
ПРОГРАМА 
розвитку кафедри електрофізики  

факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 
 

1. Основні положення 
 

Програма розвитку кафедри електрофізики факультету радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка розроблена у відповідності до Закону “Про вищу 
освіту”, Статуту Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та Державної комплексної програми розвитку Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр. 

Кафедра електрофізики існує на факультеті радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем з моменту його заснування в нашому університеті в 
1952 році.  

Основну увагу на кафедрі приділено якості навчально-методичної, 
наукової роботи та органічному поєднанню освітньої роботи студентів і 
аспірантів з сучасними науковими дослідженнями. На даний момент освітні 
та наукові здобутки кафедри добре відомі як в Україні, так і за кордоном у 
США, Німеччині, Франції, Іспанії, Фінляндії тощо. 

Основною задачею кафедри електрофізики є викладання циклу 
навчальних дисциплін загальної фізики (Механіка, Молекулярна фізика, 
Електрика та магнетизм, Оптика і Атомна фізика) для студентів всіх трьох 
напрямів підготовки, які здійснюються на факультеті радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем. Таким чином, кафедра забезпечує 
отримання студентами факультету глибоких фундаментальних знань в галузі 
загальної фізики і методів експериментальних фізичних досліджень. 
Починаючи з 2010 року кафедра є випусковою за спеціальністю “Прикладна 
фізика та наноматеріали” (ОКР “магістр”). 

Підготовка нових та оновлення існуючих спеціальних курсів буде 
органічно поєднуватись з науковими дослідженнями співробітників кафедри, 
з урахуванням досвіду міжнародної співпраці кафедри з провідними 
освітніми та науковими установами світу. Це дозволяє випускникам кафедри 
отримувати високий фаховий рівень, що засвідчують численні доповіді на 
міжнародних конференціях, які були здійснені студентами і аспірантами 
кафедри.  

На квітень 2017 року на кафедрі електрофізики працює 14 штатних 
викладачів: 4 доктори фізико-математичних наук (в.о. завідувача кафедри 
проф. Коваленко В.Ф., проф. Жарких Ю.С., проф. Овечко В.С., проф. 



Савенков С.М. ); 9 кандидатів фізико-математичних наук (доц. Гойса С.М., 
доц. Іванюта О.М., доц. Іщук Л.В., доц. Карлаш Г.Ю., доц. Короновський 
В.Є., доц. Сохацький В.П., ас. Висоцький М.В., ас. Ніконова В.В., ас. 
Слінченко Ю.А.) і 1 асистент без наукового ступеня (Стецюк В.М.). В склад 
кафедри входять наукова лабораторія (завідувач канд. фіз.-мат. наук, с.н.с 
Павлюк С.П.) і навчальна лабораторія (завідувач Вебла Т.С.). Однією з 
основних задач кафедри є сприяння підвищенню кваліфікації викладачів та 
наукових співробітників, активне залучення магістрів і аспірантів до науко-
вої роботи і навчального процесу, підвищення результативності аспірантури, 
сприяння омолодженню професорсько-викладацького та наукового складу 
кафедри. 

 
 
2. Основні напрями роботи кафедри 
 
Основними напрямами роботи кафедри електрофізики є навчально-

методична та науково-дослідна робота, широке використання результатів 
науково-дослідної роботи в навчальному процесі, наукова і виховна робота зі 
студентами, підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних освітніх і 
наукових зв’язків, поглиблення наукової співпраці з інститутами НАН 
України, залучення провідних науковців профільних інститутів НАН України 
до читання лекцій, керування випускними кваліфікаційними роботами 
студентів та підготовка кадрів вищої кваліфікації.  

 
 
3. Навчально-методична робота 
 
Фізика – наука, яка стрімко розвивається в сучасному світі, тому 

завданням кафедри на найближчі 5 років у навчально-методичній роботі має 
стати:   

- постійне оновлення змісту лекційних курсів; 
- підготовка навчально-методичної літератури для забезпечення навчаль-

ного процесу; 
- забезпечення розробки та вдосконалення навчальної документації від-

повідно до сучасних світових вимог та тенденцій розвитку факультету; 
- розширення напрямків профорієнтаційної роботи кафедри, популяри-

зація науки, залучення викладачів, студентів та аспірантів кафедри до 
організації та проведення факультетських олімпіад, наукових семінарів, 
конкурсів наукових робіт; 

- використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; 
- постійне розвиток і кадрове укріплення (за наявності фінансових мож-

ливостей) навчальної лабораторії кафедри; 



- приділення особливої уваги підтриманню та розвитку (за наявності 
належних кадрово-матеріальних умов) лабораторних практикумів; 

- постійне оновлення (за наявності належних матеріальних умов) демон-
страційного кабінету кафедри і великої фізичної аудиторії в тому числі 
в контексті профорієнтаційної роботи кафедри;   

- участь у програмах академічної мобільності; вивчення досвіду провід-
них університетів світу у викладанні профільних дисциплін; 

- сприяння підготовці програм подвійного дипломування для магістрів 
та аспірантів кафедри; 

- підготовка частини спецкурсів для викладання англійською мовою. 
Підготовка англомовних програм лекційних курсів та методичних роз-
робок. 
 
 
4. Наукова робота та міжнародні зв’язки.  
 
Наукова робота кафедри буде виконуватись у рамках Закону України 

№ 5460-VI від 16.10.2012 “Про пріоритетні напрями розвитку науки і тех-
ніки” та Державної комплексної програми розвитку Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр. Відповідно до 
зазначених документів планується:  

- участь у конкурсах науково-дослідних проектів і грантів МОН України, 
НАН України, інших установ державної та приватної форм власності;  

- участь у конкурсах міжнародних проектів для проведення спільних 
наукових досліджень з провідними науковими та навчальними цент-
рами світу;  

- сприяння публікації результатів наукових досліджень кафедри у рей-
тингових фахових українських та зарубіжних виданнях;  

- сприяння участі співробітників, студентів та аспірантів кафедри у 
міжнародних фахових наукових конференціях та школах, стажуванню 
та спільній науково-дослідній роботі з провідними науковими та нав-
чальними центрами світу;  

- посилення співпраці з науковими установами НАНУ, МОН та нау-
ковими профільними центрами світу;  

- розширення прямих зв’язків вчених кафедри з вченими провідних нау-
кових та навчальних центрів світу;  

- здійснення спільної видавничої діяльності з іншими вітчизняними та 
іноземними науковими та освітянськими закладами;  

- оновлення (за наявності належних матеріальних умов) існуючого нау-
ково-технічного обладнання;  



- забезпечення високої якості науково-дослідної роботи кафедри шляхом 
регулярного проведення наукового семінару кафедри і щорічного ана-
лізу персональних наукових здобутків співробітників кафедри; 

- сприяння підготовці та захисту дисертацій аспірантами та співробіт-
никами кафедри. 
 
 
5 . Робота зі студентами та учнівською молоддю 
 
На кафедрі планується: 

- проведення профорієнтаційної роботи серед студентів факультету з 
метою їх залучення до навчання за ОКР магістр на кафедрі; 

- підтримка участі студентів кафедри в конкурсах наукових студентсь-
ких робіт; 

- залучення студентів кафедри до участі в міжнародних освітніх прог-
рамах; 

- участь викладачів та студентів кафедри в роботі МАН України;  
- участь викладачів та студентів кафедри у шкільних та вузівських олім-

піадах та міжнародних профільних конкурсах;  
- заохочення студентів кафедри до участі у міжнародних конференціях 

та стажуванні в іноземних наукових і навчальних закладах; 
- заохочення студентів кафедри та підтримання ефективного зв’язку з 

випускниками кафедри для поширення інформації про кафедру, фа-
культет та університет. 
 
 
6. Основні умови успішного здійснення програми 
 
Успішне здійснення програми розвитку кафедри можливе за наступних 

умов: 
- активна участь викладачів та співробітників кафедри в поліпшенні 

освітньої та наукової роботи кафедри; 
- успішне використання вітчизняного та світового досвіду організації 

навчально-методичної та науково-дослідної роботи; 
- реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі; 
- залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних та закордонних 

фахівців; 
- забезпечення підтримки ініціатив кафедри керівництвом факультету та 

університету; 
- наявність відповідного фінансування з боку державних і недержавних 

установ. 
 



План розвитку кафедри електрофізики факультету радіофізики, елект-
роніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка підготував, доктор фізико-математичних наук, професор 
Савенков Сергій Миколайович.  

 
Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із 

протоколу засідання кафедри № 4 від 27 квітня 2017 р.) 
 


