Напрям 6.040203 – фізика, освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

БАКАЛАВР
240 кредитів

НОРМАТИВНІ
НАВЧАЛЬНІ
ДИСЦИПЛІНИ
179 кредитів

ВАРІАТИВНА
ЧАСТИНА
ПІДГОТОВКИ
51 кредити

Цикл
гуманітарної
та
соціальноекономічної
підготовки

Цикл
фундамента
льної та
природничонаукової
підготовки

42.5 кр

76 кр

Цикл
професійної
підготовки
60.5 кр

НАВЧАЛЬНА
ПРАКТИКА
2 кредити

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
БАКАЛАВРА

8 кредитів

Дисципліни
за вибором
навчального
закладу

Дисципліни
самостійног
о вибору
студента

28 кр

23 кр

1-й рік навчання.
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Історія України – 3 кр
Українська мова (за професійним спрямуванням) – 2 кр
Культурологія – 2 кр
Релігієзнавство, етика і естетика – 2.5 кр
Фізична культура – 3 кр
Іноземна мова (за професійннм спрямуванням) – 6 кр
Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки
Математичний аналіз – 12 кр
Аналітична геометрія та лінійна алгебра – 6 кр
Диференціальні та інтегральні рівняння – 3 кр
Механіка – 7 кр
Молекулярна фізика – 7.5 кр
Цикл професійної підготовки
Програмування – 3 кр
Математичне моделювання – 3 кр

2-й рік навчання.
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Психологія – 3 кр
Фізична культура – 3 кр
Іноземна мова (за професійннм спрямуванням) – 4 кр
Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки
Математичний аналіз – 4 кр
Диференціальні та інтегральні рівняння – 3 кр
Електрика і магнетизм – 8.5 кр
Оптика – 8.5 кр
Основи векторного та тензорного аналізу – 2 кр
Цикл професійної підготовки
Класична механіка – 7 кр
Електродинаміка – 2 кр
Теорія ймовірності та математична статистика – 2 кр
Математичне моделювання – 2 кр
Основи сучасної електроніки – 5 кр
Теорія функцій комплексної змінної – 2 кр
Методи математичної фізики – 4 кр

3-й рік навчання.
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Економічна теорія – 3 кр
Правознавство – 3 кр
Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки
Фізика атома – 8 кр
Фізика ядра і елементарних частинок – 6.5 кр
Цикл професійної підготовки
Основи екології та безпека життєдіяльності – 3 кр
Електродинаміка – 5 кр
Квантова механіка – 8 кр
Термодинаміка та статистична фізика – 3 кр
Компьютерна фізика та програмні пакети – 2 кр
Методи математичної фізики – 4 кр
Навчальна практика – 2 кр
Дисципліни за вибором навчального закладу
спеціалізація „астрономія”
Загальна астрономія – 2 кр
Загальна астрофізика – 2.5 кр
Астроспектроскопія – 1 кр
спеціалізація „фізика космосу”
Експериментальні космічні дослідження – 2 кр
Вступ до фізики плазми – 2 кр
Теорія переносу випромінювання – 1.5 кр
спеціалізація „фотоніка”
Експериментальні методи фотоніки – 2 кр
Генерація, поширення та взаємодія світла з речовиною – 2.5 кр

Оптика неоднорідних та анізотропних середовищ – 1 кр
спеціалізація „фізичне матеріалознавство”
Кристалічна будова твердих тіл – 2 кр
Термодинаміка металів і сплавів – 1.5 кр
Дефекти в напівпровідникових та діелектричних кристалах – 2 кр
спеціалізація „квантова теорія поля”
Методи теорії груп в фізиці елементарних частинок – 2 кр
Вступ до квантової теорії поля – 1.5 кр
Квантова механіка частинок зі спіном – 2 кр
спеціалізації „молекулярна фізика, медична фізика”
Комп’ютерне моделювання у медичній та молекулярній фізиці – 3 кр
Основи теплофізики – 2.5 кр
спеціалізація „теоретична фізика”
Основи синергетики – 2.0 кр
Елементи теорії симетрії – 2.0 кр
Функціональний аналіз – 1.5 кр
спеціалізації „фізика функціональних матеріалів, фізика радіаційної медицини”
Фізика функціональних матеріалів — 2.0 кр
Фізика наноструктур — 1.5 кр
Фотоніка наноструктур — 2.0 кр
спеціалізації „експериментальна ядерна фізика, ядерна енергетика”
Методи реєстрації ядерного випромінювання – 3.5 кр
Автоматизація ядерно-фізичного експерименту – 2.0 кр
спеціалізація „оптика твердого тіла”
Фізичні основи оптичної спектроскопії – 1.0 кр
Оптика напівпровідників – 2.0 кр
Експериментальні методи оптичної спектроскопії – 2.5 кр
спеціалізація „фізика металів”
Фізичне матеріалознавство – 4.0 кр
Дифракційні методи досліджень конденсованого стану – 1.5 кр
спеціалізація „фізика високих енергій”
Експериментальні методи фізики високих енергій – 2.0 кр
Вступ до фізики високих енергій – 1.5 кр
Основи загальної теорії відносності та космології – 2.0 кр
Дисципліни самостійного вибору студента
спеціалізація „астрономія”
Практична астрофізика /Астрофізичні дослідження – 3.0 кр
Сферична астрономія / Векторна астрометрія – 1.0 кр
Загальна астрометрія / Методи астрофізики – 2.0 кр
Астрофотометрія / Редукційні обчислення – 1.5 кр
спеціалізація „фізика космосу”
Вступ до астрономії / Основи астрофізики – 3.0 кр
Системи космічних апаратів / Орбіти космічних апаратів – 1.0 кр
Фізичні процеси в іоносфері Землі / Плазмова астрофізика – 2.5 кр
Магнітосфера Землі / Міжпланетний простір – 1.0 кр
спеціалізація „фотоніка”
Вступ до фотоніки / Фотоніка конденсованих середовищ – 3.0 кр

Вимірювання параметрів джерел випромінювання / Методика вимірювання
спектрів поглинання та люмінісценції – 1.0 кр
Основи автоматизації фізичного експерименту / Методика оптичних вимірювань та
обробки результатів – 2.5 кр
Оптичні прилади / Техніка оптичних вимірювань – 1.0 кр
спеціалізація „фізичне матеріалознавство”
Механічні властивості твердих тіл / Фізичні основи міцності та пластичності – 2.0
кр
Основи фізики сучасних матеріалів / Фізичні властивості конструкційних
матеріалів – 2.0 кр
Основи акустики твердого тіла / Пружні хвилі у твердих тілах – 2.0 кр
Експериментальні методи фізичної акустики / Методи збудження та реєстрації
пружних хвиль – 1.5 кр
спеціалізація „квантова теорія поля”
Релятивістська теорія гравітації / Сучасна космологія – 2.0 кр
Додаткові розділи математичної фізики / Методи функції Гріна в квантовій теорії
поля – 2.0 кр
Релятивістська теорія елементарних частинок / Статистичні теорії квантової
механіки – 1.5 кр
Релятивістська квантова механіка / Вступ в алгебраїчну квантову теорію поля – 2.0
кр
спеціалізації „молекулярна фізика, медична фізика”
Елементи механіки суцільного середовища / Основи реології – 2.0 кр
Анатомія та основи фізіології людини / Структура твердих тіл – 2.0 кр
Фізико – хімічні основи медичної фізики / Структура полімерів – 1.5 кр
Фізичні основи ультразвукової діагностики / Механічні та теплові властивості
твердих тіл – 2.0 кр
спеціалізація „теоретична фізика”
Обчислювальні методи теоретичної фізики / Хаотична динаміка детермінованих
систем – 2.0 кр
Математичне забезпечення комп’ютерних розрахунків / Нелінійна фізика – 2.0 кр
Додаткові розділи квантової механіки / Об"єктне програмування – 2.0 кр
Додаткові розділи теорії функцій комплексних змінних / Додаткові розділи
математичної фізики – 1.5 кр
спеціалізації „фізика функціональних матеріалів, фізика радіаційної медицини”
Термодинаміка функціональних матеріалів / Радіаційна біофізика – 2.0 кр
Фізика полімерних нанокомпозитів / Радіаційна екологія біосистем – 2.0 кр
Дифракція променів в наноматеріалах / Радіаційна екологія людини – 1.5 кр
Структура наноматеріалів / Наноструктура біомолекул – 2.0 кр
спеціалізації „експериментальна ядерна фізика, ядерна енергетика”
Взаємодія випромінювання з речовиною / Використання ядерно – фізичних методів
у медицині – 3.0 кр
Математична статистика в ядерній фізиці / Фундаментальні властивості та джерела
нейтронів / Вступ до нейтронної фізики – 1.0 кр
Методи обробки експериментальних даних / Експериментальні методи ядерної
фізики / Методи вимірів ядерних матеріалів / Ядерні паливні цикли – 2.0 кр

Основи теорії дифузії та сповільнення нейтронів / Метод Монте-Карло в задачі
переносу випромінювання / Елементи теорії ядерних реакторів / Чисельні методи
розв"язку рівняння переносу випромінювальної енергії – 1.5 кр
спеціалізація „оптика твердого тіла”
Оптоелектроніка / Металооптика – 3.0 кр
Спектроскопія конденсованих середовищ / Електронна структура та оптичні
властивості діелектричних кристалів – 2.5 кр
Теоретично-групові методи спектроскопії / Спектроскопія кристалів – 1.0 кр
Спектроеліпсометрія поверхні / Оптична обробка поверхні – 1.0 кр
спеціалізація „фізика металів”
Основи міцності та пластичності / Дефекти в кристалах – 3.0 кр
Структурна кристалографія / Теорія симетрії в кристалах – 1.0 кр
Основи експериментальної діяльності / Статистичний аналіз та обробка результатів
досліджень – 2.0 кр
Рентгенографія металів / Методи структурного аналізу – 1.5 кр
спеціалізація „фізика високих енергій”
Фізика елементарних частинок та інфляційна космологія / Основи неабелевих
калібровочних теорій – 2.0 кр
Операційна система Linux в плануванні і обробці даних експерименту / Методи
програмування в системі ГРІД – 3.5 кр
Феноменологічні моделі фізики високих енергій / Фізика космічних променів – 2.0
кр

4-й рік навчання.
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Філософія, логіка – 3.0 кр
Соціологія – 2.5 кр
Політологія – 2.5 кр
Цикл професійної підготовки
Термодинаміка та статистична фізика – 4.0 кр
Астрофізика – 2.0 кр
Кваліфікаційна робота бакалавра – 8.0 кр
Дисципліни за вибором навчального закладу

спеціалізація „астрономія”
Небесна механіка – 3.0 кр
Позагалактична астрономія – 3.0 кр
Методи астрофізики – 2.5 кр
Навколоземний космічний простір – 2.0 кр
Теоретична астрофізика – 3.5 кр
Визначення орбіт – 2.0 кр
Фізика Сонця – 2.0 кр
Фотометрія небесних тіл – 3.5 кр
Методика виконання кваліфікаційної роботи – 1.0 кр
спеціалізація „фізика космосу”
Сонячно – земні зв’язки – 3.0 кр
Динаміка атмосфер – 2.5 кр
Фізика космічної плазми – 3.0 кр
Основи синергетики – 2.0 кр
Методи обробки супутникових даних – 3.5 кр
Нелінійні хвильові процеси в плазмі – 2.0 кр
Хвилі в плазмі – 3.0 кр
Фізика компактних об’єктів – 2.5 кр
Методика виконання кваліфікаційної роботи – 1.0 кр
спеціалізація „фотоніка”
Квантова оптика – 3.0 кр
Фізичні основи квантової електроніки – 2.0 кр
Теоретико – групові методи у фотоніці – 2.0 кр
Спектроскопія багатоатомних молекул – 3.5 кр
Радіоспектроскопічні методи дослідження конденсованих речовин – 2.0 кр
Нанофотоніка – 2.5 кр
Фотоніка органічних середовищ – 3.0 кр
Спектроскопія кристалів – 2.5 кр
Нерівноважні процеси в фотопровідниках – 2.0 кр
спеціалізація „фізичне матеріалознавство”
Фізичні основи рентгеноструктурного аналізу – 2.0 кр
Експериментальні методи рентгеноструктурних досліджень – 3.0 кр
Оптичні властивості квантоворозмірних систем – 3.5 кр
Елементарні збудження в невпорядкованих системах – 2.0 кр
Квантова теорія твердого тіла – 3.5 кр
Фізика низькорозмірних напівпровідникових систем – 3.5 кр
Фізика магнітних матеріалів – 2.0 кр
Фізика фулеренів та вуглецевих нанотрубок – 2.0 кр
Методи організації фізичних досліджень – 1.0 кр
спеціалізація „квантова теорія поля”
Квантова механіка частинок зі спіном – 4.0 кр
Електрослабкі взаємодії – 4.0 кр
Електродинаміка плазми – 2.5 кр
Наближені методи квантової механіки – – 2.0 кр
Квантова хромодинаміка – 2.5 кр
Нелінійні польові моделі і елементи теорії струн – 3.0 кр
Теорія розсіяння – 2.5 кр

Порушення симетрій у квантових теоріях – 2.0 кр
спеціалізації „молекулярна фізика, медична фізика”
Фазові переходи – 3.0 кр
Фізика макромолекул – 2.5 кр
Статистичні методи опрацювання експерименту – 2.0 кр
Спектроскопія полімерів та біополімерів – 2.0 кр
Експериментальні методи досліджень рідин, полімерів та фазових переходів – 5.5
кр
Флуктуації та динаміка молекул в конденсованому середовищі – 3.0 кр
Фізика рідин – 2.5 кр
Нерівноважна термодинаміка – 2.0 кр
спеціалізація „теоретична фізика”
Теорія рідких кристалів – 3.5 кр
Теорія випадкових процесів – 2.0 кр
Методи теорії груп Лі – 3.0 кр
Квантова теорія твердого тіла – 5.0 кр
Релятивістська квантова теорія поля – 2.5 кр
Квантова електродинаміка – 2.0 кр
Квантова оптика – 1.5 кр
Квантова теорія наносистем – 1.0 кр
Фізична кінетика – 2.0 кр
спеціалізації „фізика функціональних матеріалів, фізика радіаційної медицини”
Дефектна структура наноматеріалів – 3.0 кр
Теорія наноструктур – 3.0 кр
Електронна структура функціональних матеріалів – 2.5 кр
Термодинаміка наноматеріалів – 2.0 кр
Радіаційна фізика наноструктур – 2.5 кр
Комп"ютерна фізика наноматеріалів – 4.0 кр
Синергетика наноструктур – 2.0 кр
Електронний та спіновий транспорт в наноматеріалах – 2.5 кр
Методика виконання кваліфікаційної роботи – 1.0 кр
спеціалізації „експериментальна ядерна фізика, ядерна енергетика”
Нейтронна фізика – 3.5 кр
Ядерні реакції – 2.0 кр
Теорія ядра – 2.0 кр
Нейтронна фізика на реакторах та методи оцінок – 3.0 кр
Ядерна спектроскопія – 3.0 кр
Радіометрія – 2.5 кр
Сучасні розрахункові коди в ядерній фізиці – 2.5 кр
Дозиметрія – 2.0 кр
Основи радіаційного захисту – 2.0 кр
спеціалізація „оптика твердого тіла”
Основи фізики лазерів – 1.0 кр
Активні середовища лазерів – 3.5 кр
Люмінесценція кристалів – 2.0 кр
Кристалооптика – 4.0 кр
Волоконна оптика – 2.0 кр
Інтегральна оптика – 2.5 кр

Нелінійна оптика та її застосування – 4.5 кр
Спектроскопія твердого тіла – 2.0 кр
Плазмоніка поверхневих шарів – 1.0 кр
спеціалізація „фізика металів”
Дифракційні методи досліджень конденсованого стану – 4.5 кр
Електронна спектроскопія твердого тіла – 2.0 кр
Методи аналізу локальної атомної структури – 1.0 кр
Фізика твердого тіла – 2.5 кр
Фізика структурних та фазових переходів – 4.0 кр
Фізика шаруватих систем – 2.5 кр
Основи магнетизму – 2.0 кр
Сучасні проблеми фізики металів – 1.0 кр
спеціалізація „фізика високих енергій”
Додаткові розділи квантової механіки – 4.0 кр
Теоретичні основи Стандартної Моделі – 5.0 кр
Вимірювання основних параметрів Стандартної Моделі – 2.5 кр
Фізика сучасних прискорювачів – 2.0 кр
Теорія груп у фізиці елементарних частинок – 2.5 кр
Методи обробки даних в системі ГРІД – 2.5 кр
Теорія розсіяння – 3.0 кр
Теорія кварк-глюонної плазми – 1.0 кр
Дисципліни самостійного вибору студента
спеціалізація „астрономія”
Зоряна астрономія / Хімічна еволюція Галактики – 2.0 кр
Фізика та хімія комет / Елементи космогонії – 2.0 кр
Астрофізичний практикум / Чисельне моделювання в астрофізиці – 6.0 кр
Методи радіоастрономії / Радіоастрометрія – 3.5 кр
Основи фізики плазми / Магнітна гідродинаміка – 2.0 кр
спеціалізація „фізика космосу”
Нестаціонарні зорі та туманності / Релятивістська астрофізика – 2.0 кр
Гідродинаміка та нелінійні процеси / Коливання та хвилі – 2.0 кр
Чисельне моделювання у фізиці космосу / Статистичне опрацювання даних – 6.0 кр
Вступ до загальної теорії відносності / Теорія гравітації – 3.5 кр
Сонячна магнітогідродинаміка / Фізика раннього Всесвіту – 2.0 кр
спеціалізація „фотоніка”
Спектроскопія комбінаційного розсіяння світла / Сучасні методи спектрального
аналізу – 4.0 кр
Малоенергозатратні джерела випромінювання та фотовольтаічні перетворювачі /
Випромінювачі та фотоприймачі різних спектральних діапазонів – 3.0 кр
Нанофізика та наноелектроніка / Оптичні інформаційні технології – 3.0 кр
Теорія твердого тіла. / Квантова теорія твердого тіла – 3.5 кр
Часороздільна спектроскопія / Нелінійні оптичні явища – 2.0 кр
спеціалізація „фізичне матеріалознавство”
Фізика вуглецевих матеріалів / Низькорозмірні вуглецеві матеріали та композити –
4.0 кр
Фізика невпорядкованих систем / Фізика електронно-іонних рідин – 2.0 кр
Основи фототермоакустики / Фотоакустика низькорозмірних систем – 4.0 кр

Методи експерментальних досліджень напівпровідникових матеріалів / Основи
фізичного експерименту в напівпровідниковій електроніці – 2.0 кр
Фізика напівпровідників / Фізичні основи напівпровідникової електроніки – 3.5 кр
спеціалізація „квантова теорія поля”
Теорія конденсованого стану / Методи квантової теорії поля в статистичній фізиці
– 3.0 кр
Функціональний аналіз / Ренормгрупа в квантовій теорії поля – 3.0 кр
Квантова теорія поля / Вторинне квантування – 4.0 кр
Прикладна квантова теорія поля / Прикладна квантова електродинаміка – 2.5 кр
Магнітна гідродинаміка / Статистична теорія систем з кулонівською взаємодією –
3.0 кр
спеціалізації „молекулярна фізика, медична фізика”
Фізичні основи інтроскопії / Фізика газів – 3.0 кр
Фізика клітинних процесів / Фізика дисперсних систем – 3.0 кр
Фізика функціональних систем людини / Будова молекул та хімічний зв"язок – 4.0
кр
Основи молекулярної біофізики / Вибрані глави молекулярної фізики – 3.5 кр
Фізика ДНК / Оптичні властивості рідин – 2.0 кр
спеціалізація „теоретична фізика”
Загальна теорія відносності / Теорія магнітних явищ – 2.0 кр
Основи теорії надпровідності / Додаткові розділи функціонального аналізу – 2.5 кр
Квантово-польові методи в теорії багаточастинкових систем / Квантова хімія
молекулярних систем – 5.0 кр
Теоретична біофізика / Вступ до молекулярної електроніки – 3.0 кр
Статистична фізика модельних систем / Теорія функціоналу густини – 3.0 кр
спеціалізації „фізика функціональних матеріалів, фізика радіаційної медицини”
Електронна спектроскопія наноструктур / Фізика життєвих процесів – 3.0 кр
Електронна структура біоматеріалів / Медичне матеріалознавство – 4.0 кр
Синхротронна дифрактометрія наноматеріалів / Молекулярна біофізика – 3.0 кр
Теоретична радіаційна фізика / Комп’ютерна фізика біоматеріалів – 3.0 кр
Фізика стабільності наноматеріалів / Фізика живих систем – 2.5 кр
спеціалізації „експериментальна ядерна фізика, ядерна енергетика”
Прискорювачі заряджених частинок / Фотоядерні реакції / Математичне
моделювання фізичних процесів в реакторних установках / Основи теплогідравліки
реакторних установок – 4.0 кр
Фізика високих енергій / Аналіз даних у фізиці високих енергій / Радіаційна
екологія / Ядерно – фізичні аспекти термоядерних реакторів – 4.0 кр
Фізика елементарних частинок / Вступ до квантової хромодинаміки / Фізичні
основи безпечного поводження з радіоактивними відходами / Переробка та
захоронення радіоактивних відходів палива – 2.0 кр
Теорія розсіяння / Статистична теорія структури та розпаду ядер / Нейтроннофізичні розрахунки реакторів / Основи фізики реакторів – 3.0 кр
Фізика високих енергій: техніка експерименту / Ядерна спектроскопія на пучку /
Ядерні технології / Обладнання ядерно-енергетичних реакторів – 2.5 кр
спеціалізація „оптика твердого тіла”
Когерентна оптика / Оптика наноструктур – 6.0 кр
Фізика живого і біомедична оптика / Спектроскопія поверхні твердого тіла – 2.0 кр
Радіоспектроскопія / Методи дослідження нанорозмірних систем – 2.0 кр

Оптичні методи реестрації інформації / Оптичні властивості матеріалів
оптоелектроніки – 3.0 кр
Керована трансформація оптичних властивостей твердих тіл / Методи
модуляційної спектроскопії – 2.5 кр
спеціалізація „фізика металів”
Електронна мікроскопія / Фізичні методи в криміналістиці – 3.0 кр
Рентгеноструктурний аналіз монокристалів / Діагностика поверхні та тонких
плівок – 4.0 кр
Кінетичні властивості твердих тіл / Фізика надпровідних матеріалів – 3.0 кр
Резонансні методи досліджень твердого тіла / Методи аналізу локальної атомної
структури – 2.5 кр
Наноструктурні матеріали / Основи нанотехнологій – 3.0 кр
спеціалізація „фізика високих енергій”
Квантова теорія поля у фізиці конденсованого стану / Методи квантової теорії поля
в статистичній фізиці – 3.0 кр
Глибоко непружне розсіяння / Структурні функції – 3.0 кр
Теорія великого об'єднання / Основи сучасних суперсиметричних теорій – 4.0 кр
Фізика масивних нейтрино / Методи детектування мас нейтрино – 2.5 кр
Нелінійна сігма модель у двох вимірах / Статистична теорія систем з взаємодією
Юкави – 3.0 кр

