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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. 

КАУ має подвійне підпорядкування НАН України і МОН, 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 та після реформування 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  студентів в  проектах КАУ з міждисциплінарних досліджень. 

Концепцію освітньо-наукової діяльності КАУ на другому рівні вищої освіти (далі - 
Концепція) розроблено на виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», а також «Концепції розвитку 
Національної академії наук України на 2021-2025 роки», згідно постанови Президії НАН 
України від 05.01.2021 № 182, 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 КАУ, шляхом залучення 
талановитої наукової молоді до науково-дослідної та інноваційної діяльності в наукових 

установах НАН України і R&D відділах  наукоємних   компаній в рамках дуальної освіти.  
  

2. Мета освітньо-наукової діяльності 
 

Основною метою освітньо-наукової діяльності КАУ на другому (освітньо-науковому) 
рівні вищої освіти  (підготовка магістрів) є підготовка висококваліфікованих науковців для 
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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 КАУ,  
базових наукових установах НАН України та R&D відділах  наукоємних   компаній в рамках 
дуальної освіти.  

 
3. Основні принципи освітньо-наукової діяльності 

 
Освітньо-наукова діяльність КАУ 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 сучасним світовим тенденціям розвитку науки та 

інноваційної діяльності;    
- міжнародна інтеграція освітньо-наукової діяльності в світовий дослідницький  та 

інноваційний простір; 
- 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 наукових досліджень 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-технічного працівників сучасним 
досягненням науки та інноваційної діяльності;  

  
4. Напрями та засоби реалізації освітньо-наукового процесу 

 
Освітньо-наукова діяльність на другому рівні вищої освіти (підготовка магістрів) 

націлена на систематичну і цілеспрямовану підготовку молодих науковців здібних до 
проведення сучасних наукових досліджень за участю в міжнародних наукових проєктах та 
інноваційної діяльності і складається з наступних шляхів:   

- розвитку 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, дослідницького потенціалу найкращих 
академічних лабораторій та співробітників R&D відділів наукоємних  компаній; 

- розробки нових освітньо-наукових програм (ОНП) з сучасних напрямів 
фундаментальної та прикладної науки та відкриття відповідних спеціалізованих кафедр при 
провідних наукових установах НАН України; 
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- розвитку академічної мобільності, наукових стажувань та програми “подвійних 
дипломів” для здобувачів вищої освіти провідних університетів України на 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; 

- 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; 

- розвитку компетенцій і навичок з інноваційної діяльності у здобувачів вищої освіти на 
основі включення в діючі ОНП кафедр КАУ навчальних курсів з менеджменту інновацій в 
наукових установах та університетах; 

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

- 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 та 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; 

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

- розвитку 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 091 Біологія, 
освітньо-наукова програма  “Молекулярна біологія і біотехнологія” 

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

 
Галузь знань: 09 Біологія 
Код та найменування спеціальності: 091 Біологія 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр з молекулярної біології і біотехнології   
Освітньо-наукова програма: Молекулярна біологія і біотехнологія 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців 
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий 

кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій (HPK - 8 рівень, FQ-EHEA – 
другий цикл, EQF LLL -  7 рівень). 

 
Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 

091 Біологія за освітньо-науковою програмою «Молекулярна біологія і біотехнологія»  на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти розроблена проєктною 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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд  
26 серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 091 Біологія на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання за освітньо-
науковою програмою «Молекулярна біологія і біотехнологія» на базі кафедри молекулярної 
біології та біотехнології що функціонує на правах спільного освітньо-наукового підрозділу 
Державної наукової установи «Київський академічний університет» (КАУ) та Інституту 
молекулярної біології і генетики НАН України (далі - ІМБГ) на виконання Договору про 
співробітництво між ІМБГ та КАУ, № КАУ-ІМБГ-2021 від 11 січня 2021 та спільного Наказу 
про утворення спільної спеціалізованої кафедри молекулярної біології та біотехнології № 41-
од від 12.08.2021.  Реалізація концепції освітньої діяльності забезпечується  відповідним 
висококваліфікованим кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою обох установ 
–  КАУ та ІМБГ.  
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5.1. Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітньо-наукових програм: 

Освітньо-наукова програма «Молекулярна біологія і біотехнологія» зі 
спеціальності 091 Біологія. 

Програма містить велику дослідницьку компоненту, яка включає науково-дослідну 
роботу студентів як виконану самостійно, так і в наукових групах, що працюють над 
широким колом питань в області клітинної та генної інженерії, молекулярної біології живих 
систем. 

5.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
«Молекулярна біологія і біотехнологія» 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни) 
Кількість 
кредитів 

І. Обов’язкові компоненти 

І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

ОК 1.1 Іноземна мова (1 рік, 1 та 2 семестри) 6 

ОК 1.2 Методологія та організація наукових досліджень 6 

ОК 1.3 Гарячі точки молекулярної біології та біотехнології  6 

ОК 1.4 Головні аспекти молекулярно-біологічних досліджень  6 

І.2. Цикл професійної наукової підготовки 

ОК 2.1 Науково-дослідна робота (1 рік, 1 та 2 семестри) 12 

ОК 2.2 Науково-дослідна робота (2 рік, 3 семестр) 25 

ОК 2.3 Переддипломна практика (2 рік, 4 семестр)  24 

ОК 2.4 Комплексний іспит зі спеціальності 2 

ОК 2.5 Захист магістерської дипломної роботи 3 

Загальний обсяг  обов’язкових компонентів 90 

II. Вибіркові компоненти 

ВК 1.1. Молекулярні механізми ензимології білкового синтезу  4 

ВК 1.2. Біологія стовбурових клітин і основи клітинної терапії  4 

ВК 1.3. Введення у системну біологію та Комп’ютерні методи 
моделювання  

6 

ВК 1.4 Статистичні методи для біомедичних досліджень  2 

ВК 1.5 Сучасні методи редагування геному  4 
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ВК 1.6 Біотехнологія лікарських рослин. Генетичні та фізіолого-біохімічні 
основи  

4 

ВК 1.7 Епігенетична регуляція експресії  4 

ВК 1.8 Наукометричні бази і підготовка результатів до публікації.  2 

ВК 1.9 Структура рибосом, етапи та регуляція трансляції 
генів/Молекулярні механізми регуляції експресії генів.  

4 

ВК 1.10 Основи генної інженерії та біоінформатичного аналізу  4 

ВК 1.11 Основи біомолекулярної електроніки  4 

ВК 1.12 Методи іммобілізації біологічного матеріалу 2 

ВК 1.13 Біологічні моделі на основі культивованих клітин 4 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 48 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми: 136 

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

Основною метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих 
фахівців, здатних продукувати нові ідеї, ідентифікувати та розв’язувати комплексні наукові й 
практичні проблеми в галузях молекулярної біології та біотехнології. Надання студентам 
компетенцій достатніх для планування та виконання науково-дослідних завдань у галузі 
знань зі спеціальності «091 Біологія» із широким доступом до працевлаштування (у закладах 
вищої освіти, науково-дослідних інститутах, наукоємних біотехнологічних та медичних 
виробництвах, стартапах). Підготовка студентів з особливим інтересом до молекулярної 
біології та біотехнології передбачає проведення досліджень та  здійснення інноваційної 
діяльності. 

 

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

Iнтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 
молекулярної біології та біотехнології у професійній діяльності або у процесі подальшого 
навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів молекулярної біології і 
характеризується складністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

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

 Здатність до комунікації у професійній діяльності, у т.ч. на міжнародному рівні.  
 Здатність до пошуку та аналізу інформації з використанням різних джерел, у т.ч. 

результатів власних досліджень .  



 

9 
 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 Здатність діяти із дотриманням доброчесності в наукових дослідженнях, морально-

етичних норм професійної діяльності і інтелектуальної чесності.  
 Здатність розробляти та керувати проектами.  
 Здатність виконувати професійні функції і проводити дослідження на відповідному 

рівні у галузі біологічних наук і на межі предметних галузей. 
 Здатність до прийняття обґрунтованих рішень у складних і непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування нових підходів та прогнозування . 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу інформації в галузі біології і на 

межі предметних галузей. 
 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові компетентності 

Набуття ґрунтовних знань зі спеціальності 091 Біологія, зокрема засвоєння основних 
концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, сучасного стану наукових знань 
за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму, у 
тому числі: 

 Здатність до розуміння та поглиблення теоретичного та експериментального базису 
сучасної молекулярної біології, клітинної біології та біотехнології і генної інженерії. 

 Здатність користуватися сучасними інформаційними технологіями та аналізувати 
інформацію в галузі біології і на межі предметних галузей. 

 Здатність планувати і виконувати експериментальні роботи з використанням сучасних 
методів та обладнання. 

 Здатність презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних 
досліджень, готувати наукові публікації, брати участь у наукових конференціях та інших 
заходах. 

 Здатність застосовувати знання у професійній діяльності з урахуванням новітніх 
досягнень, у т.ч. для дослідницької роботи. 

 Здатність моделювати біологічні системи та явища і процеси. 

 Здатність використовувати базові знання з молекулярної біології для розуміння 
будови та поведінки природних і штучних об’єктів. 

 Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у 
складі наукової групи. 

 Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

 Навички аргументованого ведення дискусії та спілкування в галузі біологічних наук і 
на межі предметних галузей. 

 Розвинуте відчуття особистої відповідальності за достовірність результатів 
досліджень, дотримання принципів академічної доброчесності та професійних етичних 
аспектів біологічних досліджень. 
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 Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо фундаментальних 
відкриттів та теорій, які суттєво вплинули на розвиток молекулярної біології та 
біотехнології. 

 Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові освітньої 
програми, самоосвіту, неформальну та інформальну освіту. 

 Здатність аналізувати і узагальнювати результати досліджень різних рівнів організації 
живого, біологічних явищ і процесів. 

5.5. Програмні результати навчання 

Знання: 

 Знати, розуміти та вміти застосовувати на базовому рівні основні положення 
молекулярної біології та біотехнології. 

 Знати і розуміти експериментальні основи сучасної молекулярної біології, 
біотехнології та суміжних предметних галузей: аналізувати, описувати та пояснювати 
основні експериментальні підтвердження існуючих теорій та концепцій. 

 Розуміти історію та закономірності розвитку молекулярної біології, біотехнології, 
клітинної біології, генної інженерії та інших суміжних наук. 

 Розуміти місце молекулярної біології у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій. 

 Описувати й аналізувати принципи структурно-функціональної організації,  
механізмів регуляції та адаптації організмів до впливу різних чинників. 

Уміння: 

 Планувати наукові дослідження, обирати ефективні методи дослідження та їх 
матеріальне забезпечення. 

 Аналізувати та оцінювати вплив досягнень біології на розвиток суспільства. 
 Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної молекулярної біології, 

біотехнології та суміжних предметних галузей. 
 Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у ході 

проведення молекулярно-біологічних та біотехнологічних досліджень. 
 Розв’язувати складні задачі в галузі біології, генерувати та оцінювати ідеї. 
 Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби досягнення мети, 

знаходити шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення застосовуваних методів. 
 Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та практичні 

результати, робити висновки. 
 Вміти представляти отримані наукові результати, брати участь у дискусіях стосовно 

змісту і результатів власного наукового дослідження. 
 Застосовувати під час проведення досліджень знання особливостей розвитку сучасної 

біологічної науки, основні методологічні принципи наукового  дослідження, методологічний 
і методичний інструментарій проведення наукових  досліджень за спеціалізацією. 

 Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 
інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, 
тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних завдань.  



 

11 
 

 Мати базові навички проведення вузькоспеціалізованих теоретичних та/або 
експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально (автономно) та/або 
у складі наукової групи. 

 Мати навички роботи із сучасною обчислювальною технікою, вміти використовувати 
стандартні пакети прикладних програм і програмувати на рівні, достатньому для реалізації 
чисельних методів розв’язування задач, комп’ютерного моделювання явищ і процесів у 
живих системах, виконання обчислювальних експериментів. 

 

Комунікація: 

 Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для спілкування з 
професійних питань та презентації результатів власних досліджень.  

 Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для пошуку 
необхідної інформації.  

 Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням суспільних, 
державних і виробничих інтересів.  

 Вміти мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 
 Вміти працювати у колективі/команді незалежно від етнічного, релігійного та 

гендерного складу. 
 Вміти розподіляти обов'язки, делегувати повноваження та  виявляти ініціативу. 
 Здатність до адаптації та ефективних дій у нових ситуаціях. 

 Автономія та відповідальність: 

 Мати навички самостійного прийняття рішень стосовно своїх освітніх траєкторій та 
професійного розвитку. 

 Знати та розуміти необхідність збереження та примноження моральних, культурних та 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 

 Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при проведенні експериментальних 
досліджень, зокрема правила роботи з певними видами обладнання та речовинами, правила 
захисту персоналу від дії різноманітних чинників, небезпечних для здоров’я людини. 

 Знати і розуміти свої громадянські права і обов’язки, як члена вільного 
демократичного суспільства, мати навички їх реалізації, відстоювання та захисту. 

 Розуміти основні принципи здорового способу життя та вміти застосовувати їх для 
підтримки власного здоров’я та працездатності.  

 Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та  провадження 
наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту  інтелектуальної власності 
 

5.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується  
надавати. 

Випускники можуть працювати на посадах технічних фахівців у галузі біологічних і 
біотехнологічних наук та техніки. 

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах академічного, науково-
дослідного, технологічного та інформаційного сектору (дослідник в галузі природничих та 
технічних наук). 
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Згідно з національним класифікатором професій ДК 003:2010 фахівці, які здобули освіту 
за другим рівнем вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія здатні обіймати такі посади: 
2211.1 - Біотехнолог, Біолог, Біолог-дослідник, Молодший науковий співробітник (біологія), 
Науковий співробітник (біологія);  
2419.2 - Інженер з організації керування виробництвом, Інженер-технолог. 

Мають право продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти як в межах основної 
так і спорідненої предметної області для здобуття ступеня доктора філософії; подальша 
підготовка на магістерському рівні за іншими галузями та спеціальностями, набуття 
часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти; 
післядипломна фахова освіта, підвищення фахової кваліфікації. 

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

Особа має право здобувати другий рівень вищої освіти за умови наявності першого 
(бакалаврського) або другого (магістерського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, 
магістра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), 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 
студентів, встановлення відповідності набутих компетенцій вимогам освітньої-наукової  
програми.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного, 
модульного та семестрового контролю знань студентів. 

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

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 
перевірку і оцінювання знань та умінь студентів 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 студентів 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 студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки 
результатів навчання студентів 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. 
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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 умов: майже всі 
викладачі займаються науковою роботою займаються науковою роботою і є науковими 
співробітниками 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 техніки, доктори та кандидати біологічних наук, 
професори. Також запрошуються до викладання науковці з інших закладів вищої освіти. 

Матеріально технічне забезпечення 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 091 «Біологія» на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання за освітньо-
науковою програмою «Молекулярна біологія і біотехнологія» на базі кафедри молекулярної 
біології та біотехнології що функціонує при Інституті молекулярної біології і генетики НАН 
України (далі - ІМБГ)  і використовує матеріально-технічну базу ІМБГ, 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 ІМБГ. 

5. Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН України, що є  
базовими для  КАУ. 

6. Особливості матеріально-технічного забезпечення щодо наявності обладнання та 
устаткування в ІМБГ для проведення навчальних занять та науково-дослідних робіт, а саме: 

1). Устаткування для потенціометричних, амперометричних та кондуктометричних 
досліджень. 

2).  DNRImage (система детекції білків в гелях), спектрофометр BioMade5, центрифуга, 
ампліфікатори, термостат, центрифуга, автоклав, прилад для електрофорезу, ламінарний 
бокс. 

3).  Установка для вертикального гель електрофорезу білків, центрифуга, апарат для 
електрофорезу. 

4). Ампліфікатор, ламінарний бокс, СО2-инкубатор, флуоресцентний мікроскоп Leuka, 
система для електрофорезу та Western blot аналізу, комплекс обладнання для 
імуногістохімічного аналізу, системи очистки води. 

5).  Цитофлуориметр Attune® Acoustic Focusing Cytometer, Термостат, СО2 інкубатор, 2 
центрифуги, холодильники, морозильники, мікроскопи, 

6).  Ламінарний бокс, центрифуга, термостати, мікроскоп інвертований. 
7). Установка для Western blot аналізу та електрофорезу білкових молекул, термостат, 

центрифуга Eppendorf з охолодженням, прилад для візуалізації гелів та мембран ChemiDoc 
XRS+ Systems. 
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8). Ампліфікатори, термоциклер з оптичним блоком CFX96, ламінарнs бокси, витяжна 
шафа, центрифуга Eppendorf з охолодженням 

9). Ампліфікатор, ламінарні бокси, термостати, мікроскоп світловий, автоклави, 
холодильник фармацевтичний, шейкери, апарат для горизонтального електрофорезу. 

10). ДНК-синтезатор, термоциклер з оптичним блоком iQ5, ПЛР-бокси, термоциклери 
для ПЛР детекції в кінцевій точці, обладнання для гель електрофорезу в агарозному та 
поліакриламідному гелі, денатуруючий гель електрофорез, автоматичний лазерний 
флуорометр АлфЕкспрес. 

11). Флуоресцентний мікроскоп ЛОМО Мікмед, ламінарний бокс, ампліфікатор, система 
для електрофорезу в агарозному та поліакриламідному гелі, центрифуги. 

12). Комплекс обладнання для хімічного синтезу та хроматографії, колоночна 
препаративна хроматографія, HPLC Gilson, система обладнання для твердофазного синтезу, 
система очистки води, спектрофотометр Specord UV-Vis, обладнання для гель-електрофорезу 
та візуалізації гелів, термостати. 

13). Ампліфікатор Plus Thermal Cycler, термостат для пробірок Bio TDB-10, центрифуга з 
охолодженням, ПЛР-бокс, прилад для проведення горизонтального електрофорезу, прилад 
для проведення вертикального електрофорезу та трансферу білків, центрифуги-вортекс 
мікроспин FV-2400, хірургічний відсмоктувач, UV-трансілюмінатор, магнітна мішалка, рН-
метр. 

14). Генетичний аналізатор Applied Biosystems Genetic Analyser 3130, система NGS: Ion 
AmpliSeq, Ion GeneStudio S5 та Invitrogen ™ Qubit ™ 4 NGS; ПЛР-бокс, центрифуги-вортекс 
мікроспин FV-2400, спектрофотометр NanoDrop 2000, ампліфікатора MiniAmp™ Thermal 
Cycler, термостат для пробірок Bio TDB-10, центрифуга з охолодженням “Eppendorf 5415R”, 
льодогенератор. 

15). Комплекс обладнання для органичного синтезу, устаткування для 
спектрофотометричних досліджень, комп’ютери з програмним забезпеченням для 
комп’ютерного дизайну лікарських речовин. 

Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 091 Біологія, освітньо-наукова 
програма “Молекулярна біологія та біотехнологія” на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти в новій редакції затверджено Вченою радою Київського академічного університету 
(протокол. № 5 від 29 листопада 2022 р.) . 
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6. Концепція освітньо-наукової діяльності 
за спеціальністю 091 Біологія,  

освітньо-наукова програма  “Молекулярна фізіологія та біофізика” 

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

Галузь знань: 09 Біологія 
Код та найменування спеціальності:  
091 Біологія 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр з молекулярної фізіології та біофізики   
Освітньо-наукова програма: Молекулярна фізіологія та біофізика 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців 
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий 

кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій (HPK - 8 рівень, FQ-EHEA – 
другий цикл, EQF LLL -  7 рівень). 

 
Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 

091 «Біологія» за освітньо-науковою програмою «Молекулярна фізіологія та біофізика»  на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти розроблена проєктною 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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд  
26 серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 091 «Біологія» на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання за освітньо-
науковою програмою «Молекулярна фізіологія та біофізика» на базі кафедри біомедицина та 
нейронауки КАУ на виконання Наказів про утворення спеціалізованої кафедри біомедицина 
та нейронауки № 8-од від 31 січня 2022 року та 3 55-од від 26.08.2021 та Договору про 
співробітництво між Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України (далі - ІМБГ) 
та КАУ, № КАУ-ІМБГ-2021 від 11 січня 2021.   
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6.1 Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-наукова програма «Молекулярна фізіологія та біофізика» зі 
спеціальності 091 Біологія. 

Програма містить велику дослідницьку компоненту, яка включає науково-дослідну 
роботу студентів як виконану самостійно, так і в наукових групах, що працюють над 
широким колом питань в області молекулярної фізіології та біофізики. 

6.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
«Молекулярна фізіологія та біофізика» 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни) Кількість 
кредитів 

І. Обов’язкові компоненти   

І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

ОК 1.1 Іноземна мова (1 рік, 1,2 семестри) 6 

ОК 1.2 Семінар з наукової літератури (1 рік, 1,2 семестри) 6 

ОК 1.3 Семінар з наукових досліджень ( 1 рік, 1,2 семестри) 6 

ОК 1.4 Семінар з наукових досліджень ( 2 рік, 3,4 семестри) 6 

 І.2. Цикл професійної наукової підготовки  

ОК 2.1 Науково-дослідна робота  (1 рік, 1 та 2 семестри) 12 

ОК 2.3 Науково-дослідна робота  (2 рік, 3 семестр) 24 

ОК 2.4 Переддипломна практика  (2 рік, 4 семестр) 23 

ОК 2.5 Комплексний іспит зі спеціальності 3 

ОК 2.6 Захист  магістерської дипломної роботи 4 

Загальний обсяг  обов’язкових компонентів 90 

II. Вибіркові компоненти 

ВК 1.1 Методи дослідження збудливих мембран (1,2 сем-ри) 4 

ВК 1.2 Біофізика складних систем (1,2 семестри) 6 

ВК 1.3 Молекулярна фізіологія (1,2 семестри) 6 

ВК 1.4 Основи молекулярної біології та генетики (1,2 сем-р) 6 

ВК 1.5 Статистика у біомедичних дослідженнях (1 семестр) 2 

ВК 1.6 Основи фізіології, біології та анатомії (1 семестр) 2 

ВК 1.7 Біохімія мембранних структур (1,2 семестри) 4 
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ВК 1.8 Машинне навчання у біомедичних дослідженнях (2 семестр) 2 

ВК 1.9 Математичне моделювання біологічних систем (1,2 семестри) 4 

Загальний обсяг вибіркових компонентів 36 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми 126 

6.3. Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (в разі наявності). 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних продукувати нові ідеї, 
ідентифікувати та розв’язувати комплексні наукові й практичні проблеми в галузях 
молекулярної фізіології та біофізики. Надання студентам компетенцій, достатніх для 
планування, виконання науково-дослідних завдань у галузі знань зі спеціальності «091 
Біологія» із широким доступом до працевлаштування (у закладах вищої освіти, науково-
дослідних інститутах, наукоємних біотехнологічних та медичних виробництвах, стартапах). 
Підготовка студентів з особливим інтересом до молекулярної фізіології та біофізики для 
подальшого навчання, що передбачає проведення досліджень та / або здійснення інновацій. 

6.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 
вищої освіти. 

Загальні компетентності 

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

● Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
● Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
● Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
● Здатність бути критичним і самокритичним. 
● Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
● Навички міжособистісної взаємодії. 
● Розвинуте відчуття особистої відповідальності за достовірність результатів 

досліджень та дотримання принципів академічної доброчесності разом з професійною 
гнучкістю. 

● Навички здійснення безпечної дослідницької та інноваційної діяльності. 
● Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
● Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
● Прагнення до збереження навколишнього середовища. 
● Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
● Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
● Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
● Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
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● Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, їх місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Фахові компетентності 

Набуття ґрунтовних знань зі спеціальності 091 Біологія, зокрема засвоєння основних 
концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, сучасного стану наукових знань 
за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму, у 
тому числі: 

● Здатність до розуміння та поглиблення знань з  теоретичного та експериментального 
базису сучасної молекулярної біології, фізіології та біофізики. 

● Здатність використовувати на практиці базові знання з математики як математичного 
апарату молекулярної біології при вивченні та дослідженні явищ і процесів, що протікають в 
живих системах. 

● Здатність оцінювати порядок величин у різних дослідженнях, так само як точності та 
значимості результатів. 

● Здатність працювати із науковим обладнанням та вимірювальними приладами, 
обробляти та аналізувати результати досліджень. 

● Здатність виконувати обчислювальні експерименти, використовувати чисельні методи 
для розв’язування задач і моделювання процесів. 

● Здатність моделювати біологічні системи та явища і процеси. 
● Здатність використовувати базові знання з молекулярної біології для розуміння 

будови та поведінки природних і штучних об’єктів. 
● Здатність виконувати теоретичні та експериментальні дослідження автономно та у 

складі наукової групи. 
● Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
● Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з молекулярної фізіології, 

біофізики, генетики та суміжних галузей. 
● Усвідомлення професійних етичних аспектів біологічних досліджень. 
● Орієнтація на найвищі наукові стандарти – обізнаність щодо фундаментальних 

відкриттів та теорій, які суттєво вплинули на розвиток молекулярної фізіології, біофізики, 
генетики та нейронаук. 

● Здатність здобувати додаткові компетентності через вибіркові складові освітньої 
програми, самоосвіту, неформальну та інформальну освіту. 

6.5. Програмні результати навчання 

Знання: 

● Знати, розуміти та вміти застосовувати на базовому рівні основні положення 
молекулярної біології та біофізики, зокрема біофізики клітинних процесів, біофізики 
збудливих мембран, йонних каналів та сигнальних молекул в живих системах для 
встановлення, аналізу, тлумачення, пояснення й класифікації суті та механізмів 
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різноманітних явищ і процесів для розв’язування складних спеціалізованих задач та 
практичних проблем в сучасній біології, біофізиці та нейронауках. 

● Знати і розуміти фізичні основи біологічних явищ: аналізувати, тлумачити, 
пояснювати і класифікувати будову живого (організмів, органів та систем органів, клітини, 
білкової молекули тощо), а також основні біофізичні процеси, які відбуваються в них. 

● Знати і розуміти експериментальні основи сучасної молекулярної біології, фізіології 
та біофізики: аналізувати, описувати, тлумачити та пояснювати основні експериментальні 
підтвердження існуючих теорій та концепцій. 

● Знати основні актуальні проблеми сучасної молекулярної біології, фізіології, 
біофізики, генетики та нейронаук. 

● Розуміти зв’язок молекулярної біології, фізіології та біофізики з іншими 
природничими та інженерними науками, бути обізнаним з окремими основними поняттями 
прикладної фізики, біології, хімії, патофізіології, тощо, а також з окремими об’єктами 
(технологічними процесами) та природними явищами, що є предметом дослідження інших 
наук і, водночас, можуть бути предметами біофізичних досліджень. 

● Знати і розуміти роль і місце молекулярної біології, фізіології, генетики та біофізики, 
інших природничих наук у загальній системі знань про природу та суспільство, у розвитку 
техніки й технологій та у формуванні сучасного наукового світогляду. 

● Розуміти історію та закономірності розвитку молекулярної фізіології, біофізики, 
генетики та нейронаук.  

Уміння: 

● Вміти застосовувати математичні знання, які використовуються у молекулярній 
фізіології та біофізиці: з лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціальних та 
інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей та математичної статистики, методів математичної 
фізики та математичного моделювання. 

● Оцінювати вплив новітніх відкриттів на розвиток сучасної молекулярної біології, 
фізіології та біофізики. 

● Розуміти, аналізувати і пояснювати нові наукові результати, одержані у ході 
проведення молекулярно-біологічних, генетичних  та біофізичних досліджень. 

● Мати базові навички самостійного навчання: вміти відшуковувати потрібну 
інформацію в друкованих та електронних джерелах, аналізувати, систематизувати, розуміти, 
тлумачити та використовувати її для вирішення наукових і прикладних завдань. 

● Мати базові навички проведення вузькоспеціалізованих теоретичних та/або 
експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально (автономно) та/або 
у складі наукової групи. 

● Вміти планувати дослідження, обирати оптимальні методи та засоби досягнення мети 
дослідження, знаходити шляхи розв’язання наукових завдань та вдосконалення 
застосовуваних методів. 

● Вміти упорядковувати, тлумачити та узагальнювати одержані наукові та практичні 
результати, робити висновки. 

● Знати, аналізувати, прогнозувати та оцінювати основні екологічні аспекти загального 
впливу промислово-технологічної діяльності людства, а також окремих явищ, наукових 
досліджень та процесів (природних і штучних) на навколишнє природне середовище та на 
здоров’я людини. 
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● Мати навички роботи із сучасною обчислювальною технікою, вміти використовувати 
стандартні пакети прикладних програм і програмувати на рівні, достатньому для реалізації 
чисельних методів розв’язування задач, комп’ютерного моделювання явищ і процесів у 
живих системах, виконання обчислювальних експериментів. 

Комунікація: 

●  Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для усного і 
письмового професійного спілкування та презентації результатів власних досліджень. 

● Розуміти значення молекулярно-біологічних та біофізичних досліджень для 
забезпечення сталого розвитку суспільства. 

● Вміти представляти отримані наукові результати, брати участь у дискусіях стосовно 
змісту і результатів власного наукового дослідження. 

●  Здійснювати злагоджену роботу на результат у колективі з урахуванням суспільних, 
державних і виробничих інтересів.  

● Вміти  мотивувати людей та рухатись до спільної мети. 

Автономія та відповідальність: 

● Знати і розуміти основні вимоги техніки безпеки при проведенні експериментальних 
досліджень, зокрема правила роботи з певними видами обладнання та речовинами, правила 
захисту персоналу від дії різноманітних чинників, небезпечних для здоров’я людини. 

● Знати та розуміти необхідність збереження та примноження моральних, культурних та 
наукових цінностей і досягнень суспільства. 

● Знати і розуміти свої громадянські права і обов’язки, як члена вільного 
демократичного суспільства, мати навички їх реалізації, відстоювання та захисту. 

● Розуміти основні принципи здорового способу життя та вміти застосовувати їх для 
підтримки власного здоров’я та працездатності. 

 

6.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати. 

Результатами виконання освітньо-наукової програми Молекулярна фізіологія та 
біофізика підготовки  магістрів за спеціальністю  Біологія є присвоєння їм відповідної 
кваліфікації магістра. Враховуючи реальні потреби ринку праці,  випускники магістратури 
КАУ мають такі перспективи:   

Випускники можуть працювати на посадах технічних фахівців у галузі біологічних, 
біофізичних і нейронаук та техніки. 

Робочі місця в компаніях, малих підприємствах та інститутах академічного, науково-
дослідного, технологічного та інформаційного сектору (дослідник в галузі природничих та 
технічних наук). 

Мають право продовжити навчання на третьому рівні вищої освіти як в межах основної 
так і спорідненої предметної області для здобуття ступеня доктора філософії; подальша 
підготовка на магістерському рівні за іншими галузями та спеціальностями, набуття 
часткових кваліфікацій за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти; 
післядипломна фахова освіта, підвищення фахової кваліфікації. 

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

Особа має право здобувати другий рівень вищої освіти за умови наявності першого 
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(бакалаврського) або другого (магістерського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, 
магістра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом 
державного зразка, що виданий закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

6.8. Порядок оцінювання результатів навчання.  

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

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного, 
модульного та семестрового контролю знань студентів. 

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

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 
перевірку і оцінювання знань та умінь студентів 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 студентів 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 студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки 
результатів навчання студентів 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. 

 
6.9. 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 умов:  майже всі 
викладачі займаються науковою роботою  і є науковими співробітниками 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 техніки, доктори та кандидати біологічних наук, 
професори. Також запрошуються до викладання науковці з інших закладів вищої освіти. 

Матеріально технічне забезпечення 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 091 «Біологія» на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання за освітньо-
науковою програмою «Молекулярна фізіологія та біофізика» на базі кафедри біомедицини та 
нейронаук і використовує матеріально-технічну базу Інституті молекулярної біології і 
генетики НАН України (далі - ІМБГ), наукових установ НАН України що є базовими для 
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КАУ та включає:  
1. Наявність приміщень для проведення навчальних занять. 
2. Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
3. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
4. Фонди та електронну базу наукової бібліотеки ІМБГ. 
5. Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН України, що є  

базовими для  КАУ. 
6. Особливості матеріально-технічного забезпечення щодо наявності обладнання та 

устаткування в ІМБГ для проведення навчальних занять та науково-дослідних робіт: 
1). Мікроскоп світловий, ламінарні бокси, термостати, автоклави, холодильник 

фармацевтичний, шейкери, апарат для горизонтального електрофорезу, ампліфікатор. 
2). Устаткування для потенціометричних, амперометричних та кондуктометричних 

досліджень. 
3). Флуоресцентний мікроскоп, ламінарний бокс, ампліфікатор, система для 

електрофорезу в агарозному та поліакриламідному гелі, центрифуги. 
4).  Цитофлуориметр Attune® Acoustic Focusing Cytometer, Термостат, СО2 інкубатор, 2 

центрифуги, холодильники, морозильники, мікроскопи, 
6).  Ламінарний бокс, центрифуга, термостати, мікроскоп інвертований. 
5). Ламінарний бокс, СО2-инкубатор, флуоресцентний мікроскоп Leica, система для 

електрофорезу та Western blot аналізу, комплекс обладнання для імуногістохімічного аналізу, 
ампліфікатор, системи очистки води. 

6).  DNRImage (система детекції білків в гелях), спектрофометр BioMade5, центрифуга, 
ампліфікатори, термостат, центрифуга, автоклав, прилад для електрофорезу, ламінарний 
бокс. 

7). Установка для Western blot аналізу та електрофорезу білкових молекул, термостат, 
центрифуга Eppendorf з охолодженням, прилад для візуалізації гелів та мембран ChemiDoc 
XRS+ Systems. 

8). Ампліфікатори, термоциклер з оптичним блоком CFX96, ламінарн бокси, витяжна 
шафа, центрифуга Eppendorf з охолодженням 

9). ДНК-синтезатор, термоциклер з оптичним блоком iQ5, ПЛР-бокси, термоциклери 
для ПЛР детекції в кінцевій точці, обладнання для гель електрофорезу в агарозному та 
поліакриламідному гелі, денатуруючий гель електрофорез, автоматичний лазерний 
флуорометр АлфЕкспрес. 

10). Ампліфікатор Plus Thermal Cycler, термостат для пробірок Bio TDB-10. центрифуга 
з охолодженням, ПЛР-бокс, прилад для проведення горизонтального електрофорезу, прилад 
для проведення вертикального електрофорезу та трансферу білків, центрифуги-вортекс, 
мікроспин FV-2400, хірургічний відсмоктувач, UV-трансілюмінатор. 

11). Генетичний аналізатор Applied Biosystems Genetic Analyser 3130, система NGS: Ion 
AmpliSeq, Ion GeneStudio S5 та Invitrogen ™ Qubit ™ 4 NGS; ПЛР-бокс, центрифуги-вортекс 
мікроспин FV-2400, спектрофотометр NanoDrop 2000, ампліфікатора MiniAmp™ Thermal 
Cycler, термостат для пробірок Bio TDB-10, центрифуга з охолодженням “Eppendorf 5415R”, 
льодогенератор. 

Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 091 Біологія, освітньо-наукова 
програма “Молекулярна фізіологія та біофізика” на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти в новій редакції затверджено Вченою радою Київського академічного університету 
(протокол № 5 від 29 листопада 2022 р.) . 
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7. Концепція освітньо-наукової діяльності  
за спеціальністю 104 Фізика та астрономія   

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

Галузь знань: 10 Природничі науки 
Код та найменування спеціальності:  
104 Фізика та астрономія 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр фізики   
Освітньо-наукова програма: Фізика та астрономія 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців 
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий кваліфікаційний рівень за 

Національною рамкою кваліфікацій (HPK - 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL -  7 
рівень.). 

 
Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 

104 Фізика та астрономія на другому (магістерському) рівні вищої освіти розроблена 
проєктною 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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд 26 
серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання освітньо-
наукової програми «Фізика та астрономія» на базі кафедри теоретичної та математичної 
фізики, що функціонує на правах спільного освітньо-наукового підрозділу Державної 
наукової установи «Київський академічний університет» (КАУ) та Інститут теоретичної 
фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (далі - ІТФ) на виконання Договору про 
співробітництво між ІТФ та КАУ, № КАУ-ІМФ-2021 від 11 січня 2021 та спільного Наказу 
про утворення спільної спеціалізованої кафедри прикладної фізики та наноматеріалів № 
5/01-2/9 від 22.02.2019. Реалізація концепції освітньої діяльності забезпечується  відповідним 
висококваліфікованим кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою обох установ 
–  КАУ та ІТФ.  
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  7.1. Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія» зі спеціальності 
 104 Фізика та астрономія. 

Програма містить велику дослідницьку компоненту, яка включає науково-дослідну 
роботу студентів як виконану самостійно, так і в наукових групах, що працюють над 
широким колом питань в області у галузі теоретичної та математичної фізики. 

7.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми «Фізика 
та астрономія» 

Ко
д н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практики,  магістерська дипломна робота) 

Кількість 
кредитів 

1 2 3 
І. Обов’язкові компоненти  

І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

ОК 1.1 Іноземна мова (1 рік, 1 та 2  семестри) 6 

ОК 1.2 Семінар з наукових досліджень (1 рік, 1 та 2  семестри) 6 

ОК 1.4 Семінар з наукових досліджень  (2 рік, 3 та 4 семестри) 6 

І.2. Цикл професійної наукової підготовки 

ОК 2.1 Науково-дослідна робота (1 рік, 1 та 2  семестри) 12 

ОК 2.3 Науково-дослідна робота (2 рік, 3 семестр) 25 

ОК 2.4 Переддипломна практика (2 рік, 4 семестр) 22 

ОК 2.5 Комплексний іспит зі спеціальності 2 

ОК 2.6 Захист  магістерської дипломної роботи 5 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 84 

ІІ. Вибіркові  компоненти 

ВК 1.0 Науковий семінар «Проблеми теоретичної фізики» 3 

Блок 1. Фізика конденсованого стану 

ВК 1.2 Теорія наномагнетиків 3 

ВК 1.3 Фізика графену та діраківських матеріалів 3 

ВК 1.4 Додаткові розділи теорії твердого тіла 1 3 

ВК 1.5 Додаткові розділи теорії твердого тіла 2 3 

ВК 1.6 Фізична кінетика 3 

ВК 1.7 Статистична теорія поля 3 

Блок 2.   Біофізика: теорія та комп‘ютерні симуляції 

ВК 2.1 Квантова механіка молекул  3 

ВК 2.2 Фізика біологічних макромолекул    3 

ВК 2.3 Комп'ютерна симуляція біологічних макромолекул   3 

ВК 2.4 Фізичні методи в молекулярній біофізиці 3 

Блок 3. Квантова теорія 

ВК 3.1 Теоретична квантова оптика 3 

ВК 3.2 Теорія квантової інформації 3 
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ВК 3.3 Квантові обчислення 3 

ВК 3.4 Квантова теорія поля 1 3 

ВК 3.5 Квантова теорія поля 2 3 

ВК 3.6 Конформна теорія поля 3 

Блок 4. Фізика високих енергій та космологія 

ВК 4.1 Статистична фізика сильної взаємодії 3 

ВК 4.2 Фізика ядро-ядерних зіткнень 3 

ВК 4.3 Теорія електрослабкої взаємодії 3 

ВК 4.4 Загальна теорія відносності і елементи космології 3 

ВК 4.5 Космологія 3 

Блок 5. Математичні методи теоретичної  фізики 

ВК 5.1 Групи і алгебри Лі у фізиці 3 

ВК 5.2 Інтегровні нелінійні рівняння у фізиці 3 

ВК 5.3 Семінар з математичної фізики 1 3 

ВК 5.4 Семінар з математичної фізики 2 3 

ВК 5.5 Додаткові глави з теорії ймовірності та статистики 3 

ВК 5.6 Вступ до машинного навчання 3 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 84 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми: 168 

 

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

Забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в галузі знань 10 
Природничі науки зі спеціальності 104 Фізика та астрономія шляхом здобуття ними 
компетентностей, достатніх для розв’язання складних задач і проблем у фізиці та астрономії, 
зокрема, теоретичної фізики конденсованого стану, квантових матеріалів та квантової 
комунікації, нелінійних інтегровних моделей квантової фізики, фізики високих енергій, 
космології,  здібних виконувати наукових досліджень та розв’язання комплексних проблем у 
теоретичній фізиці.   

 
7.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

Загальні компетентності 

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

● Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
● Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
● Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
● Здатність бути критичним і самокритичним. 
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● Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
● Навички міжособистісної взаємодії. 
● Навички здійснення безпечної діяльності. 
● Здатність оцінювати та забезпечувати акуратність та якість виконання робіт. 
● Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
● Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
● Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
● Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
● Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові компетентності 

Набуття ґрунтовних знань зі спеціальності 104 Фізика та астрономія, зокрема засвоєння 
основних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, сучасного стану 
наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного 
наукового напряму, у тому числі: 

● Здатність до самостійної науково-дослідної діяльності, кваліфікованого узагальнення 
наукових і експериментальних даних, самостійної підготовки публікацій у вітчизняних та 
зарубіжних виданнях. 

● Здатність до професійного спілкування іноземними мовами, зокрема англійською, із 
зарубіжними професійними партнерами. 

● Здатність до осмислення професійно орієнтованої та загальнонаукової іншомовної 
літератури, використання її в професійній та соціальній сферах. 

● Здатність використовувати фізичні моделі та вибирати необхідні методи, інструменти 
досліджень в залежності від предмету та об’єкту в фізиці конденсованого стану, квантовій 
теорії поля та космології. 

● Здатність застосовувати програмне забезпечення для вирішення математичних задач 
опису процесів нелінійних взаємодій елементарних частинок у фізиці високих енергій та 
квазічастинок у фізиці конденсованого стану. 

● Здатність оптимально визначити матеріальні засоби, необхідні для проведення 
наукового дослідження або науково-технічної розробки (матеріали, апаратура, обладнання, 
обчислювальна техніка та інше). 

● Здатність використовувати набуті обчислювальні навички, відповідне програмне 
забезпечення та масиви інформації для здійснення досліджень через оброблення їх 
результатів та моделювання фізичних процесів. 

● Вміти складати уявлення про сучасні методи досліджень в фізиці конденсованого 
стану, квантовій теорії поля, теоретичній ядерній фізиці та космології. 

● Здатність володіти сучасним математичним апаратом для проведення теоретичних 
досліджень в фізиці конденсованого стану, квантовій теорії поля та космології. 

● Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи 
здобуті фахові знання. 

● Вміння розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які 
уможливлюють переосмислення наявних чи створення нових знань. 

● Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, критично 
оцінювати одержані результати та обгрунтовувати прийняті рішення. 
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● Здатність аналізувати отримані результати, презентувати їх фахівцям у даній галузі, 
оформлювати наукові статті та науково-технічні звіти. 

● Здатність забезпечувати впровадження результатів наукових досліджень шляхом 
створення нових матеріалів, пристроїв, технологій та ін. 

 

7.5. 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 науково дослідницької 
та/або професійної діяльності  в галузі фізики та астрономії і на межі предметних галузей 
знань. 

● Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії. 
● Знати основні праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні 

праці у галузі дослідження та місце власних наукових досліджень в світовому контексті. 

Уміння: 

● Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей. 
● Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу 

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

● Вміти працювати в команді дослідників для вирішення локальної задачі. 
● Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства 

та стан її наукової розробки. 
● Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 

поглиблювати стан наукових досліджень в обраній сфері. 
● Аналізувати фізичні праці, виявляючи мало досліджені питання. 
● Використовувати отримані фундаментальні знання і практичні навички на всіх етапах 

виконання науково-дослідної роботи, включаючи пошук необхідної інформації, 
безпосереднє виконання поставленої задачі та обговорення отриманих результатів, 
формування теоретичних висновків. 

● Встановлювати теоретико-числові властивості квантово-польових моделей у 
ранньому Всесвіті в біофізиці та в речовині, яка знаходиться в конденсованому стані. 

● Застосовувати методи квантової теорії поля в теорії конденсованого стану. 
● Оброблювати масиви даних експериментів у  фізиці та астрофізиці високих енергій 

для моделювання явищ та процесів, які відбуваються в матерії, що знаходиться в 
екстремальному стані. 

● Проводити теоретичні дослідження квантових систем, що складаються з великої 
кількості частинок. 

● Застосовувати методи квантової теорії поля та фізики елементарних частинок в 
космології. 

● Застосовувати сучасні методи дослідження для розв’язування практичних задач в 
нелінійній фізиці та фізиці систем багатьох частинок. 
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● Володіти основними теоретичними методами досліджень атомних ядер, основними 
моделями атомного ядра, методами досліджень ядерних реакцій, стандартними моделями 
елементарних частинок та космології. 

● Застосовувати розширення Стандартної моделі до опису процесів у лабораторії та у 
ранньому Всесвіті. 

● Проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та систематизацію 
різноманітних інформаційних джерел для проведення наукових досліджень із використанням 
новітніх методів, технології обробки та представлення інформації. 

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. 
● Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел; здійснювати публікацію 
джерел з дотриманням основних бібліографічних правил. 

● 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). 

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

● Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. 

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

Автономія та відповідальність: 

● Ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під час їх реалізації. 

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

● Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за 
новизну наукових досліджень та прийняття експертних рішень 

● Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
● Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 

7.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
 надавати. 

Випускники можуть займатися науковою, педагогічною та практичною діяльністю у 
закладах науки, освіти та бізнес-секторі у сфері фундаментальної та прикладної фізики.  
Наукова, педагогічна та практична діяльність у закладах науки, освіти та бізнес-секторі у 
сфері фундаментальної та прикладної фізики. Результатами виконання освітньо-наукової 
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програми підготовки магістрів за спеціальністю 104 Фізика та астрономія є присвоєння їм 
відповідної академічної та професійної кваліфікації згідно Класифікатора професій ДК 
003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 за № 327. 
Враховуючи реальні потреби ринку праці, випускники магістратури мають такі перспективи 
працевлаштування: 

2121.1 – молодший науковий співробітник (фізика). 
2310.2 – асистенти та викладачі вищих навчальних закладів. 
Місця працевлаштування – посади у відділах та лабораторіях науково-дослідних 

установ, профільних кафедрах закладів вищої освіти, державних та приватних підприємств, 
установ та організацій, відповідні робочі місця в рамках проведення наукових досліджень в 
галузі фізики та астрономія. 

Мають право продовжити навчання на другому рівні на спорідненій предметній 
області та на третьому рівні вищої освіти як в межах основної та споріднених предметних 
областей, так і поза ними. 

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

Особа має право здобувати другий рівень вищої освіти за умови наявності першого 
(бакалаврського) або другого (магістерського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, 
магістра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом 
державного зразка, що виданий закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

7.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

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

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного, 
модульного та семестрового контролю знань студентів. 

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

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 
перевірку і оцінювання знань та умінь студентів 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 студентів 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 студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки 
результатів навчання студентів 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. 
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7.9. 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 умов, майже всі 
викладачі займаються науковою роботою і є науковими співробітниками 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 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 104 Фізика та астрономія буде 
реалізовуватись на основі виконання освітньо-наукової програми «Фізика та астрономія» на 
базі кафедри теоретичної та математичної фізики КАУ при Інституті теоретичної фізики ім. 
М.М.Боголюбова НАН України (ІТФ ім. М.М.Боголюбова) і використовує матеріально-
технічну базу ІТФ ім. М.М.Боголюбова, базових наукових установ НАН України КАУ та 
включає:  

1. Наявність приміщень для проведення занять. 
2. Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
3. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
4. Забезпеченість обладнанням та устаткуванням для виконання навчальних планів. 
5. Фонди та електронну базу наукової бібліотеки ІТФ ім. М.М.Боголюбова 
6. Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН України, що є     

  базовими для  КАУ. 
7. Віртуальну обсерваторію VIRGO (Віртуальна рентгенівська та гамма обсерваторія)    

   при ІТФ ім. М.М.Боголюбова. 
8. Хмарний кластер при ІТФ ім. М.М.Боголюбова. 
9. Спеціалізований  комп’ютерний клас на базі  Віртуальної обсерваторії VIRGO. 
Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 104 Фізика та астрономія на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти в новій редакції затверджено Вченою Київського 
академічного університету (протокол № 5 від 29 листопада 2022 р.). 
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8. Концепція освітньо-наукової  діяльності    

за спеціальністю 105  Прикладна фізика та наноматеріали   

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

 
Галузь знань: 10 Природничі науки 
Код та найменування спеціальності:  
105 Прикладна фізика та наноматеріали 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр прикладної фізики та наноматеріалів   
Освітньо-наукова програма: Прикладна фізика та наноматеріали 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців 
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий кваліфікаційний рівень за 
Національною рамкою кваліфікацій (HPK - 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL -  7 
рівень). 
 

Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» на другому (магістерському) рівні вищої освіти 
розроблена проєктною 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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд 26 
серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та 
наноматеріали» на другому (магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на 
основі виконання освітньо-наукової програми «Прикладна фізика та наноматеріали» на базі 
прикладної кафедри фізики та наноматеріалів, що функціонує на правах спільного освітньо-
наукового підрозділу Державної наукової установи «Київський академічний університет» 
(КАУ) та Iнститут металофізики iм. Г.В.Курдюмова НАН України (далі - 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 осн.діял./68-од від 29.11.2021. 

Реалізація концепції освітньої діяльності забезпечується  відповідним 
висококваліфікованим кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою обох установ 
–  КАУ та ІМФ.  
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8.1. Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 
Освітньо-наукова програма «Прикладна фізика та наноматеріали» зі 

спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали. 
Програма орієнтує на співробітництво із установами Міністерства освіти і науки 

України, бізнес-сектором, міжнародними організаціями, закордонними науковими 
установами та навчальними закладами. Освітня частина програми передбачає викладання 
деяких дисциплін іноземною мовою. 

8.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми «Прикладна 
фізика та наноматеріали» 

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практики,  магістерська дипломна 

робота) 

Кількість 
кредитів 

1 2 3 
І. Обов’язкові компоненти 

І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

ОК 1.1 Іноземна мова (1 рік, 1 та 2 семестри) 6 

ОК 1.2 Семінар з наукових досліджень (1 рік, 1 та 2 семестри) 6 

ОК 1.3 Семінар з наукових досліджень  (2 рік, 3 та 4 семестри) 6 

ОК 1.4 Фізика твердого тіла 3 

ОК 1.5 Фізичні методи дослідження матеріалів 3 

І.2. Цикл  професійної наукової підготовки 

ОК 2.1 Науково-дослідна робота (1 рік, 1 та 2 семестри) 6 

ОК 2.2 Науково-дослідна робота  (2 рік, 3 семестр) 27 

ОК 2.3 Переддипломна практика (4 семестр) 26 

ОК 2.4 Комплексний іспит зі спеціальності 2 

ОК 2.5 Захист  магістерської дипломної роботи 3 

ОК 2.6 Фізика кластерних і наноструктурних  систем 3 

ОК 2.7 Теорія фазових переходів 3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 

ІІ. Вибіркові компоненти 

ВК 2.1 Фізичне матеріалознавство 

ВК 2.2 Фізика поверхні 

ВК 2.3 Мезоскопічна фізика і моделювання матеріалів 

ВК 2.4 Рентгенівська та електронна спектроскопія 3 

ВК 2.5 Окремі глави квантової механіки 3 

ВК 2.6 Вступ до машинного навчання 3 

ВК 2.7 Фізичні методи дослідження матеріалів 2 3 

ВК 2.8 Електронна структура і властивості  низьковимірних 
систем 

3 

ВК 2.9 Вступ до теорії сильно корельованих систем 3 
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 ВК 2.10 Основи квантової електроніки 3 

ВК 2.11 Електродинаміка надпровідників 3 

ВК 2.12 Квантові матеріали та квантові технології 3 

 ВК 2.13 Теоретична квантова оптика 3 

 ВК 2.14 Теорія розсіяння і сучасна структурна діагностика 3 

 ВК 2.15 Молекулярно-динамічне моделювання наноматеріалів 3 

 ВК 2.16 Комп’ютерне моделювання фізичних систем 3 

 ВК 2.17 Комп’ютерне моделювання електронних властивостей 
матеріалів 

3 

ВК 2.18 Вступ до нейронних мереж 3 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 54 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми: 144 

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

Забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в галузі знань 10 
Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали шляхом 
здобуття ними компетентностей, достатніх для розв’язання складних задач і проблем у 
фізиці та астрономії, виконання  наукових досліджень, розв’язання комплексних проблем  у 
певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання та для подальшого навчання, що 
передбачає проведення досліджень та  інноваційної діяльності. 

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

Загальні компетентності: 

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

● Наукова доброчесність і етика науки.
● Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
● Здатність до саморозвитку і самовдосконалення протягом життя.
● Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій.
● Знання процесів викладання та вивчення фізики.
● Певні знання щодо історичного розвитку фізики та її культурного впливу на розвиток

наукового та технологічного прогресу. 
● Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
● Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
● Здатність генерувати нові ідеї (креативність) та аргументувати вибір методів

розв’язування спеціалізованих задач, критично оцінювати одержані результати та захищати 
прийняті рішення. 

● Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, розробляти та реалізовувати
проекти, включаючи власні дослідження. 

● Вміння встановлювати зв’язки між явищами, що спостерігаються під час
експерименту та конкретними теоретичними об’єктами. 
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● Здатність до ефективної комунікації та до представлення складної комплексної 
інформації у стислій формі усно та письмово, використовуючи інформаційно-комунікаційні 
технології та відповідні технічні терміни. 

● Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування фізичних знань і 
компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті. 

● Здобуття компетентностей, достатніх для представлення та обговорення своїх 
наукових результатів іноземною мовою в усній та письмовій формах, розуміння іншомовних 
наукових текстів з відповідної спеціальності. 

Фахові компетентності: 

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

● Здатність виконувати аналіз спеціальної літератури, формулювати постановку 
наукової або науково-технічної задачі, обирати методи та методики проведення досліджень у 
галузі прикладної фізики та наноматеріалів; 

● Здатність оптимально визначити матеріальні засоби, необхідні для проведення 
наукового дослідження або науково-технічної розробки (матеріали, апаратура, обладнання, 
обчислювальна техніка та інше); 

● 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; 

● Володіння сучасними теоретичними та експериментальними методами опису та 
дослідження у фізиці конденсованого стану, наноматеріалів і наноструктур,  структури, 
механічних, теплових, електричних, магнітних та оптичних властивостей нанорозмірних 
систем; 

● Здатність розв’язувати проблеми та задачі фізики конденсованого стану речовини, в 
тому числі фізики твердого тіла та фізики металів, фізики та хімії поверхні, фізики 
надпровідності, шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання як 
теоретичних, так і експериментальних методів, засвоєних з освітньо-наукової програми; 

● Компетентність у якісній і кількісній мікроскопії поверхні тіл, в т.ч. оптичній, 
сканувальній електронній, просвітлювальній електронній, польовій електронній, 
рентґенівській, фотоелектронній емісійній, а також у фотоелектронній, рентґенівській, Оже-
електронній і йонній спектроскопії та мікрохімії поверхні; 

● Здатність і компетентність у фізичній інтерпретації експериментальних фактів 
стосовно явища надпровідності, у термодинамічному, електродинамічному та квантово-
статистичному описі рівноважних і нерівноважних ефектів у надпровідниках; 

● Компетентність у фізичній інтерпретації теоретичних та експериментальних фактів 
стосовно системи з сильними електронними кореляціями, зокрема еволюції їхніх 
електронних властивостей під впливом зовнішнього магнітного поля, зміни тиску, 
температури або концентрації допуючих домішок; 

● Компетентність у статистичній теорії розсіяння променів у кристалах зі структурними 
недосконалостями як основи багатопараметричної діагностики структури нано- та 
біоматеріалів в наноіндустрії та медицині відповідно; 
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● Здатність і компетентність у фізичній інтерпретації експериментальних фактів 
стосовно структурних перетворень і фазових переходів, у статистично-термодинамічному та 
кінетичному описі (квазі)рівноважних явищ і нерівноважних процесів у функціональних і 
конструкційних матеріалах, в т.ч. наномасштабних розмірів; 

● Уміння визначати фізико-математичні моделі, які відповідають фізичним системам, 
мати уявлення про фізичні характеристики явищ у матеріалах, які спостерігаються в 
лабораторних експериментах, та здатність розраховувати їх методами комп’ютерного 
моделювання; 

● Уміння засвоювати інформацію з сучасних тенденцій розвитку і найбільш важливих 
нових наукових досягнень в області прикладної фізики, а також у суміжних галузях 
(матеріалознавства, фізичної хімії, хімічної фізики, реології, електроніки, біо- та 
нанотехнологій); 

● Уміння ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, 
виконувати фізичні лабораторні та/або комп’ютерні експерименти під час наукових 
досліджень; 

● Здатність формулювати дослідницькі фізичні задачі та аналізувати отримані 
результати, презентувати їх фахівцям у даній галузі, оформлювати наукові статті та науково-
технічні звіти; 

● Здатність забезпечувати впровадження результатів наукових досліджень шляхом 
створення нових матеріалів, пристроїв, технологій та ін. 

8.5. 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. 

● Знання основних теоретичних і експериментальних методів та підходів до розв’язання 
проблем  та задачі фізики конденсованого стану речовини, в тому числі фізики твердого тіла 
та фізики металів, квантових матеріалів та наноматеріалів,  фізики та хімії поверхні, фізики 
надпровідності; 

● Знати основні праці провідних зарубіжних вчених, наукові школи та фундаментальні 
праці у галузі досліджень з прикладної фізики та наноматеріалів та місце власних наукових 
досліджень в світовому контексті. 

● Знання процедури встановлення наукової цінності і правильності фізико-
математичних фактів та проведення критичного аналізу отриманих результатів. 

● Знання методологічних принципів та методів фізико-математичного дослідження, 
комп'ютерного моделювання  матеріалів. 

Уміння: 

● Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей. 
● Уміння з нових дослідницьких позицій формулювати загальну методологічну базу 

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

● Вміти працювати в команді дослідників для вирішення локальної задачі. 
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● Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири сучасного суспільства 
та стан її наукової розробки. 

● Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають розширювати і 
поглиблювати стан наукових досліджень в обраній сфері. 

● Аналізувати фізичні праці, виявляючи мало досліджені питання. 
● Моніторинг наукових джерел інформації стосовно досліджуваної проблеми. 
● Здійснювати процедуру встановлення інформаційної цінності джерел шляхом 

порівняльного аналізу з іншими джерелами. 
● Визначати правильність викладених фізичних фактів і встановлювати залежність між 

ними. 
● Використовувати існуючі та створювати власні теоретичні моделі (об’єкт-теорії) в 

фізичному дослідженні. 
● Будувати, досліджувати і застосовувати спеціальні фізичні структури, 

використовувати їх у різних розділах прикладної фізики та фізики наноматеріалів. 
● Будувати і досліджувати конкретні реалізації власних ідей та припущень щодо 

наслідків фізичних теорій що застосовуються у прикладній фізиці та наноматеріалах. 
● Застосовувати сучасні методи дослідження для розв’язування практичних задач. 
● Використовувати методи досліджень, притаманні певним розділам прикладної фізики, 

в інших її розділах. 

  Комунікація: 

● Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю 
у відповідній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

● Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. 

● 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. 
● Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел; здійснювати публікацію 
джерел з дотриманням основних бібліографічних правил. 

● 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 навики спілкування в іншомовному науковому і професійному середовищі. 

Автономія та відповідальність: 

● Ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під час їх реалізації. 

● Здатність діяти соціально-відповідально та громадянськи-свідомо і на основі етичних 
міркувань (мотивів). 
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● Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за 
новизну наукових досліджень та прийняття експертних рішень. 

● Здатність адаптуватися до змінних умов, самостійно приймати обґрунтовані рішення, 
мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

● Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 

8.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
 надавати. 

Наукова, педагогічна та практична діяльність у закладах науки, освіти та бізнес-
секторі у сфері фундаментальної та прикладної фізики. Результатами виконання освітньо-
наукової програми підготовки магістрів за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та 
наноматеріали» є присвоєння їм відповідної академічної та професійної кваліфікації згідно 
Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту 
України від 28.07.2010 за № 327. Враховуючи реальні потреби ринку праці, випускники 
магістратури мають такі перспективи працевлаштування: 

2121.1 – молодший науковий співробітник (прикладна фізика); 
2310.2 – асистенти та викладачі вищих навчальних закладів. 
Місця працевлаштування – посади у відділах та лабораторіях науково-дослідних 

установ, профільних кафедрах закладів вищої освіти, відповідні робочі місця (наукові 
дослідження в галузі прикладної фізики та розробка новітніх наноматеріалів) державних та 
приватних підприємств, установ та організацій. 

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

Особа має право здобувати другий рівень вищої освіти за умови наявності першого 
(бакалаврського) або другого (магістерського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, 
магістра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом 
державного зразка, що виданий закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

8.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

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

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного, 
модульного та семестрового контролю знань студентів. 

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

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 
перевірку і оцінювання знань та умінь студентів 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 студентів за цей період, або за 
результатами контрольної роботи (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, 
колоквіуму тощо). 

Підсумковий (семестровий) контроль проводиться як підсумковий контрольний захід 
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і є обов’язковим для всіх студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки 
результатів навчання студентів 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. 

Остаточним результатом навчання магістра є повне виконання ним освітньо-
наукової програми та написання і захист магістерської роботи. 

8.9. 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 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 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 
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-2Θ  гоніометром який 
оснащений рентгенівськими трубками з Co Kα і Cu Kα  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 
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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. 
    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 науково-навчальних 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. 
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 другому (магістерському) рівні вищої освіти в новій редакції затверджено 
Вченою Київського академічного університету (протокол № 5 від 29 листопада 2022 р.) . 
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9. Концепція освітньо-наукової діяльності 
за спеціальністю 111 Математика   

 
Державна наукова установа «Київський академічний університет» подвійного 

підпорядкування НАН України та  МОН України 
 

Галузь знань: 11 Математика та статистика 
Код та найменування спеціальності: 111 Математика 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр математики   
Освітньо-наукова програма: Математика 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців  
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти:  
другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий кваліфікаційний рівень за 
Національною рамкою кваліфікацій (EQF LLL – Level 7; FQ-EHEA – другий цикл; НРК – 7). 
 

Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 
111 Математика на другому (магістерському) рівні вищої освіти розроблена проєктною 
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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд 26 
серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 111 Математика на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання освітньо-
наукової програми “Математика” на базі спеціалізованої кафедри математики, що 
функціонує на правах спільного освітньо-наукового підрозділу Державної наукової установи 
«Київський академічний університет» (КАУ) та Інституту математики НАН України (далі - 
ІМ) на виконання Договору про співробітництво між ІМ та КАУ, № КАУ-ІМ-2021 від  
11 січня 2021 та спільного Наказу про утворення спільної спеціалізованої кафедри 
математики № 36-ос/23 від 09.07.2018. Реалізація концепції освітньої діяльності 
забезпечується відповідним висококваліфікованим кадровим потенціалом та матеріально-
технічною базою обох установ – КАУ та ІМ.  
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9.1. Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 

Освітньо-наукова програма «Математика» зі спеціальності 
111 Математика. 

Програма передбачає індивідуальний підхід до роботи з кожним  студентом та 
орієнтується на підготовку висококваліфікованих  працівників для ринку праці із 
розвиненими дослідницькими навичками.   

Програма орієнтована на співробітництво із закладами системи  Міністерства освіти і 
науки України, іншими науковими установами НАН  України, реальним сектором економіки, 
міжнародними організаціями,  закордонними науковими установами та закладами вищої 
освіти. Унікальність ОНП полягає в тому, що вона реалізована на базі провідної 
математичної установи України, де зосереджений найкращий науково педагогічний 
потенціал України - понад 60 докторів фіз.-мат. наук, більшість з яких є лідерами у 
відповідних напрямках математики й за межами України. Це дозволяє здійснювати 
підготовку широкого спектру висококваліфікованих спеціалістів за основними напрямками 
сучасної математики, такими як, функціональний аналіз та теорія операторів,  теорія 
функцій, диференціальні рівняння та динамічні системи, математична фізика, геометрія і 
топологія, алгебра і теорія чисел, теорія ймовірності і математична статистика. 

9.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
«Математика» 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни) Кількіст
ь 

кредитів 

І. Обов’язкові компоненти  

ОК 1 Англійська мова І  5 

ОК 2 Англійська мова ІІ 5 

ОК 3 Семінар з наукових досліджень  (1 семестр) 5 

ОК 4 Семінар з наукових досліджень  (2 семестр) 5 

ОК 5 Семінар з наукових досліджень  (3 семестр) 5 

ОК 6 Семінар з наукових досліджень  (4 семестр) 5 

ОК 7 Науково-дослідна робота (1 семестр) 5 

ОК 8 Науково-дослідна робота (2 семестр) 5 

ОК 9 Науково-дослідна робота (3 семестр) 13 

ОК 10 Науково-дослідна робота (4 семестр) 20 

ОК 11 Комплексний іспит зі спеціальності 2 
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ОК 12 Захист магістерської дипломної роботи 5 

Загальний обсяг обов’язкових компонентів 80 

II. Цикл дисциплін вільного вибору магістра 

Блок ВВ1. Аналіз та математична фізика 

ВВ 1.1 Теорія наближення функцій 5 

ВВ 1.2 Вступ до теорії фреймів 5 

ВВ 1.3 Функціональний аналіз для машинного навчання 5 

ВВ 1.4 Додаткові розділи теорії операторів 5 

ВВ 1.5 Симетрії диференціальних рівнянь 5 

ВВ 1.6 Еволюційні рівняння сучасної математичної фізики 5 

ВВ 1.7 Рівняння в частинних похідних скінченної та нескінченної 
кількості змінних 

5 

ВВ 1.8 Квантові обчислення 5 

ВВ 1.9 Теорія біфуркацій 5 

ВВ 1.10 Задачі представлення операторів у вигляді суми або добутку 
операторів та їх застосування 

5 

ВВ 1.11 Вступ до С*-алгебр 4 

ВВ 1.12 Теорія наближення функцій та її застосування 5 

Блок ВВ2. Алгебра і топологія 

ВВ 2.1 Алгебраїчна топологія 5 

ВВ 2.2 Алгебраїчна топологія, 2 5 

ВВ 2.3 Диференціальні форми 5 

ВВ 2.4 Загальна топологія 5 

ВВ 2.5 Теорія зображень 5 

ВВ 2.6 Алгебраїчна геометрія 4 

ВВ 2.7 Гомологічна алгебра 5 

ВВ 2.8 Метрична теорія графів 5 

ВВ 2.9 Поглиблена теорія графів 3 

ВВ 2.10 Шарування на поверхнях 5 
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ВВ 2.11 Алгебри Лі 5 

ВВ 2.12 Теорія чисел 5 

ВВ 2.13 Додаткові питання лінійної алгебри та її застосування 5 

Блок ВВ3. Теорія ймовірностей і математична статистика 

ВВ 3.1 Процеси Леві у моделях фінансової математики 5 

ВВ 3.2 Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування 5 

ВВ 3.3 Елементи теорії масового обслуговування 5 

ВВ 3.4 Гаусові міри та гаусові випадкові  процеси 5 

ВВ 3.5 Багатовимірні випадкові процеси та грубі траєкторії 5 

ВВ 3.6 Додаткові розділи теорії випадкових процесів 5 

ВВ 3.7 Теорія випадкових процесів 3 

ВВ 3.8 Ймовірнісні розподіли на нескінченновимірних просторах 5 

Блок ВВ4. Математичні студії 

ВВ 4.1 Математичні студії 3 

ВВ 4.2 Групи Лі 5 

ВВ 4.3 Теорія категорій 5 

ВВ 4.4 Проблеми сучасної математики (1 семестр) 5 

ВВ 4.5 Проблеми сучасної математики (2 семестр) 5 

ВВ 4.6 Проблеми сучасної математики (3 семестр) 5 

Загальний обсяг вибіркових  компонентів: 187 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми: 267  

 

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

Основною метою освітньої діяльності КАУ за спеціальністю 111 Математика на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти є забезпечення підготовки магістрів шляхом: 

● здобуття ними поглиблених знань й компетентностей з широкого кола математичних  
дисциплін,  

● залучення здобувачів до наукових досліджень на ранніх стадіях їхнього навчання,  
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● формування у них достатніх дослідницьких та педагогічних навичок в галузі 
математики для подальшого навчання в аспірантурі або роботи за фахом в науково-
педагогічних закладах та  бізнес-структурах. 

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

Загальні компетентності: 

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

● Наукова доброчесність і етика науки.  
● Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
● Навички використання інформаційних і комунікаційних  технологій.  
● Здатність бути критичним і самокритичним.  
● Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
● Навички міжособистісної взаємодії.  
● Навички здійснення безпечної  наукової та інноваційної діяльності.  
● Здатність оцінювати та забезпечувати акуратність та якість виконання робіт.  
● Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих  обов’язків.  
● Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
● Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
● Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
● Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,  усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного)  суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права,  прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові компетентності: 

Набуття ґрунтовних знань зі спеціальності 111 Математика у  відповідності з обраною 
освітньо-науковою траєкторією, зокрема,  засвоєння основних концепцій, розуміння 
теоретичних та практичних  проблем, сучасного стану наукових знань, оволодіння 
термінологією, у  тому числі: 

● Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  математичних проблем.  
● Знання процесів викладання та вивчення математики.  
● Певні знання щодо історичного розвитку математики та її  культурного впливу на 

розвиток наукової та технологічної думки.  
● Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному  рівні.  
● Здатність до пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних  математичних джерел.  
● Здатність генерувати нові математичні ідеї (креативність).  
● Здатність чітко формулювати, строго доводити і перевіряти  математичні твердження.  
● Здатність формулювати дослідницькі математичні задачі. 
● Здатність розв’язувати задачі з нових розділів математики. 
● Вміння встановлювати зв’язки між абстрактними математичними  структурами і 

конкретними математичними об’єктами.  
● Здатність проводити науково-педагогічну діяльність у закладах  вищої освіти. 
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9.5.  Програмні результати навчання 

Знання: 

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

● Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії.  
● Знання процедури встановлення наукової цінності і правильності математичних  

фактів.  
● Знання методологічних принципів та методів математичного дослідження. 

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.  

● Аналізувати математичні праці за вибраним фаховим напрямом.  
● Моніторинг наукових джерел інформації відносно досліджуваної проблеми.  
● Визначати правильність викладених математичних фактів і встановлювати  

залежність між ними.  
● Використовувати методи досліджень, які обумовлені певними розділами математики, 

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 математики.  
● Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні,  

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел; здійснювати публікацію 
джерел з дотриманням основних бібліографічних правил.  

● 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.  
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● Здатність приймати обґрунтовані рішення.  
● Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 

9.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати. 

Наукова та педагогічна діяльність в закладах науки, освіти та бізнес секторі у сфері 
фундаментальної та прикладної математики.  Результатами виконання освітньо-наукової 
програми підготовки  магістрів за спеціальністю 111 Математика є присвоєння їм відповідної 
кваліфікації магістра. Враховуючи реальні потреби ринку праці,  випускники магістратури 
КАУ мають такі перспективи:   

1. Викладачі математичних дисциплін університетів та інших закладів  вищої освіти; в 
подальшому, професори та доценти; асистенти, та інші  викладачі.  

2. Молодший науковий співробітник; науковий співробітник; старший  науковий 
співробітник; науковий співробітник-консультант.  

Місця працевлаштування. Посади у відділах та лабораторіях науково-дослідних 
установ, профільних кафедрах закладах вищої освіти.  Відповідні робочі місця підприємств, 
установ та організацій та  приватних компаній, на яких вимагається аналітична та 
дослідницька  робота. 

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

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

9.8. Порядок оцінювання результатів навчання.  

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

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного, 
модульного та семестрового контролю знань студентів. 

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

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 
перевірку і оцінювання знань та умінь студентів 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 студентів 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 студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки 
результатів навчання студентів на окремому завершальному етапі. Відповідно до 
навчального плану семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену або 
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диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни, у терміни, передбачені 
графіком навчального процесу. 

9.9. 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 умов: майже всі 
викладачі займаються науковою роботою і є науковими співробітниками наукових установ 
НАН України, що є базовими для Київського академічного університету. 

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

Матеріально технічне забезпечення 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 111 Математика буде реалізовуватись 
на основі виконання освітньо-наукової програми «Математика» на базі кафедри математика 
КАУ при Інституті математики НАН України (Інститут математики) і використовує 
матеріально-технічну базу Інституту математики, 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 Інституту математики. 
5. Забезпеченість обладнанням та устаткуванням для виконання навчальних планів. 

Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 111 Математика на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти в новій редакції затверджено Вченою Київського 
академічного університету (протокол № 5 від 29 листопада 2022 р.). 
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10. Концепція освітньо-наукової діяльності 
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки 

 
 Державна наукова установа «Київський академічний університет» подвійного 

підпорядкування НАН України та  МОН 
 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
Код та найменування спеціальності:  
122 Комп’ютерні науки 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук   
Освітньо-наукова програма: Математичне і комп’ютерне моделювання для задач 

машинного навчання 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців 
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий 

кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій (EQF LLL – Level 7;          FQ-
EHEA – другий цикл; НРК – 7). 

 
Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 

122 «Комп’ютерні науки» на другому (магістерському) рівні вищої освіти розроблена 
проєктною 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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд 26 
серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання освітньо-
наукової програми «Комп’ютерні науки» на базі спеціалізованої кафедри математики, що 
функціонує на правах спільного освітньо-наукового підрозділу Державної наукової установи 
«Київський академічний університет» (КАУ) та Інституту математики НАН України (далі - 
ІМ) на виконання Договору про співробітництво між ІМ та КАУ,  № КАУ-ІМ-2021 від 11 
січня 2021 та спільного Наказу про утворення спільної спеціалізованої кафедри математики 
№ 36-ос/23 від 09.07.2018.   

Реалізація концепції освітньої діяльності забезпечується  відповідним 
висококваліфікованим кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою обох установ 
–  КАУ та ІМ.  
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10.1. Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм: 
Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 

 122 Комп’ютерні науки. 

Програма передбачає індивідуальний підхід до роботи з кожним студентом та 
орієнтується на підготовку висококваліфікованих працівників для ринку праці із 
розвиненими дослідницькими навичками з математичного та комп’ютерного моделювання.  

Програма орієнтована на співробітництво із закладами системи Міністерства освіти і 
науки України, іншими науковими установами НАН України, реальним сектором економіки, 
міжнародними організаціями, закордонними науковими установами. Унікальність освітньо-
наукової програми полягає в тому, що вона реалізована на базі провідних установ НАН 
України, де зосереджений найкращий науково-педагогічний потенціал України у галузях 
математики та комп’ютерних наук. 

 

10.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
«Комп’ютерні науки» 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практики,  магістерська дипломна робота) 

Кількість 
кредитів 

1 2 3 
І. Обов’язкові компоненти  

І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 
ОК 1.1 Англійська мова І 5 
ОК 1.2 Англійська мова ІІ 5 
ОК 1.3 Семінар з наукових досліджень І 5 
ОК 1.4 Семінар з наукових досліджень ІІ 5 
ОК 1.5 Семінар з наукових досліджень ІІІ 5 
ОК 1.6 Семінар з наукових досліджень ІV 5 

ОК 1.7 Алгоритми та структури даних 5 

І.2. Цикл професійної науково-практичної підготовки 
ОК 2.1 Науково-дослідна робота  (1 семестр) 5 

ОК 2.2 Науково-дослідна робота  (2 семестр) 5  
ОК 2.3 Науково-дослідна робота  (3 семестр) 13 
ОК 2.4 Науково-дослідна робота (4 семестр) 20 
ОК 2.5 Комплексний іспит зі спеціальності 2 
ОК 2.6 Захист  магістерської дипломної роботи 5 

Загальний обсяг  обов’язкових компонент 85 

ІІ. Цикл дисциплін вільного вибору  

ВК 1 Семінар з  наукової літератури І 5 

ВК 2 Семінар з  наукової літератури ІІ 5 

ВК 3 Теорія функцій комплексної змінної для машинного навчання 5 

ВК 4 Штучний інтелект та нейронні мережі 5 
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ВК 5 Мова Пайтон 5 

ВК 6 Додаткові глави з теорії ймовірностей та статистики І 5 

ВК 7 Додаткові глави з теорії ймовірностей та статистики ІІ 5 

ВК 8 Вступ до машинного навчання 5 

ВК 9 Функціональний аналіз для машинного навчання 5 

ВК 10 Чисельні методи наближення операторних функцій у  
застосуваннях до теорії машинного навчання 

5 

ВК 11 Управління академічними стартап проектами 5 

ВК 12 Обчислювальна математика 5 

ВК 13 Теорія ігор і навчання з підкріпленням 5 

ВК 14 Мультиагентні системи 5 

ВК 15 Системи символьних обчислень (Maple, Mathematica, MatLab, GAP) 5 

ВК 16 Методи регуляризації для задач машинного навчання на 
многовидах 

5 

ВВ 17 Основи геофізичної гідродинаміки 5 

ВК 18 Асиміляція даних вимірювань та ідентифікація параметрів у 
математичних моделях 

5 

ВК 19 Моделювання навколишнього середовища 5 

ВК 20 Чисельні методи розв'язання рівнянь динаміки довкілля 5 

ВК 21 Алгоритми на Python 5 

ВК 22 Методи негладкої оптимізації та математичне програмування І 5 

ВК 23 Методи негладкої оптимізації та математичне програмування ІІ 5 

ВК 24 Методи еліпсоїдів та r-алгоритми 5 

ВК 25 NEOS-сервер та задачі оптимізації (практикум) 5 

ВК 26 Моделювання ланцюгів постачання 5 

ВК 27 Огляд оптимізації 5 

ВК 28 Теорія наближення функцій та її застосування 5 

ВК 29 Сучасні проблеми комп’ютерних наук 1 5 

ВК 30 Сучасні проблеми комп’ютерних наук 2 5 

ВК 31 Сучасні проблеми комп’ютерних наук 3 5 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 35 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми: 120 

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

Підготовка висококваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних наук, зокрема, в 
області  математичного і комп’ютерного моделювання для задач машинного навчання, 
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здатних розв’язувати комплексні питання у професійній сфері, проводити самостійні наукові 
дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність. 

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

Загальні компетентності: 

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

● Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
● Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
● Наукова доброчесність і етика науки.  
● Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
● Навички використання інформаційних і комунікаційних  технологій.  
● Здатність спілкуватися державною мовою, як усно так і письмово. 
● Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
● Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.  
● Здатність бути критичним і самокритичним до нової.  
● Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
● Здатність оцінювати та забезпечувати якість наукових досліджень. 
● Навички міжособистісної взаємодії та командної роботи, в тому числі у міжнародних 

проєктах. 
● Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,  усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного)  суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, верховенства права,  прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Фахові компетентності 

Набуття ґрунтовних знань зі спеціальності 122 Комп'ютерні науки, зокрема засвоєння 
основних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, сучасного стану 
наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного 
наукового напряму, у тому числі: 

● Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.  
● Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної 

інформаційної моделі.  
● Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей 

предметної області.  
● Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості 

прийняття проєктних рішень.  
● Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення 

інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.  
● Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у 

галузі комп’ютерних наук.  
● Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з 

урахуванням наявних ресурсів та обмежень.  
● Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення програмного забезпечення, 

у тому числі в непередбачуваних умовах, за нечітких вимог та необхідності застосовувати 
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нові стратегічні підходи, використовувати програмні інструменти для організації командної 
роботи над проєктом.  

● Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.  
● Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ проєктів, інформаційних та 

комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки 
якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки 
зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем.  

● Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки інформаційних та 
комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, 
тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом. 

● Здатність планувати і виконувати наукові дослідження у сфері комп’ютерних наук. 
● Здатність провадити науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти. 
● Здатність самостійно навчатися і опановувати нові знання з комп’ютерних наук та 

суміжних галузей та інтегрувати їх з наявними. 
● Здатність до підготовки і написання публікації за результатами наукових досліджень. 

10.5.  Програмні результати навчання 

Знання: 
● Сучасні передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково 

дослідницької та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей знань.  
● Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії. 
● Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у 

сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення 
досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей 
знань. 

● Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, 
необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою 
розвитку нових знань та процедур. 

Уміння: 

● Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які є складними, 
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 

● Критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей. 
● Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері інформаційних 

технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності. 
● Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи. 
● Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу інформаційних моделей. 
● Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з великим). 
● Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з 

великими). 
● Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного 

призначення. 
● Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних наук, 

оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування. 
● Проектувати та супроводжувати бази даних та знань. 
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● Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних систем різного 
призначення. 

● Тестувати програмне забезпечення. 
● Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук. 
● Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного 

забезпечення, формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу. 
● Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до 

інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи 
супроводжується. 

● Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій. 

● Створювати та досліджувати інформаційні та математичні моделі систем і процесів, 
що досліджуються, зокрема об’єктів автоматизації. 

● Розробляти та викладати спеціалізовані навчальні дисципліни з інформаційних 
технологій у закладах вищої освіти. 

● Вміти застосовувати елементи теорії, моделей і методів штучного інтелекту, основних 
математичних методів і алгоритмів теорії нейронних мереж, методи прийняття рішення в 
умовах невизначеності і ризику. 

● Вміти використовувати методи математичного та комп’ютерного моделювання та 
оптимізації для проведення досліджень та досягнення очікуваних результатів. 

● Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації. 
● Вміти планувати та організовувати дослідження, обирати оптимальні методи та 

засоби досягнення мети дослідження. 
● Вміти оформляти отримані наукові результати, брати участь у дискусіях стосовно 

змісту і результатів власного наукового дослідження. 

Комунікація: 

● Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері 
комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

● 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 комп’ютерних наук. 
● Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні,  

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел; здійснювати публікацію 
джерел з дотриманням основних бібліографічних правил.  

● 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. 
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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. 

10.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 

 надавати. 

Наукова та педагогічна діяльність в закладах науки, освіти та бізнес секторі у сфері 
фундаментальної та прикладної математики. Результатами виконання освітньо-наукової 
програми підготовки  магістрів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» є присвоєння їм 
відповідної кваліфікації магістра. Враховуючи реальні потреби ринку праці,  випускники 
магістратури КАУ мають такі перспективи:   

1. Викладачі математичних дисциплін університетів та інших закладах  вищої освіти; в 
подальшому, професори та доценти; асистенти, та інші  викладачі.  

2. Молодший науковий співробітник; науковий співробітник; старший  науковий 
співробітник; науковий співробітник-консультант.  

Місця працевлаштування - посади у відділах та лабораторіях науково дослідних установ, 
профільних кафедрах закладах вищої освіти. Відповідні робочі місця підприємств, установ та 
організацій та  приватних компаній, на яких вимагається аналітична та дослідницька  робота. 

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

Особа має право здобувати другий рівень вищої освіти за умови наявності першого 
(бакалаврського) або другого (магістерського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, 
магістра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом 
державного зразка, що виданий закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

10.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

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

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного, 
модульного та семестрового контролю знань студентів. 

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

Модульний (проміжний) контроль – це складова підсумкового контролю і має на меті 
перевірку і оцінювання знань та умінь студентів 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 студентів за цей період, або за 
результатами контрольної роботи (усної відповіді на питання, співбесіди, тестування, 
колоквіуму тощо). 
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Підсумковий (семестровий) контроль проводиться як підсумковий контрольний захід і є 
обов’язковим для всіх студентів. Семестровий контроль здійснюється з метою оцінки 
результатів навчання студентів 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. 

10.9.  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 умов: 100% 
викладачів займаються науковою роботою і є науковими співробітниками 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 техніки, доктори та кандидати фіз.-мат наук, 
професори. Також запрошуються до викладання науковці з інших закладів вищої освіти. 

Матеріально технічне забезпечення 

1. Наявність приміщень для проведення занять. 
2. Наявність соціально-побутової інфраструктури. 
3. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком. 
4. Забезпеченість обладнанням та устаткуванням для виконання навчальних планів. 
5. Суперкомп’ютерний обчислювальний кластер Інституту кібернетики імені В.М. 

Глушкова НАН України. 
Є в наявності приміщення для проведення занять, відповідна соціально-побутової 

інфраструктура, здобувачі забезпечуються гуртожитком, є необхідне обладнанням та 
устаткуванням для організації та проведення навчального процесу. 

Для забезпечення ефективного навчального процесу студентам надається вільний доступ 
до провідних закордонних видань в області природничих наук, доступ до фондів наукових 
бібліотек Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Інституту математики 
НАН України та інших базових наукових установ Київського академічного університету. На 
офіційних веб-сайтах університету і кафедри розміщена основна інформація про діяльність 
установи (зокрема ліцензії, контактна інформація, правила прийому, дані про діяльність 
закладу тощо). 

Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти в новій редакції затверджено Вченою Київського 
академічного університету (протокол № 5 від 29 листопада 2022 р.) . 
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11. Концепція освітньо-наукової діяльності  
за спеціальністю 132 Матеріалознавство    

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

 
Галузь знань: 13 Механічна інженерія 
Код та найменування спеціальності:  
132 Матеріалознавство 
Ступінь вищої освіти: магістр    
Кваліфікація: магістр з матеріалознавства   
Освітньо-наукова програма: Матеріалознавство 
Загальний обсяг у кредитах ЄКТС: 120 кредитів ЄКТС 
Строк навчання:    1 рік 10 місяців 
Мови викладання:  українська, англійська  
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти та сьомий 

кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій (HPK - 7 рівень, FQ-EHEA – 
другий цикл, EQF LLL -  7 рівень). 

 
Концепція освітньої діяльності Київського академічного університету за спеціальністю 

132 Матеріалознавство на другому (магістерському) рівні вищої освіти розроблена 
проєктною 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. «Положення про організацію освітнього процесу затверджене Вченою радою 
Київського академічного університету вiд 07 вересня 2018 року (зi змiнами: рiшення Вченої 
ради Київського академічного університету вiд 18 травня 2020 р. (протокол № З) вiд 26 
серпня 202l р. (протокол № 5) вiд 28 жовтня 2022 р. (протокол № 4)). 

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 132 Матеріалознавство на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання освітньо-
наукової програми «Матеріалознавство» на базі кафедри прикладної фізики та 
матеріалознавства, що функціонує на правах спільного освітньо-наукового підрозділу 
Державної наукової установи «Київський академічний університет» (КАУ) та Iнститут 
елетрозварювання iм. Є.О. Патона НАН Украiни (далі - ІЕЗ) на виконання Договору про 
співробітництво між ІЕЗ та КАУ, № КАУ-ІЕЗ-2022 від 12 січня 2022 та спільного Наказу про 
утворення спільної спеціалізованої кафедри прикладної фізики та матеріалознавства № 
05/02-од від 12.01.2022.  

Реалізація концепції освітньої діяльності забезпечується  відповідним 
висококваліфікованим кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою обох установ 
–  КАУ та ІЕЗ.  
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11.1.  Орієнтовний перелік освітньо-наукових програм: 
Освітньо-наукова програма «Матеріалознавство» зі спеціальності  

132 Матеріалознавство. 

Програма орієнтує на співробітництво із установами МОН України, бізнес-сектором, 
міжнародними організаціями, закордонними науковими установами та навчальними 
закладами. Освітня частина програми передбачає викладання деяких дисциплін іноземною 
мовою. 

11.2. Розподіл змісту освітньої складової освітньо-наукової програми 
«Матеріалознавство» 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практики,  магістерська дипломна робота) 

Кількіст
ь 

кредитів 
1 2 3 

І. Обов’язкові компоненти  
І.1. Цикл обов’язкових дисциплін 

ОК 1.1 Іноземна мова (1 рік, 1 та 2 семестри) 6 

ОК 1.2  Семінар з наукових досліджень  (1 рік, 1 та 2 семестри) 6 

 Семінар з наукових досліджень  (2 рік, 3 та 4 семестри) 6 

І.2. Цикл професійної наукової підготовки 
ОК 2.1 Основи науки про матеріали  3 

ОК 2.2  Структура та властивості матеріалів  3 

ОК 2.3 Сучасні методи характеризації матеріалів  3 

ОК 2.4 Основи отримання матеріалів  3 

ОК 2.5 Основи моделювання матеріалів та процесів  3 

ОК 2.6 Науково-дослідна робота ( 1 рік, 1 та 2  семестри) 15 

ОК 2.8 Науково-дослідна робота ( 2 рік, 3  семестр) 15 

ОК 2.9 Переддипломна практика (2 рік, 4 семестр) 21 

ОК 2.10 Комплексний іспит зі спеціальності 3 

ОК 2.11 Захист магістерської дипломної роботи 3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 90 

ІІ. Вибіркові компоненти  

ІІ.1  Цикл дисциплін вільного вибору  

Блок 1. Загальне та хімічне матеріалознавство 

ВК 1.1 
Методи дослідження фазового складу, структури та фізико-
механічних властивостей матеріалів  

6 

ВК 1.2 Фізичні основи матеріалознавства  5 

ВК 1.3 Вступ до фізики сцинтиляторів  5 

ВК 1.4 
Методи оптичної спектроскопії у фізиці конденсованих 
середовищ  

5 

ВК 1.5 Хімічна термодинаміка матеріалів  3 

ВК 1.6 
Фізико-хімічні основи отримання, обробки та експлуатації 
матеріалів  

3 

ВК 1.7 
Обчислювальні методи механіки мікронеоднорідних матеріалів та 
мультимасштабне моделювання  

3 

Блок 2. Матеріалознавство наноструктур та новітніх матеріалів 
ВК 2.1. Основи отримання та дизайну наноструктурних матеріалів та 3 
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нанокомпозитів  

ВК 2.2. Прогресивні порошкові матеріали  6 

ВК 2.3. Полімерні та гібридні матеріали 3 

ВК 2.4. Сучасні керамічні матеріали та технології їх отримання  3 

ВК 2.5. Прогресивні композиційні матеріали  3 

ВК 2.6. Фізико-хімічні аспекти неорганічного матеріалознавства  5 

ВК 2.7. 
Сучасні функціональні наноматеріали: структура, методи 
отримання, галузі використання  

5 

ВК 2.8. Фізико-хімічні основи отримання наноструктурованих матеріалів  5 

ВК 2.9. Основи матеріалознавства органічних середовищ 5 

Блок 3. Матеріалознавство конструкцій 

ВК 3.1. Управління цілісністю конструкцій та компонентів  3 

ВК 3.2. Методи лазерної інтерферометрії та цифрової кореляції 
зображень для технічної діагностики відповідальних конструкцій 

3 

ВК 3.3. Фундаментальні основи з'єднання та обробки матеріалів  6 

ВК 3.4. Методи та технології багатошарового формування матеріалів і 
конструкцій  

3 

ВК 3.5. Основи управління науковими проектами 6 

ВК 3.6. Діагностика та дефектоскопія сучасних матеріалів і конструкцій  3 

ВК 3.7. Практичне використання обладнання Інституту 
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України для розв’язання 
задач сучасного матеріалознавства у зварюванні та наплавленні  

3 

ВК 3.8. Сучасні методи дослідження матеріалів 5 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 97 

Загальний обсяг дисциплін освітньо-наукової програми: 187 

 

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

Програма орієнтує на фундаментальну та дослідницьку підготовку магістрів з сучасного 
матеріалознавства та на співробітництво у підготовці магістрів із установами НАН України,  
МОН, наукоємним бізнес-сектором, міжнародними організаціями, закордонними науковими 
установами та навчальними закладами. Освітня частина програми передбачає викладання 
деяких дисциплін іноземною мовою. 

 
11.4. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти: 

Загальні компетентності 

Оволодіння компетентностями, спрямованими на формування системного наукового та 
загальнокультурного світогляду, професійної етики, у тому числі: 
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● Наукова доброчесність і етика науки. 
● Здатність працювати автономно та в команді, у тому числі у складі багатопрофільної 

групи фахівців. 
● Здатність до подальшого автономного та самостійного навчання на основі новітніх 

науково-технічних досягнень. 
● Здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді обґрунтованих 

інноваційних рішень. 
● Навички використання новітніх інформаційних технологій. 
● Здатність розробляти та управляти проектами. 
● Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
● Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
● Знання процесів викладання та вивчення матеріалознавства. 
● Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 
● Здатність спілкуватися державною мовою в професійній (науково-технічній) 

діяльності. 
● Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній (науково-технічній) 

діяльності. 
● Уміння складати наукові та науково-технічні звіти за результатами роботи. 
● Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 
● Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. 

Фахові компетентності 

Набуття ґрунтовних знань зі спеціальності 132 Матеріалознавство, зокрема засвоєння 
основних концепцій, розуміння теоретичних та практичних проблем, сучасного стану 
наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного 
наукового напряму, у тому числі: 

● Здатність до критичного та системного мислення, аналізу та синтезу. 
● Здатність критичного аналізу та прогнозування характеристик нових та існуючих 

матеріалів, параметрів процесів їх отримання та обробки. 
● Здобуття компетентностей, достатніх для експертного аналізу стану та оцінки 

надійності конструкцій з сучасних матеріалів. 
● Здатність оптимально визначити матеріальні засоби, необхідні для проведення 

наукового дослідження або науково-технічної розробки (матеріали, апаратура, обладнання, 
обчислювальна техніка та інше). 

● Здатність застосовувати сучасні методи і методики експерименту у лабораторних та 
виробничих умовах, уміння роботи із дослідницьким та випробувальним устаткуванням для 
вирішення завдань в галузі матеріалознавства. 

● Здатність оцінювати техніко-економічну ефективність досліджень, технологічних 
процесів та інноваційних розробок з урахуванням невизначеності умов і вимог. 

● Знання основ вітчизняної та міжнародної стандартизації, сертифікації і акредитації 
матеріалів та виробів. 

● Розуміння обов’язковості дотримання професійних і етичних стандартів. 
● Знання основ методології викладання фахових дисциплін з матеріалознавства у вищий 

школі. 
● Пізнання сучасних тенденцій розвитку і найбільш важливих нових наукових 

досягнень в області матеріалознавства та у суміжних галузях. 
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● Здатність планувати і виконувати дослідження, обробляти результати експерименту з 
використанням сучасних інформаційних технологій, інтерпретувати результати натурних або 
модельних експериментів в сфері матеріалознавства та споріднених галузях. 

● Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію 
з питань матеріалознавства та споріднених галузей. 

● Здатність забезпечувати впровадження результатів наукових досліджень шляхом 
створення нових матеріалів, пристроїв, технологій. 

 

11.5. 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. 

● Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії. 
● 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 матеріалознавчих 

фактів. 
● Знання методологічних принципів та методів матеріалознавчого дослідження. 

Уміння: 

● Володіти логікою та методологію наукового пізнання. 
● Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та складних ідей. 
● Уміти виявляти, формулювати і вирішувати матеріалознавчі проблеми і задачі 

відповідно до спеціальності; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров'я, 
охорона навколишнього середовища, економіка) обмежень. 

● Знати та застосовувати принципи проектування нових матеріалів, розробляти та 
використовувати фізичні та математичні моделі матеріалів та процесів. 

● Уміти розробляти нові методи і методики досліджень матеріалів та процесів на базі 
знання методології наукового дослідження та специфіки проблеми, що вирішується. 

● Розуміти та застосовувати принципи системного аналізу, причинно-наслідкових 
зв’язків між значущими факторами та науковими і технічними рішеннями, що приймаються 
при розв’язанні складних матеріалознавчих задач 

● Уміти організувати розробку програм та проведення комплексних досліджень та 
випробувань матеріалів, напівфабрикатів та виробів 

● Використовувати експериментальні методи дослідження структурних, фізико-
механічних, електрофізичних, магнітних, оптичних і технологічних властивостей матеріалів. 

● Уміти використовувати методи планування експерименту, виконувати 
експериментальні дослідження та обробляти їх результати. 

● Мати та застосовувати навички складання звітної документації за результатами робіт 
з виконання професійних (науково-технічних) задач, підготовки науково-технічних 
публікацій, доповідей та презентацій за результатами виконаних досліджень. 
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● Уміти використовувати сучасні методи розв’язування винахідницьких задач. Уміти 
застосовувати методи захисту об’єктів інтелектуальної власності, створених в ході 
професійної (науково-технічної) діяльності. 

● Уміти зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та пояснення з 
проблем матеріалознавства до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 

● Уміти розраховувати економічну ефективність виробництва матеріалів та виробів. 
● Уміти обґрунтовано призначати показники якості матеріалів та виробів. 
● Уміти застосовувати вимоги вітчизняних та міжнародних нормативних документів 

щодо формулювання та розв'язання наукових та науково-технічних задач розробки, 
виготовлення, випробування, сертифікації, утилізації матеріалів, створення та застосування 
ефективних технологій виготовлення виробів. 

● Демонструвати обізнаність та практичні навички в галузі технологічного 
забезпечення виготовлення матеріалів та виробів з них. 

Комунікація: 

● Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю 
у відповідній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

● Кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, 
опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до 
міжнародних наукометричних баз. 

● 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. 
● Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації джерел; здійснювати публікацію 
джерел з дотриманням основних бібліографічних правил. 

● 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). 

● Володіти іноземною мовою на рівні, який забезпечує можливість спілкування у 
професійному середовищі та користування науковою та науково-технічною документацією в 
предметній області. 

Автономія та відповідальність: 

● Ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проектів, 
лідерство та повна автономність під час їх реалізації. 

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

● Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести відповідальність за 
новизну наукових досліджень та прийняття експертних рішень. 

● Здатність адаптуватися до змінних умов, самостійно приймати обґрунтовані рішення, 
мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

● Самостійно збирати та критично опрацьовувати наукові джерела. 
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11.6. Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується  
 надавати. 

Основними професійними кваліфікаціями (відповідно до Класифікатора професій 
України ДК 003:2010), які планується надавати за результатами виконання освітніх програм 
на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 132 Матеріалознавство, є: 

2121.1 – молодший науковий співробітник (прикладна фізика); 
2145.1 – молодший науковий співробітник (інженерна механіка); 
2147.2 – інженер-технолог (металургія); 
2149.1 – науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи); 
2310.2 – асистенти та викладачі вищих навчальних закладів; 
2419.2 – інженер з організації керування виробництвом. 
Місця працевлаштування – посади у відділах та лабораторіях науково-дослідних 

установ, профільних кафедрах закладів вищої освіти, відповідні посади в державних та 
приватних підприємствах, установах, організаціях. 

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

Особа має право здобувати другий рівень вищої освіти за умови наявності першого 
(бакалаврського) або другого (магістерського) рівня вищої освіти (диплом бакалавра, 
магістра, спеціаліста (зі споріднених спеціальностей), підтверджений документом 
державного зразка, що виданий закладом вищої освіти III-IV рівня акредитації). 

11.8. Порядок оцінювання результатів навчання. 

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

Форми оцінювання поточної роботи: тестування, перевірка індивідуальних завдань, 
оцінка роботи та практичних заняттях, оцінка своєчасності та якості підготовки 
індивідуальних завдань, оцінка виступів на наукових семінарах та конференціях. 

Форми оцінювання під час підсумкового контролю: диференційований залік або іспит. 
Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з дисциплін освітньо-наукової 
програми в разі виконання всіх видів робіт, що передбачені навчальним планом. 

Студенти проходять щосеместрову атестацію шляхом складання іспитів та заліків, що 
передбачені навчальним планом. 

Підхід до оцінювання: критерієм успішного проходження здобувачем освіти 
підсумкового оцінювання може бути досягнення ним достатніх порогових рівнів оцінок за 
програмними результатами кожного освітнього компоненту під час поточної роботи та в ході 
підсумкового контролю за освітнім компонентом. Оцінювання здійснюється: а) за 
чотирибальною шкалою: відмінно (рівень досягнення програмного результату навчання 90-
100 %), добре (75-89 %), задовільно (60-74 %), незадовільно (менше 60 %); б) за дворівневою 
шкалою: зараховано (60-100 %), не зараховано (менше 60 %). 

Остаточним результатом навчання магістра є повне виконання ним освітньо-наукової 
програми та написання і захист магістерської роботи. 
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11.9. 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 умов, майже всі 
викладачі займаються науковою роботою і є науковими співробітниками 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 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 132 Матеріалознавство на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти буде реалізовуватись на основі виконання освітньо-
наукової програми «Матеріалознавство» на базі кафедри прикладної фізики та 
матеріалознавства при Інституті електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН Украiни (ІЕЗ 
ім.Є.О. Патона) і використовує матеріально-технічну базу ІЕЗ ім.Є.О.Патона, базових 
наукових установ НАН України 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 ІЕЗ ім.Є.О.Патона. 
5. Фонди та електронні бази наукових бібліотек наукових установ НАН України, що 

є  базовими для  КАУ. 
Особливості матеріально-технічного забезпечення щодо наявності обладнання та 

устаткування в ІЕЗ ім.Є.О.Патона для проведення навчальних занять та науково-дослідних 
робіт здобувачів вищої освіти: 

1). Система імітації термодеформаційних впливів GLEEBLE-3800 (“DSI”, США). 
2). Емісійний спектрометр з індуктивно пов’язаною плазмою ICAP 6500 DUO 

(“Thermo Fisher”, США). 
3). Трансмісійні електронні мікроскопи JEM-120, JEM- 200CX (“JEOL”, Японія). 
4).  Растрові електронні мікроскопи JSM-840 (“JEOL”, Япония), SEM- 515 (“Phillips”, 

Нідерланди), JEM T200 (“JEOL”, Японія) з системою мікроаналізу (“Link systems”, Англія).  
5).  Дифрактометри для рентгеноструктурного фазового аналізу ДРОН-3, УМ-1. 
6). Мікрозонд для мікрорентгенівського спектрального аналізу CAMEBAX SX-50 

(“САМЕСА”, Франція).  
7). Оптичний емісійний спектрометр SPECTROVAC-1000 DV-4 (“BAIRD”, 

Нідерланди). 
8). Система дослідження поверхні мікрозонд JAMP 9500 (“JEOL”, Японія) с системою 

мікроаналізу (“INCA”, Англія), LAS – 2000 (“RIBER”, Франція).  
9).  Аналізатори газів RO-316, RH-2 (“LECO”, США).  
10). Світові мікроскопи (цифрові), твердоміри та мікротвердоміри (“LECO”, США). 
11). Електронний спекл-інтерферометр для визначення залишкових напружень ESPI-

HD 210 
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12). Термоаналізатор суміщений з масспектрометром TGA/DSC, термоаналізатор 
моделі Q600 SDT, масспектрометр Thermo Scientific Fisher моделі VG Pro Lab. 

13). Растровий електронний мікроскоп Jeol JSM35CF з енергодисперсійним 
спектрометром INCA Energy 350 Instruments”, США) з масспектрометром Thermo Scientific 
Fisher моделі VG Pro Lab (“Thermo Fisher Scientific Inc.”, США). 

14). Оптичний мікроскоп Neofot-230. 
15). Cервогідравлічна машина для механічних випробувань INSTRON –1251. 
16). Установка Фрідлянда для випробувань зварних з’єднань статичним 

навантаженням вигином. 
17). Установка УМП-1 для випробувань зварних з’єднань при циклічному 

навантаженні вигином. 
18). Лабораторна установка Імплант для випробувань металу зони термічного впливу 

зварних з’єднань на уповільнене руйнування. 
19). Обладнання для дослідження кінетики релаксаційних процесів і утворення 

тріщин при відпуску. 
Для забезпечення ефективного навчального процесу студентам надається вільний 

доступ до провідних вітчизняних і закордонних видань в електронних базах наукових 
бібліотек базових наукових установ Київського академічного університету. 

Концепцію освітньої діяльності за спеціальністю 132 Матеріалознавство на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти в новій редакції затверджено Вченою радою Київського 
академічного університету (протокол № 5 від 29 листопада 2022 р.) . 
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