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Перспективи та можливості економічного зростання України істотним чином за-

лежать від становлення інноваційної моделі економіки, чутливої до створення та прак-

тичного використання новітніх технологічних розробок у найсучасніших галузях науки 

та промисловості. Серед таких розробок саме нанотехнології у сучасному матеріялоз-

навстві, наноелектроніці, біології та медицині визначають ефективність виробництва та 

якість відповідної продукції. Тому задача підготовки висококваліфікованих фахівців для 

створення, дослідження та практичного використання наносистем і наноматеріялів є на 

сьогодні однією з пріоритетних в галузі вищої освіти. 

Освітньо-наукова програма «Фізика наносистем» на здобуття освітнього ступеня 

маґістра передбачає підготовку фахівців другого ступеня вищої освіти за спеціяльністю 

104 «Фізика та астрономія». Метою навчання за цією програмою є підготовка високок-

валіфікованих фахівців з фізики наномасштабних систем різних типів (металічні нанос-

труктури та наноматеріяли, напівпровідникові гетероструктури, нанонитки, наноточки, 

наноматеріяли та нанокомпозити на основі графіту, графітові нанотрубки тощо) з мож-

ливостями широкого працевлаштування, рівень фундаментальної та практичної підгото-

вки яких уможливлює розв’язувати широке коло науково-дослідницьких задач у галузі 

нанофізики, а також виконувати інноваційні розробки для сучасного виробництва. 

Освітньо-наукова програма «Фізика наносистем» містить необхідний набір на-

вчальних дисциплін, що повною мірою відображують сучасні тенденції та проблеми в 

галузі фізики наноструктур. Навчальні дисципліни збалансовано розподілені за основ-

ними блоками, що дає змогу поєднати широту охоплення сучасної наукової проблема-

тики в галузі фізики наносистем з достатньо ґрунтовним викладенням матеріялу окре-

мих курсів. Маю відзначити високий кваліфікаційний рівень науково-педагогічних пра-

цівників кафедр загальної фізики та фізики металів, які здійснюють навчання за вказа-

ною програмою (5 професорів, 9 доцентів, з яких 1 доктор та 8 кандидатів фізико-

математичних наук). Важливо, що освітньо-наукова програма передбачає ряд практик 

(науково-виробничу, асистентську, тьюторську, науково-дослідну та ін.), що уможли-

вить сформувати у студентів необхідний набір практичних навичок для реалізації набу-

тих знань. 

Однак, необхідно висловити і ряд зауважень щодо змісту програми, які пропоную 




