


Тимчасовий стандарт підготовки 
 
 
 освітньо-науковий             
 (назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

за напрямом 
__________________________________________________________________________________________ 

спеціальністю 

104 – фізика та астрономія         
 

Тип диплому 
 

  одиничний            
(одиничний, подвійний, спільний) 

 

Обсяг програми 
 

        40                   
(кредитів ЄКТС) 

 

Нормативний термін навчання 

   

4 роки 
 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, і вимоги 

до професійного відбору вступників. 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні 

магістра за спеціальностями: 104 Фізика та астрономія, 105 – Прикладна фізика та 

наноматеріали, 8.04020301 – фізика; 8.04020302 – фізика конденсованого стану; 8.04020601 

– астрономія; 8.070201 – радіофізика і електроніка; 8.070204 – біофізика. 

 
Мета програми 

Підготувати докторів філософії (PhD) за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, які здатні 

самостійно розв’язувати різноманітні комплексні завдання і проблеми, у тому числі 

дослідницько-інноваційні, що передбачають глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики, пов’язані з виконанням посадових 

обов’язків науково-педагогічних та наукових працівників. 

 

Характеристики програми: 

– предметна область: 10 Природничі науки ; 

Теоретичний зміст предметної області: фізика приладів, елементів і 

систем, теоретична фізика, радіофізика, фізична електроніка, оптика, лазерна 

фізика, акустика, фізика твердого тіла, фізика плазми, фізика низьких 

температур, фізика напівпровідників і діелектриків, магнетизм, фізика металів, 

теплофізика та молекулярна фізика, фізика молекулярних та рідких кристалів, 



фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій, хімічна фізика, фізика 

горіння та вибуху, фізика і хімія поверхні, фізика полімерів, фізика пучків 

заряджених частинок, радіаційна фізика та ядерна безпека, надпровідність, 

фізика колоїдних систем, астрометрія і небесна механіка, астрофізика, 

космологія, радіоастрономія, геліофізика і фізика Сонячної системи та інші 

розділи сучасної фізики та астрономії. 

Методи, методики та технології: сучасні методи теоретичної, 

експериментальної та обчислювальної фізики, технології пошуку, збереження, 

обробки та аналізу даних, математичні методи, математичне і комп’ютерне 

моделювання, дистанційні аерокосмічні дослідження, загальна методологія 

наукових досліджень, методика викладання у вищій освіті, методи презентації 

результатів досліджень, методологія управління науковими і дослідницькими 

проектами. 

Інструменти та обладнання: наукові прилади, інструменти та обладнання для 

фізичних та/або астрономічних досліджень і вимірювань, спеціалізоване 

програмне забезпечення, обчислювальні системи. 

Програмні компетентності  
ЗK1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗK2. Здатність до наукового мислення, зокрема володіння загальнонауковими 

(філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового 

світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору. 

ЗK3. Здатність дотримуватись морально-етичних правил поведінки, а також академічної 

доброчесності, характерних для учасників академічного середовища. 

ЗK4. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

СK1. Концептуальні та методологічні знання щодо історії розвитку та сучасного стану 

наукових досліджень з основних напрямів фізики чи астрономії. 

СK2. Поглибленні спеціалізовані знання з того напряму сучасної фізики чи астрономії, який 

був обраний для проведення власного наукового дослідження. 

СК3. Знання і розуміння основ методології планування і організації наукових досліджень у 

галузі фізики та астрономії. 

СК4. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у фізиці та/або астрономії і дотичних до них міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з фізики (астрономії) 

та суміжних галузей. 

СК5. Знання і розуміння основ методології написання пропозицій на фінансування 



інноваційних комплексних проектів та управління ними.Здатність реалізовувати інноваційні 

комплексні проекти в сфері фізики та/або астрономії та дотичні до неї міждисциплінарні 

проекти, лідерство під час їх реалізації. 

СК6. Здатність самовдосконалюватися, презентувати результати досліджень фахівцям і 

нефахівцям. 

СK7. Знання міжнародних вимог до підготовки наукових публікацій та методології 

написання статей і вибору наукових журналів, в яких доцільно публікувати результати 

наукових досліджень. 

СК8. Здатність представляти та обговорювати результати своєї наукової роботи іноземною 

мовою в усній та в письмовій формі, а також повне розуміння іншомовних наукових текстів 

із фізики та астрономії. 

СK9. Здатність планувати і організовувати навчальний процес та проводити різні види 

навчальних занять із фізичних та астрономічних навчальних дисциплін у вищих закладах 

освіти.  

СK10. Здатність підготувати та успішно захистити дисертаційну роботу на основі 

узагальнення власних експериментальних або теоретичних досліджень з фізики чи 

астрономії. 

 

 
 

Програмні результати навчання 

РН 1. Мати передові концептуальні та методологічні знання з фізики та астрономії і на межі 

предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

РН 2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми фізики та астрономії державною та іноземною 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях в 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

РН 3. Уміти використовувати загальнонаукові (філософські) компетентності для 

формулювання і перевірки наукової гіпотези; для обґрунтування висновків,обираючи для 

цього належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних 

досліджень і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані. 

РН 4. Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі 

процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у фізиці (астрономії) та дотичних міждисциплінарних 

напрямах. 

РН 5. Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з фізики 



(астрономії) та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних 

інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми. 

РН 6. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної 

структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

РН 7. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми фізики та/або астрономії з 

дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних 

та правових аспектів. 

РН 8. Глибоко розуміти загальні принципи і методи природничих наук, а також історію 

розвитку та методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері фізики (астрономії) та у викладацькій практиці. 

РН 9. Уміти сприймати і обробляти іншомовні наукові тексти з фізики або астрономії з 

наукових джерел, що містять новітню фахову інформацію, здійснювати письмовий та 

анотаційний переклад текстів з фізики або астрономії. 

РН 10. Уміти планувати, організовувати і проводити різні види навчальних занять із 

фізичних та астрономічних навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. 

 

 
Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 

 
 

Придатність до працевлаштування  

Згідно Державного класифікатора професій ДК 003:2010 випускники можуть працювати 

на посадах професорів та доцентів (2310.1), викладачів університетів та інших навчальних 

закладів (код 2310.2), а також професіоналів у галузі фізики та астрономії: наукові 

співробітники (фізика, астрономія) (код 2111.1); фізики та астрономи (код 2111.2). 

 
Можливості подальшого навчання Мають право вступити до докторантури закладів 

вищої освіти (наукових установ). 

 
Стиль викладання, навчання та система оцінювання: 

– апірантоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

навчання на основі аналізу результатів наукових досліджень); 

– методи оцінювання: екзамени, заліки, тести, практичні заняття, контрольні роботи, 

есе, презентації тощо). 



 
Форми атестації здобувачів вищої освіти. 

 

Атестація здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем проводиться 

шляхом складання екзаменів та заліків із навчальних дисциплін, які у відповідності до 

освітньо-наукової програми передбачені навчальним планом та публічного захисту 

дисертації у постійно діючій або в разовій спеціалізованій вченій раді закладу вищої освіти 

(наукової установи), яка може відбутись за умови  успішного виконання здобувачем вищої 

освіти відповідної освітньо-наукової програми. 

Кваліфікаційна робота (наукове досягнення – дисертація) не повинна містити академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої освіти або 

його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Вимоги до публічного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктор філософії 

регламентуються відповідними нормативними документами. 
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