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1. Обґрунтування необхідності створення програми 

На сьогоднішній день провідними державами світу визначено  низку 

пріоритетних напрямків наукових досліджень, які знаходяться на стиках 

класичних дисциплін і пов’язані з ключовими для прогресу людства галузями 

знань, серед них: розроблення нанотехнологій, створення нових матеріалів, 

науки про живе, наукоємне приладобудування, біотехнології, 

відновлювальна енергетика. На розвиток саме цих сфер діяльності у світі 

спрямовуються значні матеріальні ресурси, про що свідчить значне 

збільшення кількості публікацій, присвячених наукоємним технологіям. Така 

стратегія розвитку є сучасною світовою тенденцією в роботі провідних 

інститутів та кафедр. Метою діяльності цих наукових закладів є всебічна 

підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють не тільки 

глибокими знаннями вузького профілю, але і матимуть ґрунтовну 

міждисциплінарну підготовку. Прискорений розвиток зазначених 

пріоритетних напрямків вимагає періодичного оновлення програм підготовки 

спеціалістів цієї сфери.  

 

2. Прогноз тенденцій/змін кафедри 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри нанофізики 

конденсованих середовищ Інституту високих технологій відповідають 



 

 

положенням Статуту Університету та Державній комплексній програмі 

розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 

2014–2020 рр. Кафедра нанофізики конденсованих середовищ була створена 

одночасно з ІВТ у 2009 році. З моменту свого заснування  кафедрою  

здійснено 5 випусків магістрів та вже 3-й рік проводиться набір бакалаврів на 

1 курс. 

Робота кафедри базується на органічному поєднанні високої якості 

навчання студентів та аспірантів при їх міждисциплінарній підготовці з 

сучасними науковими дослідженнями в галузі нанотехнологій. 

Професорсько-викладацький склад кафедри має потужний науковий 

потенціал.  Освітні та наукові здобутки кафедри добре відомі як в Україні, 

так і за її межами: її викладачі за останні 5 років були відзначені двома 

Державними преміями в галузі науки і техніки України, вони виграли також  

міжнародні науково-дослідні та освітянські гранти (Горизонт 2020, 

ТЕМПУС), отримали міжнародні патенти, опублікували колективні 

монографії у провідних закордонних видавництвах. 

Виходячи з основних стратегічних напрямів розвитку ІВТ, за підтримки 

керівництва університету та за рахунок використання коштів міжнародних 

проектів, на цей час важливим та актуальним завданням є оновлення 

матеріально-технічної бази навчальної та науково-дослідних лабораторій 

кафедри. Це дозволить вивести на більш сучасний рівень освітню та наукову 

роботу кафедри, збільшити кількість студентів, дасть можливість залучити до 

навчання студентів-контрактників, іноземних студентів та аспірантів. 

Зокрема, за фінансової підтримки проекту ТЕМПУС вже придбано 

обладнання для 2-х лабораторних практикумів. 

Підготовка нових та оновлення існуючих спеціальних курсів буде 

поєднуватися з науковими дослідженнями співробітників кафедри з 

урахуванням наявного значного досвіду міжнародної співпраці кафедри з 

провідними освітніми і науковими установами світу. Це дозволить 

випускникам кафедри отримати високий рівень мобільності та 



 

 

конкурентоспроможності, адекватне працевлаштування у науковій та 

промисловій сфері як в Україні, так і у світі. Тільки в рамках проекту 

ТЕМПУС щорічно 7 магістрів кафедри проходять стажування у відомих 

центрах нанотехнологій Польщі, Франції та Німеччини.  

 

 

3. Мета і завдання розвитку кафедри 

Метою та завданням розвитку кафедри є збереження, примноження та 

поширення вітчизняного досвіду освітньої та наукової роботи у галузі 

нанофізики та нанотехнологій, підготовка висококваліфікованих кадрів для 

наукоємної промисловості та впровадження інноваційних нанотехнологій в 

Україні. 

 

4. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

Пріоритетними напрямами роботи кафедри є: навчально-методична та 

науково-дослідна робота, використання результатів науково-дослідної 

роботи в освітньому процесі, науково-виховна робота зі студентами, 

підтримка та розвиток міжвузівських та міжнародних освітніх і наукових 

зв’язків, участь у міжнародних наукових та освітніх програмах, поглиблення 

наукової співпраці з інститутами НАН України, залучення провідних 

фахівців НАНУ до читання лекцій, керування випускними кваліфікаційними 

роботами студентів та підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

 

5. Навчально-методична робота 

Завдання кафедри у навчально-методичній роботі полягає у: 

 постійному оновленні змісту курсів; 

 підготовці  навчально-методичної літератури для забезпечення 

навчального процесу; 

 забезпеченні розробки та вдосконаленні навчальної документації 

відповідно до сучасних вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку ІВТ; 



 

 

 вивченні досвіду провідних вищих навчальних закладів України та 

світу; 

 підтримці та розширенні баз виробничої практики та виконання 

випускних кваліфікаційних робіт студентів в Україні та світі; 

 сприянні впровадженню і удосконаленню новітніх форм і методів 

організації навчального процесу; 

 підготовці частини спецкурсів для викладання англійською мовою; 

 залученні до навчального процесу та до роботи зі студентами провідних 

фахівців НАН України. 

 

6. Наукова робота та міжнародні зв’язки 

Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри буде 

виконуватись у рамках Закону України від 16.10.2012 № 5460-VI «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Державної комплексної 

програми розвитку Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на 2014–2020 рр. Відповідно до зазначених документів планується: 

 брати участь у конкурсах міжнародних проектів (Горизонт -2020, 

Еразмус+) з метою проведення спільних наукових досліджень та підготовки 

навчальних програм з провідними науковими та навчальними центрами 

світу; 

 брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, 

НАН України, інших установ державної та приватної форм власності; 

 активніше публікувати результати наукових досліджень співробітників 

кафедри у високорейтингових фахових виданнях; 

 підтримувати та оновлювати існуюче науково-технічне обладнання; 

 сприяти підвищенню якості науково-дослідної роботи кафедри, 

залучати до роботи наукового семінару кафедри провідних фахівців України 

та інших країн, забезпечити щорічне висвітлення персональних наукових 

здобутків співробітників кафедри, зокрема через Інтернет (Scholar Google, 

Reseach Gate та інш.). 



 

 

 сприяти участі співробітників та аспірантів кафедри у програмах 

академічної мобільності, наукових стажувань, участі у міжнародних 

фахових наукових конференціях; 

 сприяти підготовці програм подвійного дипломування для магістрів та 

аспірантів кафедри. 

 

7. Робота з абітурієнтами та студентами 

На кафедрі планується: 

 проводити профорієнтаційну роботу серед школярів з метою їх 

залучення до навчання в інституті, участі в олімпіадах з фізики, днях 

«відкритих дверей» та інших аналогічних заходах; 

 запровадити та підтримувати ефективний зв’язок з випускниками 

кафедри для поширення інформації про інститут та університет, 

популяризації університетських цінностей; 

 залучати студентів кафедри до виконання наукових досліджень; 

 сприяти участі студентів кафедри у конкурсах наукових студентських 

робіт, олімпіадах та студентських наукових конференціях; 

 допомагати студентам у вирішенні побутових проблем, сприяти їх 

працевлаштуванню тощо. 

 

8. Підготовка професорсько-викладацького складу 

Станом на 1 грудня 2016 р. на кафедрі працювало 9 викладачів (з них 

двоє на 0.5 ставки): 4 доктори наук, професори (з них двоє на 0.5 ставки); 5 

кандидатів наук (3 доцента та 2 асистенти). 

Кафедра має аудиторне навантаження більше 3000 годин з середнім 

навантаженням близько 380 годин на викладача. Середній вік професора 

складає 60 років, доцента - 53. Однією з основних задач кафедри є сприяння 

підвищенню кваліфікації викладачів, активне залучення молодих фахівців, у 

тому числі аспірантів, до навчального процесу, підвищення результативності 

аспірантури та докторантури, сприяння омолодженню професорсько-



 

 

викладацького та наукового складу кафедри. 

 

9. Основні умови успішного здійснення програми 

Успішне здійснення програми розвитку кафедри можливе за наступних 

умов: 

 реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі; 

 активна участь викладачів та співробітників кафедри у пошуку шляхів 

поліпшення освітньої та наукової роботи кафедри; 

 цілеспрямована та наполеглива профорієнтаційна робота серед 

школярів; 

 активна участь у міжнародних наукових та освітніх програмах;  

 забезпечення підтримки ініціатив кафедри керівництвом ІВТ та 

університету; 

 наявність відповідного фінансування з боку державних і недержавних 

установ. 
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