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 1.  Преамбула 

 Державна  наукова  установа  “Київський  академічний  університет”  (далі 
 –  Київський  академічний  університет,  або  КАУ)  є  пілотним  проектом  закладу 
 вищої  освіти  дослідницького  типу  нового  зразка,  що     створює  умови  для 
 реального   зближення  науки,  освіти  та  інновацій  і  адаптує  до  українських 
 умов  систему  підготовки  фахівців  найвищої  кваліфікації  для  наукових, 
 наукомістких  виробничих  та  освітніх  установ,  що  вже  була  випробувана  у 
 загальновідомих   міжнародних  освітніх  центрах,  таких  як  Каліфорнійський 
 технологічний  інститут  (Caltech),  Массачусетський  технологічний  інститут 
 (МІТ).  Концептуальною  основою  цієї  системи  є  дослідно-орієнтована  освіта  і 
 саме  принципи  дослідницького  навчання  покладено  в  основу  концепції 
 наукової  освіти,  що  активно  впроваджується  зараз  у  країнах  Європейського 
 Союзу та США. 

 Київський  академічний  університет  має  подвійне  підпорядкування 
 Національної  академії  наук  України  та  Міністерства  освіти  і  науки 
 України, був  створений  в  2018  році  через  реформування Фізико-технічного 
 навчально-наукового  центру  НАН  України  (ФТННЦ  НАН  України),  який  мав 
 базові  кафедри  при  провідних  інститутах  НАН  України,  наприклад, 
 «Прикладної  фізики  та  наноматеріалів»  при  Інституті  металофізики  ім.  Г.В. 
 Курдюмова,   «Теоретичної  кібернетики  та  методів  оптимального  управління» 
 при  Інституті  кібернетики  ім  В.М.  Глушкова, «Прикладної  фізики  та 
 матеріалознавства»  при  Інституті  електрозварювання  ім  Є.О.  Патона  і  т.д.),  де 
 студенти,  починаючи  з  магістратури  проходили  навчання  безпосередньо  в 
 наукових  лабораторіях.  Ці  кафедри  увійшли  в  склад  КАУ  і  в  період 
 реформування  та  після  нього  були  створені  нові  спеціалізовані  кафедри  – 
 «Теоретичної  та  математичної  фізики»  при  Інституті  теоретичної  фізики  ім. 
 М.М.  Боголюбова,  «Математики» при  Інституті  математики,  «Молекулярної 
 біології  та  біотехнології»  при  Інституті  молекулярної  біології  та  генетики  та 
 «Біомедицини  та  нейронаук»  при  КАУ.  Провідні  академічні  інститути,  при 
 яких  функціонують  спеціалізовані  кафедри,  є  базовими  науковими 
 установами  НАН  України  для  КАУ  і  значно  розширюють   можливості 
 дослідницького  навчання   здобувачів  вищої  освіти  в   проектах  КАУ  з 
 міждисциплінарних досліджень. 

 Концепцію  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  третьому  рівні  вищої  освіти  (далі  -  Концепція)  розроблено  на 
 виконання  вимог  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про  вищу  освіту»,  «  Про 
 наукову  і  науково-технічну  діяльність»,  «Концепції  розвитку  Національної 
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 академії  наук  України  на  2021-2025  роки»,  згідно  постанови  Президії  НАН 
 України  від  05.01.2021  №  182,  а  також  «Концепції  розвитку  Київського 
 академічного  університету  на  2022  –  2025  роки»,  затвердженою  Вченою 
 радою  Київського  академічного  університету,  протокол  №  5  від  29.11.2022,  з 
 метою  подальшого  розвитку  в  Україні  дослідно-орієнтованої  освіти,  дуальної 
 освіти,  зокрема,  освіти  з  наукового  інноваційного  менеджменту  та  залучення 
 здобувачів  вищої  освіти  до  наукової  та  інноваційної  діяльності  в  базових 
 наукових  установах  НАН  України,  удосконалення  діяльності  та   розвитку 
 Київського академічного університету. 

 2.  Мета освітньо-наукової діяльності 

 Основною  метою  освітньо-наукової  діяльності  Київського  академічного 
 університету  на  третьому  (освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти  (доктор 
 філософії)  є  підготовка  висококваліфікованих  науковців  для  наукових 
 установ,  закладів  вищої  освіти,  наукоємних  компаній  та  підприємств  для 
 забезпечення  ефективного  наукового  і  технологічного  розвитку  України,  її 
 обороноздатності,  національної  безпеки,  на  основі  органічного  поєднання 
 освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  шляхом 
 залучення  талановитої  наукової  молоді  до  науково-дослідної  роботи, 
 інноваційної  та  викладацької  діяльності  в  спеціалізованих  кафедрах 
 Київського  академічного  університету  та  базових  наукових  установах  НАН 
 України. 

 3.  Основні принципи освітньо-наукової діяльності 

 Освітньо-наукова  діяльність  Київського  академічного  університету 
 базується на таких принципах: 

 -  підготовка  висококваліфікованих  науковців  шляхом  органічного 
 поєднання  освітньо-наукової,  дослідницької  та  інноваційної  діяльності 
 здобувачів вищої освіти; 

 -  формування  освітньо-наукових  програм  на  компетентнісній  основі  з 
 урахуванням  важливості  розвитку  дослідницької  та  інноваційної  складових  в 
 навчальному процесі; 

 -  відповідність  змісту  навчання  здобувачів  вищої  освіти  сучасним 
 світовим тенденціям розвитку науки та інноваційної діяльності; 

 -  міжнародна  інтеграція  освітньо-наукової  діяльності  в  світовий 
 дослідницький  та інноваційний простір; 
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 -  формування  системи  внутрішнього  забезпечення  якості 
 освітньо-наукової  діяльності  з  урахуванням  специфіки 
 дослідно-орієнтованого та інноваційного навчання; 

 -  забезпечення  рівноправності  доступу  громадян  до  освітньо-наукових 
 програм  КАУ,  зокрема  й  людей  з  особливими  фізичними  потребами,  з 
 урахуванням  можливості  ними  виконувати  самостійно  наукові  дослідження 
 та проводити інноваційну діяльність; 

 -  незалежність  освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  від  впливу 
 політичних партій, громадських та релігійних організацій; 

 -  створення  умов  для  реалізації  концепції  навчання  впродовж  життя  як 
 важливого  елементу  підготовки  та  перепідготовки  науковців  і 
 науково-педагогічних  працівників  сучасним  досягненням  науки  та 
 інноваційної діяльності. 

 4.  Напрями та засоби реалізації освітньо-наукового процесу 

 Систематична  і  цілеспрямована  підготовка  наукових  кадрів  на  третьому 
 рівні  вищої  освіти  є  неперервним  продовженням  підготовки  здобувачів  вищої 
 освіти  в  магістратурі  Київського  академічного  університету  і  складається  з 
 наступних напрямів: 

 -  розвиток  дослідно-орієнтованої та  інноваційної  освіти через реалізацію 
 принципу  «освіта  через  науку  та  інновації»  на  основі  поєднання 
 освітньо-наукового,  дослідницького  та  інноваційного  процесів  підготовки 
 діяльності здобувачів вищої освіти; 

 -  залучення  до  навчального  процесу  на  кафедрах  КАУ  провідних 
 науковців  НАН  України  та  провідних  університетів  України,  співробітників 
 R&D  відділів  наукоємних   компаній  та  експериментального  потенціалу 
 найкращих академічних лабораторій; 

 -  розробка  нових  освітньо-наукових  програм  (ОНП)  з  сучасних  напрямів 
 фундаментальної  та  прикладної  науки  та  відкриття  відповідних 
 спеціалізованих кафедр при провідних наукових установах НАН України; 

 -  розвиток  академічної  мобільності,  наукових  стажувань  та  програми 
 “подвійних  дипломів”  для  здобувачів  вищої  освіти  провідних  університетів 
 України  в  спеціалізованих  кафедрах  КАУ  та  базових  наукових  установах 
 НАН України в рамках Боголюбовської програми стажувань; 

 -  продовження  розробки  системи  дуальної  освіти  на  основі  формування 
 співробітництва  в  освітній,  науковій  та  інноваційній  діяльності  між 
 спеціалізованими кафедрами КАУ та провідними наукоємними компаніями; 
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 -  створення  елементів  інноваційної  освіти  на  основі  науково-дослідної 
 діяльності  здобувачів  вищої  освіти  через  формування  навчальних  курсів  та 
 освітньо-наукових  програм  з  інноваційного  менеджменту  науково-технічних 
 розробок; 

 -  розвиток  компетенцій  і  навичок  з  інноваційної  діяльності  у  здобувачів 
 вищої  освіти  на  основі  включення  в  діючі  ОНП  кафедр  КАУ  навчальних 
 курсів  з  менеджменту  інноваційних  науково-технічних  розробок  в  наукових 
 установах та університетах; 

 -  розробка  системи  підготовки  спеціалістів  з  менеджменту  інновацій  для 
 наукових  установ,  університетів  і  наукоємних  компаній  та  створення 
 відповідної освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії; 

 -  створення  е-платформи  КАУ  для  онлайн  навчання  здобувачів  вищої 
 освіти  та  підвищення  кваліфікації  молодих  вчених,  викладачів  університетів  і 
 співробітників  наукоємних  компаній  з  сучасних  досягнень  науки  і  технологій, 
 зокрема,  з  формування  та  управління  інноваційними  процесами,  та 
 розміщення  на е-платформі відповідних навчальних курсів; 

 -  підвищення  відповідальності  наукових  керівників  та  здобувачів  вищої 
 освіти  за  якість  і  своєчасність  проведення  науково-дослідної  роботи  в  рамках 
 виконання дипломних та дисертаційних проєктів; 

 -  участь  в  міжнародних  освітньо-наукових  проєктах  з  метою  залучення 
 до  передових  напрямів  наукових  досліджень,  інноваційної  діяльності  та 
 розвитку  дистанційного  навчання  здобувачів  вищої  освіти  через  включення 
 навчальних курсів закордонних вчених в освітньо-науковий процес КАУ; 

 -  розвиток  академічної  мобільності  та  наукових  стажувань  здобувачів 
 вищої  освіти  КАУ  в  рамках  міжнародних  проєктів  з  наукових  досліджень, 
 освітньо-наукової  та  інноваційної  діяльності  на  основі  формування  системи 
 «циркуляції  мізків»  в  яку  закладені  стимули  їх  повернення  в  Україну,  що 
 може  загальмувати  негативну  тенденцію  останніх  десятиліть  з  відпливу 
 талановитих молодих дослідників за кордон. 
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 5.  Концепція освітньо-наукової діяльності за спеціальністю 
 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 Державна наукова установа «Київський академічний університет» 
 подвійного підпорядкування НАН України та  МОН України 

 Галузі знань:  10 Природничі науки 
 Код та найменування  спеціальності: 
 105 Прикладна фізика та наноматеріали 
 Ступінь вищої освіти:  доктор філософії 
 Кваліфікація:  доктор філософії з прикладної фізики  та наноматеріалів 
 Освітньо-наукова програма:  Прикладна фізика та наноматеріали 
 Загальний  обсяг  у  кредитах  ЄКТС:  40  кредитів  ЄКТС  освітньої 
 складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 
 Строк навчання:  4 роки 
 Мова викладання:  українська, англійська 
 Рівень вищої освіти: 
 третій  (освітньо-науковий)  рівень  вищої  освіти  та  восьмий 
 кваліфікаційний  рівень  за  Національною  рамкою  кваліфікацій  (EQF  LLL 
 – Level 8; QF EHEA – Third cycle; НРК – 8). 

 Концепція  освітньої  діяльності  Київського  академічного  університету  за 
 спеціальністю  105  Прикладна  фізика  та  наноматеріали  на  третьому 
 (освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти  (підготовка  докторів  філософії) 
 розроблена проектною групою  згідно з вимогами: 

 1.  Закону  України  «Про  вищу  освіту»  від  01.07.2015  р.  №  1556-VII  зі 
 змінами та доповненнями; 

 2.  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність»  від 
 26.11.2015 р. № 848-VIII зі змінами та доповненнями; 

 3.  Порядку  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  ступеня  доктора 
 філософії  та  доктора  наук  у  закладах  вищої  освіти  (наукових  установах), 
 затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  від  23.03.2016  р.  №  261 
 (змінами). 

 4.  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  з  підготовки 
 здобувачів  вищої  освіти  на  третьому  рівні  вищої  освіти  у  Київському 
 академічному  університеті»,  затверджене  Вченою  радою  Київського 
 академічного університету 28.10.2022 р., протокол № 4. 
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 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  105  Прикладна  фізика 
 та  наноматеріали  на  третьому  рівні  вищої  освіти  (підготовка  докторів 
 філософії)  буде  реалізовуватись  на  основі  виконання  освітньо-наукової 
 програми  “Прикладна  фізика  та  наноматеріали”  на  базі  кафедри  прикладної 
 фізики  та  наноматеріалів  що  функціонує  на  правах  спільного 
 освітньо-наукового  підрозділу  Державної  наукової  установи  «Київський 
 академічний  університет»  (КАУ)  та  Інституту  металофізики  ім. 
 Г.В.Курдюмова  НАН  України  (ІМФ)  на  виконання  Договору  про 
 співробітництво  між  ІМФ  та  КАУ,  №  КАУ-ІМФ-2021  від  11  січня  2021  та 
 спільного  Наказу  про  утворення  спільної  спеціалізованої  кафедри  прикладної 
 фізики  та  наноматеріалів  №36-од/68-од  від  29.11.2021.  Реалізація  концепції 
 освітньої  діяльності  забезпечується  відповідним  висококваліфікованим 
 кадровим  потенціалом  та  матеріально-технічною  базою  обох  установ  –  КАУ 
 та ІМФ. 

 5.1  .  Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх  програм: 

 Освітньо-наукова  програма  «Прикладна  фізика  та  наноматеріали» 
 за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали. 

 Програма  базується  на  підґрунті  з  фундаментальних  та  прикладних 
 результатів  світового  рівня  в  галузі  прикладної  фізики  і  орієнтована  на 
 підготовку  фахівців,  здатних  самостійно  проводити  наукові  дослідження  та 
 отримувати  принципово  нові  знання,  здійснювати  пошук  шляхів  їх  втілення  у 
 практику,  розв’язувати  комплексні  проблеми  в  галузі  прикладної  фізики  та 
 наноматеріалів,  викладати  в  цій  галузі  загальні  і  спеціальні  дисципліни  та 
 здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність. 

 Характерною  особливістю  освітньо-наукової  програми  є  її 
 міждисциплінарний  характер,  що  надає  випускникам  можливість  оволодіння 
 компетентностями  з  різних  сфер  професійної  діяльності,  які  знаходяться  на 
 перетині  фізики,  матеріалознавства  і  хімії.  Це  передбачає  глибоке 
 переосмислення  наявних  та  створення  нових  цілісних  знань,  професійну 
 діяльність  та  практичне  впровадження  отриманих  результатів  у  таких  сферах 
 прикладної  фізики  та  наноматеріалів:  фізика  конденсованого  стану,  фізика 
 твердого  тіла,  прикладна  фізика,  фізичне  та  радіаційне  матеріалознавство, 
 квантові  матеріали,  наноматеріали  та  нанотехнології,  медична  фізика, 
 біофізика 
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 5.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
 «Прикладна фізика та наноматеріали» 

 Код н/д  Компоненти освітньо-наукової програми 
 (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

 кваліфікаційна робота) 

 Кількість 
 кредитів 

 1  2  3 
 1.  Обов’язкові компоненти 

 ОК 1.1  Іноземна мова  5 

 ОК 1.2  Семінар з наукових досліджень за спеціальністю 
 (1, 2, 3, 4 семестри)   8 

 ОК 1.3  Науково-освітній семінар з проблем прикладної фізики / 
 Міждисциплінарний семінар (1, 2 ,3, 4 семестри)    8 

 ОК 1.4  Концепти філософії наукової та інноваційної діяльності  3 

 ОК 1.5  Педагогічна практика    2 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент  26 
 2. Вибіркові компоненти 

 ВК 2.1  Квантова теорія твердого тіла   4 

 ВК 2.2  Теорія фазових переходів   4 

 ВК 2.3  Квантові матеріали   4 

 ВК 2.4  Додаткові глави фізики поверхні   4 

 ВК 2.5  Прикладне матеріалознавство   4 

 ВК 2.6  Сканувальна тунельна мікроскопія   6 

 ВК 2.7  Фотоемісійна спектроскопія   6 

 ВК 2.8  Прямі перетворювачі теплової та променистої енергії на 
 електричну  6 

 ВК 2.9  Методи дослідження структури і транспортних властивостей 
 твердих тіл   6 

 ВК 2.10  Стабільність і довговічність одно- та двовимірних 
 наноелементів   6 

 ВК 2.11  Плазмоніка наноматеріалів   6 

 ВК 2.12  Фізика дифракції та сучасна структурна діагностика   6 

 ВК 2.13  Додаткові глави електродинаміки надпровідників   6 

 ВК 2.14  Фізика надпровідності   6 

 ВК 2.15  Методи комп’ютерного моделювання в статистичній фізиці   6 

 ВК 2.16 
 Розробка фізичних методів створення структурно-фазових 
 станів із підвищеними механічними та службовими 
 характеристиками в матеріалах на основі титану 

 6 
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 ВК 2.17  Механічні властивості матеріалів: фізичне підґрунтя, методи 
 вимірювання, практичне використання 

 6 

 Загальний обсяг вибіркових  компонент:  92 
 Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми:  118 
 Необхідний обсяг обов’язкових компонент:  26 (65 %) 

 Необхідний обсяг вибіркових компонент:  14 (35%) 

 Необхідний обсяг освітньо-наукової програми:  40 

 5.3. Професійні стандарти, на дотримання яких планується 
 спрямувати навчання (в разі наявності). 

 Основною  метою  освітньої  діяльності  КАУ  за  спеціальністю 
 105 «Прикладна  фізика  та  наноматеріали»  на  третьому  (освітньо-науковому) 
 рівні  вищої  освіти  (підготовка  докторів  філософії)  є  підготовка 
 висококваліфікованих  фахівців,  здатних  на  базі  глибинних  теоретичних 
 знань,  вміння  та  навичок  проводити  наукові  дослідження  та  розв’язувати 
 комплексні  проблеми  в  галузі  прикладної  фізики  та  наноматеріалів, 
 проводити  оригінальні  самостійні  наукові  дослідження  та  здійснювати 
 діяльність,  що  передбачає  проведення  досліджень  й  здійснення  інновацій  та 
 характеризується невизначеністю умов і вимог. 

 5.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 
 здобувач вищої освіти: 

 Інтегральна компетентність 

 Здатність  розв’язувати  комплексні  проблеми  в  області  прикладної  фізики 
 та  наноматеріалів,  що  передбачає  глибоке  переосмислення  наявних  та 
 створення  нових  цілісних  знань,  оволодіння  методологією  наукової  та 
 науково-педагогічної  діяльності,  проведення  самостійного  наукового 
 дослідження,  результати  якого  мають  наукову  новизну,  теоретичне  та 
 практичне значення. 

 Загальні компетентності 

 Оволодіння  компетентностями,  спрямованими  на  формування 
 системного  наукового  світогляду,  професійної  етики  та  загально-культурного 
 кругозору, у тому числі: 

 -  Здатність  до  освоєння  і  системного  аналізу  через  наукове  сприйняття  і 
 критичне осмислення нових знань. 

 -  Здатність  до  креативного  синтезу  і  критичного  аналізу  нових  ідей,  які 
 можуть  сприяти  в  академічному  і  професійному  контекстах 
 технологічному  прогресу суспільства, базованому на знаннях. 
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 -  Здатність  до  розв’язування  складних  завдань,  розуміння 
 відповідальності  за  результат  роботи  з  урахуванням  бюджетних  витрат 
 та персональної відповідальності. 

 -  Здатність  до  спілкування  з  колегами,  академічною  аудиторією  та 
 громадськістю  як  на  національному,  так  і  на  міжнародному  рівні  для 
 реалізації інноваційного проекту або вирішення наукової проблеми. 

 -  Здатність  до  самовдосконалення,  адаптації  та  дії  в  нових  ситуаціях, 
 креативність. 

 -  Здатність  оцінювати  соціальну  значимість  результатів  своєї  діяльності, 
 бути  відповідальним  громадянином,  усвідомлювати  рівні 
 можливостей та гендерні проблеми. 

 -  Розуміння  значення  дотримання  етичних  норм  та  авторського  права 
 при  проведенні  наукових  досліджень,  презентації  їх  результатів  та  у 
 науково-педагогічній діяльності. 

 Фахові компетентності 

 Набуття  ґрунтовних  знань  та  навичок  проведення  досліджень  зі  спеціальності 
 105  Прикладна  фізика  та  наноматеріали,  зокрема  засвоєння  основних 
 концепцій,  розуміння  теоретичних  та  практичних  проблем,  сучасного  стану 
 наукових  знань  за  обраною  спеціальністю,  оволодіння  методами  проведення 
 досліджень з наукового напряму, у тому числі: 

 -  Здатність  виконувати  аналіз  спеціальної  літератури,  формулювати 
 постановку  наукової  або  науково-технічної  задачі,  обирати  методи  та 
 методики,  складати  програми  наукових  досліджень  та 
 науково-технічних  розробок  у  галузі  прикладної  фізики  та 
 наноматеріалів; 

 -  Наявність  глибоких  обґрунтованих  знань  в  галузі  прикладної  фізики, 
 структури  та  властивостей  наноматеріалів,  детальне  розуміння 
 підходів  до  створення  і  застосування  новітніх  матеріалів,  вміння 
 проводити  експериментальні  і  теоретичні  дослідження  у  галузі 
 фізичного матеріалознавства. 

 -  Знання  сучасного  стану,  засад  і  принципів  розвитку  природничих  наук 
 на  міжнародному,  міждержавному,  державному  та  регіональному 
 рівнях. 

 -  Здатність  розв’язувати  комплексні  проблеми  в  галузі  природничих 
 наук  з  забезпеченням  потреб  у  високоефективних  матеріалах,  енерго- 
 та ресурсозберігаючих технологіях. 

 -  Здатність  реалізувати  проекти,  включаючи  власні  дослідження,  які 
 дають  можливість  переосмислити  наявне  та  створити  нове  цілісне 
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 знання,  розв’язання  значущих  наукових  та  інших  проблем,  пов’язаних 
 з розвитком природничих наук. 

 -  Здатність  представляти  результати  своїх  наукових  досліджень  через 
 доповіді  на  семінарах  з  наукових  досліджень,  національних  та 
 міжнародних  конференціях  та  воркшопах  на  державній  та  англійських 
 мовах. 

 -  Здатність  до  ініціювання  інноваційних  комплексних  проектів, 
 лідерства та повної автономності під час їх реалізації. 

 -  Соціальна  відповідальність  за  результати  прийняття  стратегічних 
 рішень, пов’язаних з навколишнім середовищем. 

 -  Здатність  до  постійного  самовдосконалення  у  професійній  сфері, 
 відповідальність  за  навчання  інших  при  проведенні 
 науково-педагогічної  діяльності  та  наукових  досліджень  в  галузі 
 природничих наук. 

 -  Розуміння  теоретичних  засад,  що  лежать  в  основі  методів  проведення 
 теоретичних і експериментальних досліджень. 

 5.5. Програмні результати навчання 

 Знання: 

 -  Іноземна  мова  на  рівні,  достатньому  для  презентації  наукових 
 результатів  в  усній  і  письмовій  формах  та  для  розуміння  фахових 
 наукових та професійних текстів. 

 -  Сучасні  передові  концептуальні  та  методологічні  знання  в  галузі 
 науково-дослідницької  та  професійної  діяльності  і  на  межі  предметних 
 галузей знань. 

 -  Знати  основні  праці  провідних  зарубіжних  вчених,  наукові  школи  та 
 фундаментальні  праці  у  галузі  дослідження  та  місце  власних  наукових 
 досліджень в світовому контексті. 

 -  Знання  процедури  встановлення  наукової  цінності  і  правильності 
 фактів в  прикладній фізиці та матеріалознавстві . 

 Уміння: 

 -  Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей. 
 -  Уміння  з  нових  дослідницьких  позицій  формулювати  методологічну 

 базу  власного  наукового  дослідження,  усвідомлювати  його 
 актуальність,  мету  і  значення  для  розвитку  інших  галузей  науки  і 
 техніки. 

 -  Формулювати  місце  досліджуваної  наукової  проблеми  з  огляду  на 
 ціннісні орієнтири сучасного суспільства. 
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 -  Аналізувати наукові статті за вибраним фаховим напрямом. 
 -  Моніторинг  наукових  джерел  інформації  відносно  досліджуваної 

 проблеми. 
 -  Використовувати  методи  досліджень,  які  обумовлені  певними 

 розділам прикладної фізики та матеріалознавства, в інших її розділах. 

 Комунікація: 

 -  Здатність  професійно  презентувати  результати  своїх  досліджень  на 
 міжнародних  наукових  конференціях,  семінарах,  практично 
 використовувати  іноземну  мову  (в  першу  чергу  –  англійську)  у 
 науковій, інноваційній та педагогічній діяльності. 

 -  Здатність  працювати  в  команді,  мати  навички  міжособистісної 
 взаємодії. 

 -  Спілкування  в  діалоговому  режимі  з  широкою  науковою  спільнотою 
 та громадськістю в галузі  прикладної фізики. 

 -  Здатність  використовувати  сучасні  інформаційні  та  комунікативні 
 технології  при  спілкуванні,  обміні  інформацією,  зборі,  аналізі, 
 обробці,  інтерпретації  джерел;  здійснювати  публікацію  джерел  з 
 дотриманням основних бібліографічних правил. 

 -  Здатність  формулювати  науково  і  технічно  значиму  проблематику, 
 володіти  різними  формами  її  публічної  презентації  (он-лайн 
 презентації,  публічні  лекції,  науково-популярні  тексти,  різноманітні 
 форми візуалізації в засобах масової інформації тощо). 

 -  Володіння  іноземною  мовою  на  рівні,  достатньому  для  презентації 
 наукових  результатів  в  усній  та  письмовій  формах,  розуміння  фахових 
 наукових  та  професійних  текстів,  вміння  та  навички  спілкуватися  в 
 іншомовному науковому і професійному середовищі. 

 Автономія та відповідальність: 

 -  Здатність  діяти  соціально  відповідально  та  громадянсько  свідомо  і  на 
 основі етичних міркувань (мотивів). 

 -  Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися. 
 -  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 -  Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 

 5.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій,  які планується 
 надавати. 

 Після  закінчення  навчання  за  освітньо-науковою  програмою 
 «Прикладна  фізика  та  наноматеріали»  та  отримання  ступеня  «доктор 
 філософії»,  фахівці  підготовлені  до  здійснення  фундаментальних  та 
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 прикладних  наукових  досліджень  із  застосуванням  найсучасніших 
 інформаційних  баз  та  загальнонаукових  і  експериментальних  методів 
 дослідження, викладацької  діяльності у сфері вищої освіти. 

 Випускники  здатні  знайти  робочі  місця  у  державних  та  приватних 
 науково-дослідних  установах,  закладах  вищої  освіти,  наукоємних  компаніях 
 та підприємствах, тощо. 

 Згідно  з  національним  класифікатором  професій  ДК  003:2010  фахівці, 
 які  здобули  освіту  за  третім  рівнем  освітньо-наукової  програми  «Прикладна 
 фізика та наноматеріали», здатні обіймати такі посади: 

 Керівники  науково-дослідних  підрозділів  та  підрозділів  з 
 науково-технічної  підготовки  виробництва  та  інші  керівники  (1237); 
 Керівники  підрозділів  у  сфері  освіти  та  виробничого  навчання  (1229.4); 
 Начальники  (завідувачі)  науково-дослідних  підрозділів  та  підрозділів  з 
 науково-технічної  підготовки  виробництва  та  інші  керівники  (1237.2); 
 Керівники  проектів  та  програм  (1238);  Професіонали  в  галузі  фізики  та 
 астрономії (2111); 

 Наукові  співробітники  (фізика,  астрономія)  (2111.1);  фізики  та 
 астрономи  (2111.2);  Доцент  кафедри  (2310.1);  Викладач  вищого  навчального 
 закладу (2310.2), тощо. 

 Можливість  подальшого  навчання:  здобуття  наукового  ступеня  доктора 
 наук на науковому рівні вищої освіти, участь у постдокторських програмах. 

 5.7. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання. 

 Особа  має  право  здобувати  третій  рівень  вищої  освіти  за  умови 
 наявності  другого  (магістерського)  рівня  вищої  освіти  (диплом  магістра, 
 спеціаліста,  підтверджений  документом  державного  зразка,  що  виданий 
 закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

 5.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

 Оцінювання  результатів  навчання  проводиться  з  метою  перевірки  знань  і 
 вмінь  здобувача  ступеня  доктора  філософії  ,  встановлення  відповідності 
 набутих компетенцій вимогам освітньої-наукової  програми. 

 Оцінювання  навчальних  досягнень  здобувачів  вищої  освіти 
 здійснюється під час поточного, модульного та семестрового контролю знань. 

 Поточний  контроль  здійснюється  з  метою  оцінювання  якості  роботи 
 аспіранта  протягом  семестру  під  час  проведення  лекційних,  семінарських 
 занять, а також для перевірки якості самостійної роботи аспірантів. 

 Модульний  (проміжний)  контроль  –  це  складова  підсумкового  контролю 
 і  має  на  меті  перевірку  і  оцінювання  знань  та  умінь  здобувачів  вищої  освіти 
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 після  вивчення  матеріалу  з  логічно  завершеної  частини  дисципліни 
 (змістового модуля), визначеного робочою навчальною програмою. 

 Модульний  контроль  здійснюється  на  останньому  в  поточному 
 змістовому  модулі  семінарському  занятті  або  за  результатами  усіх  видів 
 роботи  аспіранта  за  цей  період,  або  за  результатами  контрольної  роботи 
 (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, колоквіуму тощо). 

 Підсумковий  (семестровий)  контроль  проводиться  як  підсумковий 
 контрольний  захід  і  є  обов’язковим  для  всіх  здобувачів  вищої  освіти. 
 Семестровий  контроль  здійснюється  з  метою  оцінки  результатів  навчання 
 аспіранта  на  окремому  завершальному  етапі.  Відповідно  до  навчального 
 плану  семестровий  контроль  проводиться  у  формі  семестрового  екзамену  або 
 диференційованого  заліку  з  конкретної  навчальної  дисципліни,  у  терміни, 
 передбачені графіком навчального процесу. 

 Оцінювання  проведення  аспірантів  наукової  складової  проходить  за 
 результати  поточного  та  проміжного  оцінювання  аспіранта,  а  саме  виконання 
 індивідуального  плану  аспіранта,  його  доповідей  на  семінарі  з  наукових 
 досліджень,  доповідей  на  національних  і  міжнародних  конференціях  та 
 воркшопах,  опублікованих  результатах  досліджень  у  вигляді  тез  конференцій 
 та  наукових  статей  в  українських  та  міжнародних  провідних  наукових 
 виданнях  (не  менше  однієї  у  виданні,  що  входить  до  наукометричних  баз 
 Scopus  та/або  Web  of  Science).  Оцінювання  результатів  навчання  аспірантів 
 здійснюється відповідно до 100-бальної та національної шкали оцінювання. 

 Підсумкове  оцінювання  та  атестація  здобувачів  вищої  освіти  ступеня 
 доктора  філософії  здійснюється  спеціалізованою  вченою  радою,  утвореною 
 для  проведення  захистів,  на  підставі  публічного  захисту  наукових  досягнень  у 
 формі дисертації. 

 5.9. Ресурсне забезпечення реалізації Концепції 

 Кадрове  забезпечення 

 Реалізація  програми  забезпечується  кадрами  високої  кваліфікації  з 
 науковими  ступенями  та  вченими  званнями,  які  мають  достатній  досвід 
 навчально-методичної  роботи  та  відповідають  кваліфікації  відповідно  до 
 спеціальності  згідно  ліцензійних  умовами,  майже  всі  викладачі  займаються 
 науковою  роботою  і  є  науковими  співробітниками  Інституту  металофізики 
 ім.  В.Г.Курдюмова  НАН  України  та  інших  наукових  установ  НАН  України, 
 що є базовими для Київського академічного університету. 

 До  складу  кадрового  забезпечення  входять:  академіки, 
 члени-кореспонденти,  лауреати  Державної  премії  України  в  галузі  науки  і 
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 техніки,  доктори  та  кандидати  фіз.-мат  наук,  професори.  Також  запрошуються 
 до викладання науковці з інших закладів вищої освіти. 

 Матеріально технічне забезпечення 

 Концепція  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  105  Прикладна  фізика 
 та  наноматеріали  на  третьому  рівні  освіти  буде  реалізовуватись  на  основі 
 виконання  освітньо-наукової  програми  «Прикладна  фізика  та  наноматеріали» 
 на  базі  кафедри  прикладна  фізика  та  наноматеріали  КАУ  при  Інституту 

 металофізики  ім.Г.В.Курдюмова  НАН  України  (ІМФ  ім.Г.В.Курдюмова  )  і 
 використовує  матеріально-технічну  базу  ІМФ  ім.Г.В.Курдюмова  ,  базових 
 наукових установ НАН України для  КАУ та включає: 

 1.  Наявність приміщень для проведення занять. 
 2.  Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
 3.  Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
 4.  Фонди та електронну базу наукової бібліотеки  ІМФ 

 ім.Г.В.Курдюмова. 
 5.  Електронну базу демонстрацій експериментів з курсів зі 

 спеціальності. 
 6.  Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН 

 України, що є  базовими для  КАУ. 
 7.  Систему обміну файлами та обмеженого доступу до них. 
 8.  Особливості матеріально-технічного забезпечення щодо: 

 А).  Наявності  обладнання  та  устаткування  в  КАУ  для  проведення 
 навчальних занять та науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти: 

 1).  Рентгенівський  дифрактометр  HUBER  з  однокруговим  Θ  -2  Θ 

 гоніометром  який  оснащений  рентгенівськими  трубками  з  Co  K  α  і  Cu  K  α 

 випромінюванням.  Кутове  переміщення  і  гоніометра  і  лічильника 
 рентгенівських квантів контролюється комп'ютерною програмою. 

 2).  Криосистема  LN-3  виробництва  Cryo  Industries  of  America  Inc. 
 Використовується для вимірів в інтервалі температур від 80 К до +90 ºС. 

 3).  Автоматизований  3-круговий  рентгенівський  дифрактометр, 
 сконструйований  на  базі  дифрактометра  DRON-3M,  оснащенного 
 текстурною  приставкою,  що  використовується  для  вимірів 
 кристалографічної текстури. 

 4).  Високотемпературні  печі  для  виготовлення  різноманітних  сплавів, 
 прилади  дослідження  рекристалізації  або  зняття  напруг  та  для 
 визначення  структурних  змін  в  зразках,  підданих  впливу  різноманітних 
 механічних та фазових перетворень. 
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 5). Надвисоковакуумний (5∙10  -10  Па) спектрометр електронів низьких 
 енергій з мас-спектрометром МХ-7304 А і контролем технологічного 
 процесу до 3000 К для дослідження роботи виходу та адсорбційних 
 властивостей матеріалів. 

 6). Комплекс для проведення магніто-транспортних та 
 надвисокочастотних досліджень у сильних поворотних магнітних полях 
 до 16 Тл.  з  гелієвим кріостатом та надпровідним магнітом фірми 
 “Cryogenic” і термоізольовану VTI (Variable Temperature Insert) вставку в 
 магніт, яка дозволяє здійснювати виміри у широкому діапазоні температур 
 (2-370) К. 

 7). Оптична зонна плавка для вирощування монокристалів (Optical 
 Floating Zone Furnace FZ-T0-H-VI-VP). 

 8). Прилад для ультразвукового зварювання Wedge Ball Bonder HB05, 
 що застосовується для здійснення електричного та механічного 
 під’єднання зразків у вигляді мікросхем до корпусів, для їх подальшого 
 монтажу у вимірювальні системи. 

 9).  Модернізована вакуумна установка ВУП-5М для магнетронного 
 осадження плівок металів, діелектриків і напівпровідників та їх сплавів, 
 металодіелектричних наноструктур, багатошарових плівок металів з 
 різними типами міжшарових обмінних взаємодій. 

 Б).  Залучення  обладнання  та  устаткування  наступних  наукових 
 лабораторії  ІМФ  ім.Г.В.Курдюмова  для  проведення  навчальних  занять  та 
 науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти КАУ: 

 1).   Центр сканувальної зондової мікроскопії та резонансної 
 спектроскопії. 

 2).  Лабораторія електрофізичних властивостей наноструктурних 
 матеріалів. 

 3).  Лабораторія вивчення емісійних властивостей матеріалів під дією 
 лазерного випромінювання. 

 4).  Лабораторія по виготовленню сплавів з пам’яттю форми. 
 5).  Лабораторія термодеформаційних вимірів і механічного 

 оброблення. 
 6).  Лабораторія рентґеноструктурного аналізу. 
 7).  Лабораторія з вивчення ефекту Мессбауера. 
 8).  Лабораторія термічного оброблення та виготовлення сплавів. 
 9).  Лабораторія механічних випробувань матеріалів. 
 10).  Лабораторія тунельної та андріївської спектроскопії. 
 11).  Лабораторія вирощування монокристалів. 
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 12).  Лабораторія надпровідної квантової електроніки. 
 13).  Лабораторія високих магнітних полів. 
 14).  Лабораторія вуглецевих наноматеріалів. 
 15).  Лабораторія імпульсних навантажень. 

 Концепцію  освітньої  діяльності  за  спеціальністю  105  Прикладна  фізика 
 та  наноматеріали  на  третьому  (освітньо-науковому)  рівні  вищої  освіти 
 затверджено  Вченою  радою  Київського  академічного  університету  (протокол 
 № 5 від 29.11.2022р.). 
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