Прикладна математика =++ Біофізика
Катерина Степурська
«Даже дали приз! Очень приятно.
Идея в том, что мы
в состоянии конкурировать
с другими странами на уровне»

«Идеи, заложенные при создании ИВТ, оказались
мне близки. Междисциплинарность сегодня основополагающий фактор создания чего-то
нового. ИВТ послужило для меня отправной
точкой в научный мир. Когда работаешь с
профессионалами такого уровня, как
большинство сотрудников ИВТ, волей-неволей
вовлекаешься во все его разнообразие. Так,
увлекшись, я закончила магистратуру, получив
красный диплом магистра высоких технологий.
Во время магистратуры я попала в научную
команду под руководством А.П. Солдаткина.
После окончания осталась работать в этой же лаборатории. На
сегодняшний день у меня организована совместная аспирантура в ИВТ
и Институте аналитических наук
Университета Лион 1 (Франция). Я могу
смело утверждать, что лаборатория, в
которой я работаю в Киеве, организована
на мировом уровне и ничем не уступает
лаборатории, в которой я работаю во
Франции. И все, чем мы занимаемся.
актуально и востребовано»

Хімія =++ Фізика
Ковальчук Андрій

«Я працюю в аспірантурі у
Гронінгенському університеті,
факультет математики та
природничих наук,
группа Хімії (Біо) Органічних
Матеріалів та Апаратів (Chemistry
of (Bio)Organic Materials and
Devices).
Працюю у сфері молекулярної
електроніки - галузь, яка
намагається втілити в життя
електроніку
на основі органічних молекул на заміну кремнієвих технологій. Робота
полягає у дослідженні транспорту електронів крізь молекули, які
розташовані у вигляді моношарів на гладкій металевій поверхні. Я
займаюсь як синтезом молекул для вирощування моношарів, так і
безпосередніми вимірюваннями та аналізом отриманих даних. Навчання
в ІВТ було дуже позитивним, допомогло розширити кругозір, не
фокусуватися занадто багато лише на хімії. З'явилося розуміння того, що
галузі науки дуже тісно переплетені і необхідно вміти знаходити спільну
мову та розуміти колег фізиків та біологів»

Хімія =++ Біоінформатика
Притуляк Роман
«Являюсь участником аспирантской
программы IMPRS (International Max-Planck
Research School). Институт: Max-Planck
Institut für Biochemie. Научный руководитель:
Dr. Bianca Habermann. Специализация:
Биоинформатика. Проект: Распознавание
коротких функциональных мотивов в белках»

Що нас вирізняє:
Міждисциплінарний підхід
Умовність поділу природничих наук стає особливо
помітною, коли йдеться про сучасні технології.
Біосенсори, метаматеріали, електронні аналізатори
речовин, наночастинки у медицині, пошук нових
лікарських засобів, моделювання роботи білків такі наукові дива вимагають виходу за традиційні
рамки спеціальності фізика, хіміка чи біолога.
Наша мета - підготовка спеціалістів із більш
широким світоглядом за рахунок доповнення
традиційної профільної освіти з обраної
спеціальності знаннями із суміжних природничих
наук. Базову освіту за обраною спеціальністю наші
студенти-бакалаври отримують на профільних
факультетах, викладачі ж ІВТ забезпечують
міждисциплінарну складову, а також необхідну
математичну підготовку.
Дослідження світового рівня
ІВТ має тісні партнерські стосунки з інститутами
НАН України, із вітчизняними компаніями
високотехнологічного профілю (Укроргсинтез,
Enamine), а також із закордонними університетами
та дослідницькими установами (INSA de Lyon,
Karlsruhe Institute of Technology, Cambridge
University). Чимало співробітників ІВТ є добре
відомими у світі дослідниками, мають
багаторічний досвід наукової та викладацької
роботи за кордоном, їхні досягнення відзначені
престижними вітчизняними та міжнародними
преміями. Виконуючи бакалаврські або
магістерські кваліфікаційні роботи, студенти
мають змогу долучатися до досліджень на
передньому краї сучасної науки, стажуватися у
закордонних наукових центрах.
Орієнтація на студента
Невеликі академічні групи (10-15 студентів),
неформальні зустрічі студентів із керівництвом
Інституту, факультативні заняття на прохання
студентів, допомога у працевлаштуванні - все це
наша повсякденна практика, що максимально
сприяє індивідуальному підходу до навчання.
Приблизно третина випускників ІВТ продовжують
навчання за кордоном у рамках міжнародних
програм, ще стільки ж вступають до
аспірантури в Україні.

ВИПУСКНИКИ
ІНСТИТУТУ ВИСОКИХ
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Ботурчук Євген

Прикладна фізика =++ Хімія

«В ИВТ я сильно изменил ход своего
мышления, знакомясь с
направлениями исследования в
различных областях науки. Отдельно
следует отметить курсы практических
работ в ведущих украинских
лабораториях, высокую квалификацию
преподавателей, а также возможность
пройти стажировку в нескольких
европейских
лабораториях/университетах.
Эти преимущества ИВТ повлияли на
мое решение связать свою дальнейшую
деятельность с наукой и поступить туда же в аспирантуру. Здесь я
занимаюсь исследованиями по теме, которая интересовала меня давно
(энергетика, солнечные элементы)»

Біологія =++ Фізика

Фізика =++ Програмна інженерія
«Я закінчила ІВТ у 2012
Куліш Євгенія
році і таким чином є
однією із перших
випускників цього чудового Інституту. Мені з
самого початку сподобалась ідея об’єднати різні
галузі науки у одну надзвичайно цікаву
спеціальність. Звичайно важко знайти час на
освоєння багатьох напрямків, але приємно
усвідомлювати, що отримав знання не
вузькопрофільні, а універсальні. Приємно
відчувати себе і фізиком, і біологом, і хіміком. :) Після ІВТ я вступила до
аспірантури «Кібцентру». А ще працюю в ІТ-компанії EPAM Systems.
Завдяки ІВТ у мене багато нових друзів, і
багато приємних спогадів. Так тримати!»

Васюта Роман

«Зараз навчаюсь у аспірантурі TU Darmstadt в
лабораторії гомогенного каталізу. Мабуть,
найголовніше, що дало мені навчання в ІВТ, це змога познайомитись і поспілкуватись із
багатьма новими і цікавими людьми. Варто
також відзначити роботу деканату, який
завжди був налаштований на студентів. В ІВТ
у мене завжди було достатньо свободи, щоб
займатись саме тим, що я вважав найголовнішим на даний момент»

Біологія =++ Хімія
Цуварєв Олексадр

«Аспірант ІВТ. Науковий керівник
Солдаткін Олексій Петрович.
Займаюсь розробкою ДНК біосенсорів.
Впродовж аспірантури їздив і працював
в таких лабораторіях: біомолекулярної
електроніки ІМБіГ, Institut des Sciences
Analytiques Lyon (Prof. Abdelhamid
Errachid, Florence Lagard), LP3 Aix
Marseille Université (Dr. Kabashin Andrei),
METU central lab Ankara (Dr. Burcu Akata
Kurç). Що мені подобається у ІВТ?
ІВТ дає свободу рук і можливість
займатись тим, що тобі цікаво. Крім того
серйозні викладачі, які є спеціалістами у
своїй області, дадуть шанс розкритись. В
ІВТ всі можливості у руках студента.
Добре зробиш - добре і буде»

Присс Анастасія

«Я наразі аспірант у групі "оптичні технології",
Інститут прикладної фізики, який підпорядкований
місцевому університету: Westfälische WilhelmsUniversität Munster, Institut für Angewandte Physik,
AG Fallnich/Optische Technologien. Працюю над
спільним із Інститутом репродуктивної медицини
(клініка UKM, Uni-Klinikum Münster) проектом, що
має на меті in vivo детекцію пошкоджень ДНК у
сперматозоїдах (спектри раманівського розсіювання). Що ми хорошого
про ІВТ можемо сказати? Воно особливо нам (бо я тепер працюю
фізиком, а Федя (одногрупник-фізик) - біологом) дало унікальну
можливість ширше поглянути на предмети наших досліджень. Та і
якось адекватно адаптуватись до нетипових поворотів у проектах (ну
мало біологів вміє програмувати, не особо тому вчать ...
а буває треба ...)»

Хімія =++ Фізика

Прикладна фізика =++ Біофізика
Мацишин Микола

«Одразу після завершення навчання
почав працювати провідним інженером в
Інституті фармакології та токсикології,
хоча мав можливість стати співробітником
декількох великих приватних компаній. Сам
факт навчання в ІВТ був вагомим аргументом
під час співбесід з потенційними роботодавцями,
що дозволило на момент завершення мого
навчання успішно конкурувати на ринку праці»

Прикладна фізика =++ Фізика
«Закінчив
Кисловець Олександр магістратуру
ІВТ
у 2014 році з
відзнакою. Зараз займаюсь виконанням
дисертаційної роботи для отримання наукового
ступеня кандидата фізико-математичних наук на
базі ІВТ. Вступ до магістратури ІВТ дав мені новий
поштовх до навчання після закінчення
бакалаврату радіофізичного факультету.
Принципово нові природничі науки, високий рівень компетентності
викладацького складу, цікаві навчальні програми та практичні роботи
сприяли суттєвому розширенню наукових поглядів. А у наш час
трансдисциплінарних знань цей досвід є безцінним»

Хімія =++ Біологія

Баканович Юлія

«Одразу після випуску в ІВТ у 2012
році я стала співробітницею однієї з
найбільших в Україні компаній
("Укроргсинтез"), що займається
науковими дослідженнями та
розробкою методик синтезу
органічних сполук. У мої обов'язки
входить синтез пептидів для
біологічного скринінгу. Моя робота
чудово дозволяє реалізувати себе як
спеціаліста на стику хімії та біології»

Прикладна фізика =++ Нанофізика
«Закінчив ІВТ у 2012
році. Науковий
керівник дипломної
роботи проф. В.А. Скришевський.
У тому ж році поступив до аспірантури в Інститут
нанотехнологій Ліона (Франція). Маю
індустріальний контракт, за яким паралельно
працюю інженером у ліонській фірмі
Apollon Solar, виконуючи
дослідження в
галузі водневої
енергетики. У той
же час займаюсь електрохімічним
травленням силіцидів із метою пошуку
люмінесцентних властивостей або інших
застосувань нових матеріалів»

Пастушенко Антон

хімія
фізика
прикладна фізика

біологія

Елітарна освіта за державний кошт
Напрями підготовки за КР «БАКАЛАВР»:
6.040101 — хімія (з поглибленим вивченням
фізико-математичних і біологічних наук);
6.040102 — біологія (з поглибленим вивченням
фізико-математичних і хімічних наук);
6.040203 — фізика (з поглибленим вивченням
біологічних і хімічних наук);
6.040204 — прикладна фізика (з поглибленим
вивченням біологічних і хімічних наук).
Тривалість навчання — 3 роки 8 місяців.
Спеціальність підготовки за КР «МАГІСТР»:
8.18010023 — Високі технології, кваліфікація —
молодший науковий співробітник, інженердослідник.
Тривалість навчання — 1 рік 8 місяців.
Денна форма навчання за державним
замовленням або за контрактом;
студенти забезпечуються гуртожитком.
Сертифікати ЗНО для КР «Бакалавр»
Фізика:
укр. мова і літ. (б.) 101 (25%), фізика 120 (40%), математика (б.) 120 (25%);
Прикладна фізика:
укр. мова і літ. (б.) 125 (25%), фізика 140 (40%), математика (б.) 125 (25%);
Біологія:
укр. мова і літ. (б.) 125 (25%), біологія 140 (40%), хімія 125 (25%);
Хімія:
укр. мова і літ. (б.) 124 (25%), хімія 160 (40%), математика (б.) 124 (25%).

Студентами-магістрами ІВТ можуть стати:
випускники бакалаврату ІВТ або інших природничих та інформаційноматематичних факультетів (фізики, радіофізики, хіміки, біологи, екологи,
біотехнологи, математики, кібернетики, комп’ютерні інженери, програмні
або системні інженери, тощо)

