
   

 

                                                        

     Curriculum Vitae   Цареградська Т.Л.  

 
 

ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ Цареградська Тетяна Леонідівна 

 
  

 Службова адреса   вул. Володимирська, 64/13,  місто Київ, 01601, Україна 

Службовий  телефон    :  +38 044 521-32-72 
 Електронна адреса (службова):  tsar_grd@ukr.net 

 Особиста веб сторінка     http://gen.phys.univ.kiev.ua/299-tsaregradska 
Соціальні мережі/чати  (за наявності, необов’язково)   

Аккаунт (профіль) в наукометричних базах даних  (за наявності, необов’язково)   
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506681596 
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana-Tsaregradskaya-5 
https://publons.com/wos-op/researcher/3752433/tatiana-tsaregradskaya/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HU84p-oAAAAJ&hl=ua 
https://orcid.org/0000-0002-5358-3428 
Стать Ж  |  Дата народження ( 03.09.1968)       |  Громадянство  Україна_____________   

 

Науковий ступінь (ступінь, спеціальність) Кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 

«фізика твердого тіла» 

Вчене звання  Доцент, старший науковий співробітник 

Посада Доцент 

Кафедра Кафедра загальної фізики 

Факультет/інститут Фізичний 

Посада за сумісництвом  
 

 
Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь:  
 
У поточному році (2022/2023) 1. Процеси фазоутворення в аморфних та 

нанокристалічних системах, магістри, 1 курс, лекції 
+спецлабораторні роботи 

2. Фізичні властивості наносистем, магістри, 1 курс, лекції 
+спецлабораторні роботи 

3. Термодинаміка металів та сплавів, бакалаври, 3 курс, 

лекції 
4. Безпека життєдіяльності з основами екології, бакалаври 

3 курс, лекції 
4. Фізика (для студентів хімічного факультету), 

бакалаври, 1 курс, практичні 

5. Фізика (для студентів ФІТ), бакалаври, 1 курс, 
лабораторні роботи 

У попередні періоди 1. Термодинаміка конденсованого 

 стану, бакалаври, 3 курс, лекції 
2. Теорія та моделювання процесів фазоутворення  в 

металах та сплавах, магістри, 1 курс, лекції + 
спецлабораторні роботи 

3. Охорона праці в галузі, магістри, 2 курс, лекції 
4. Кристалізація та аморфізація металевих систем, 

магістри, 1 курс, лекції 

5. Наноструктурні та аморфні металеві системи, магістри,  
2 курс, лекції 

6. Фазові перетворення в металах та сплавах, магістри, 1 
курс, лекції +спецлабораторні роботи 

 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506681596
https://www.researchgate.net/profile/Tatiana-Tsaregradskaya-5
https://publons.com/wos-op/researcher/3752433/tatiana-tsaregradskaya/
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HU84p-oAAAAJ&hl=ua


 

  

 

 

ДОСВІД НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОІГЧНОЇ РОБОТИ 

 
Період (починати з останнього) Етап (опис) 

З 2007 Посада доцент кафедри загальної фізики 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; фізичний факультет 

Освіта 

З 1999 по 2007 Посада старший науковий співробітник 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; фізичний факультет,  кафедра 
загальної фізики 

Наука  

З 1994 по 1999 Посада науковий співробітник 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; фізичний факультет, 
кафедра загальної фізики 

Наука  

З 1993 по 1994 Посада молодший науковий співробітник 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка; фізичний факультет, 
кафедра загальної фізики 

Наука  

 
 
НАВЧАННЯ ТА СТАЖУВАННЯ 
 

Період (починати з останнього) Етап (опис) 

07.07 – 04.08.2022 Навчальний курс «TEACH SUMMER FOR TEACHERS BOOTCAMP»,  
сертифікат №TM №2022/00233, Львів, Україна. 

11-14.07.2022 Проект з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-BizBridge», 

Softserve, cертифікат №387. 

25.07-05.08.2022 Програма KNU Educators` week by Genesis 

січень 2022 Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів 

«KNU Teach Week 3” сертифікат № 333-22  від  07.02.2022 

травень 2021 курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей  викладачів 
“KNU Teach Week2”, сертифікат від  09.06.21. 

січень 2021 курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей  викладачів 
“KNU Teach Week”,  сертифікат від  25.01.21. 

З 01.05.2021 по 31.05.2021 Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна (наказ 

Ректора №526-32 від 17.08.20, сертифікат № 61-330/15  від 31.05.21) 

З 01.02.2016  по 31.03.2016 Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна 
Наукове стажування у відділі надпровідності  (№9), за тематикою 

«Теоретичні дослідження електромагнітних властивостей надпровідників та 
споріднених їм сполук». Наказ № 546-32  від 26.08.2015 

З 6.06.2012 по 19.06.2012 Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету 

Курси підвищення кваліфікації з курсу «Безпека життєдіяльності» (наказ №469-32 
від 01.06.2012) та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації (12 СПК 836079). 

З 1990 по 1993 Київський національний університет імені Тараса Шевченка; фізичний факультет, 

кафедра загальної фізики (аспірантура) 
Дисертаційна робота (кандидатська):  «Теоретичні та експериментальні 

дослідження процессу аморфізації металевих стекол» за спеціальністю  
01.04.07 – фізика твердого тіла захищена в 1994 році. 

З 1985 по 1990 Київський національний університет імені Тараса Шевченка; фізичний факультет, 
кафедра фізики металів. Навчання (вища освіта). 
Фізик, викладач.  
Референт-перекладач 
Дипломна робота: «Вплив електричного поля на рухливість дислокацій в 
монокристалах кремнію» 

 
 
 



   

 

 
 
 
ПЕРСОНАЛЬНІ НАВИЧКИ 
 

Найменування  Рівень (опис) 

Рідна мова українська 

Іноземна мова 1 Англійська, В1 

Іноземна мова 2  

Комунікаційні компетентність Гарні навички комунікації отримала під час виховної роботи зі студентами фізичного 

факультету та  проведення учнівських олімпіад з фізики. 

Організаційна/управлінська 

компетентність 
Виконую обовязки вченого секретаря кафедри загальної фізики.  

Приймала активну участь в підготовці ліцензійної справи нової спеціальності  

«Фізика наносистем» та акредитаційних справ.  

Цифрові компетенції Рівень - Базовий 

Області професійних інтересів Фізика конденсованого стану, фізика наносистем, фізика наноструктур в металлах 

та кераміках, термодинаміка металів та сплавів, аморфні металеві сплави, процеси 
фазоутворення в аморфних та нанокристалічних металевих системах 

 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ (не вноситься інформація вказана вище) 

 

Найменування  (назви публікацій, презентацій, проектів, конференцій, семінарів, найменування нагород і премій, 

членство в академіях, професійних і наукових асоціаціях тощо) 

Публікації Результати наукової діяльності представлено у 192  публікаціях, з них: 97 статей у вітчизняних та 

зарубіжних журналах (в базі Scopus - 42) та 95 тез доповідей на міжнародних наукових 

конференціях,  
23 навчальних посібників та монографія. Деякі  публікації:  

• Боровий М.О., Оліх О.Я., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л., Подолян А.О., Козаченко В.В. 

Загальна фізика для хіміків. Частина 3. Оптика, елементи квантової механіки, атомної та 
ядерної фізики. Видавництво «Тов. Твори» 2022, 187 с. 

• T. L. Tsaregradskaya, I. V. Ovsiienko, V. V. Kozachenko, A. M. Kurilyik, G. V. Saenko, O.O. Kalenyk & O. 

V. Turkov (2022) Effect of constant magnetic field on the properties of transition metals based 

amorphous alloys, Molecular Crystals and Liquid Crystals, DOI: 10.1080/15421406.2022.2091269 

• T.L. Tsaregradskaya, I.V. Ovsiienko, T.A. Len, G.V. Saenko,  O.V. Turkov (2022) Structure and 
properties of amorphous-nanocrystalline alloy Fe77,5Ni3,5Mo1Si2B16, obtained by controlled 

annealing from the amorphous state, Molecular Crystals and Liquid Crystals,  
      DOI: 10.1080/15421406.2022.2068472 

• Боровий М.О., Куницький Ю.А., Каленик О.О., Овсієнко І.В., Цареградська Т.Л. 

«Наноматеріали, нанотехнології, нанопристрої». Київ, Видавництво «Інтерсервіс», 2015, 
350 с 

• В.А. Макара,  В.І. Оглобля, І.В. Плющай, Т.Л. Цареградська. Навчальний посібник „Загальна 

фізика для біологів. Збірник задач. ВПЦ “Київський університет”, 2011, 258 с.  Гриф 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

• Л.А. Булавін, В.І. Лисов, С.Л. Рево, В.І. Оглобля, Т.Л. Цареградська. Фізика іонно-
електронних рідин. Монографія. Київ, Вид.-поліграфічний центр „Київський університет”,  

2008, 384 с.  

Конференції Прийняла участь в понад 60 міжнародних конференціях 

Членство в 
організаціях 

Член Українського Фізичного товариства 

Цитування Кількість цитувань 55 (за наукометричною базою Scopus), h-index – 5. 

 
 

https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2091269
https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2068472

