 + + +    +  +  +     +         + 

РН-8       + +  + +  +   +  +      +  

РН-9   + + + +    +    +            

 


