
витяг
з протоколу №5 засідання кафедри фізики металів фізичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

від 23 грудня 2020 р.

ПРИСУТНІ: в.о. зав. каф. Плюгцай І.В., вч. секр. КурилюкА.М., проф. 

Семенько М.П., проф. Єжов С.М., доц. Попов О.Ю., доц. Кудін В.Г., 

доц. Курилюк В.В., доц. Шевченко В.Б. та ін. співробітники.

ЗАПРОШЕНІ: Завідувач відділу надпровідності Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кор. НАН 

України Кордюк О.А.

СЛУХАЛИ: обговорення освітньо-наукової програми «Фізика наносистем» 

за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» на здобуття другого ступеня 

вищої освіти (магістр).

ВИСТУПИЛИ: в.о. зав. кафедри Плющай І.В. та вчений секретар 

Курилюк А.М із загальною інформацією про освітньо-наукову програму 

«Фізика наносистем».

В обговоренні освітньо-наукової програми та особливостях підготовки 

магістрів на кафедрі фізики металів взяли участь проф. Семенько М.П., доц. 

Попов О.Ю. та доц. Курилюк В.В.

Завідувач відділу надпровідності Інституту металофізики ім. Г.В. 

Курдюмова, доктор фіз.-мат. наук, професор, член-кор. НАН України 

Кордюк О.А., запрошений взяти участь в обговоренні освітньо-наукової 

програми «Фізика наносистем» за спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» 

на здобуття другого ступеня вищої освіти (магістр) як представник 

роботодавців, дав позитивну оцінку програмі підготовки магістрів та 

запропонував ввести викладання деяких спеціальних курсів англійською 

мовою, що сприятиме включенню майбутніх випускників в міжнародний 

простір сучасної наукової діяльності. В.о. зав. кафедри Плющай І.В. 

підтримала цю пропозицію і зазначила, що вже зараз більшість спецкурсів



для магістрів викладається із обов’язковим дублюванням фізичних термінів 

англійською мовою навівши як приклад свій спецкурс «Спеціальні методи 

програмування та моделювання у фізиці наносистем»; запропонувала 

поширити цей досвід і на інші спецкурси, що вивчаються в межах освітньо- 

наукової програми «Фізика наносистем». Доцент Попов О.Ю. підтримав 

пропозицію член-кор. Кордюка О.А. та запропонував почати викладання 

спецкурсів, які він читає в межах освітньо-наукової програми «Фізика 

наносистем», англійською мовою.

УХВАЛИЛИ: запропонувати вченій раді фізичного факультету включити в 

навчальний план освітньо-наукової програми «Фізика наносистем» за 

спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» за II рівнем вищої освіти (магістр) 

ряд лекційних курсів, які будуть викладатися англійською мовою; 

рекомендувати викладачам задіяним у викладанні спеціальних курсів 

дублювати спеціальні фізичні терміни англійською мовою.

В.о. завідувача кафедри фізики металів І.В. Плющай

Вчений секретар кафедри А.М. Курилюк




