
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50834 Фізика та астрономія

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50834

Назва ОП Фізика та астрономія

Галузь знань 10 Природничі науки

Спеціальність 104 Фізика та астрономія

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра теоретичної та експериментальної ядерної  фізики 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедри іноземних мов, вищої математики та моделювання систем, 
управління системами безпеки життєдіяльності, філософії та методології 
науки, української та російської мов.

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

пр. Шевченка, 1, Одеса, Одеська область

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 385677

ПІБ гаранта ОП Зеленцова Тетяна Миколаївна

Посада гаранта ОП Професор

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

ztn@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(097)-218-81-13

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

заочна 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Підготовка аспірантів за науковою спеціальністю 01.04.16 – фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 
на кафедрі теоретичної та експериментальної ядерної фізики (ТЕЯФ) розпочалася у 2001 р.
Перша ОНП за третім науково-освітнім рівнем була розроблена у відповідності до Закону України «Про вищу 
освіту» в 2016 р. шляхом модернізації та удосконалення попередніх освітніх програм аспірантури і врахуванням 
багаторічного досвіду роботи Спеціалізованої вченої ради Д 41.052.06, в якій проводиться захист дисертацій за 
спеціальностями 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем та 01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і 
високих енергій. З цього ж року здійснено першій набір здобувачів доктора філософії.
З 2016 року ОНП «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій» (ФЯЕЧВЕ) постійно удосконалювалась з 
врахуванням державних нормативних документів, які регламентують підготовку докторів філософії в Україні, 
методичних рекомендацій НАЗЯВО та внутрішнього самоаналізу, якій здійснюється на системній основі.
У 2021 р. ОНП «ФЯЕЧВЕ», що акредитується, була перероблена відповідно до опублікованого проєкту стандарту 
вищої освіти та отриманих рекомендацій і пропозицій стейхолдерів, розглянута та затверджена на засіданні Вченої 
ради Державного університету «Одеська політехніка» (далі – Університет) (протокол № 2 від 22.06.2021 р.) і введена 
в дію з 1.09.2021 р. наказом ректора № 42/1 від «22» червня 2021 р. 
Розробниками ОНП є провідні вчені Університету: гарант ОНП д.т.н., проф. Зеленцова Т.М., д.ф.-м.н., проф. Русов 
В.Д., д.ф.-м.н., проф. Тарасов В.О., к.ф.-м.н., доц. Шарф І.В.
ОНП враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (у редакції від 25.06.2020 р.) і встановлює: 
обсяг та термін навчання здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти; вимоги до рівня освіти осіб, 
які можуть навчатись за цією програмою; загальні і спеціальні компетентності; програмні результати навчання, які 
має опанувати здобувач за третім (науково-освітнім) рівнем вищої освіти; перелік освітніх компонентів в їх логічній 
послідовності. 
ОНП «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій» 2021 р. впровадження розроблена відповідно до 
місії та стратегії Університету, спрямована на підготовку здобувачів для виконання ними оригінальних наукових 
досліджень, що направлені на отримання нових наукових знань, здійснення науково-педагогічної діяльності і 
підготовки та захисту дисертації в галузі фізики та астрономії.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2021 - 2022 1 1 0 0 0

2 курс 2020 - 2021 2 1 0 0 0

3 курс 2019 - 2020 2 0 0 0 0

4 курс 2018 - 2019 2 2 0 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 50803 Фізика ядра та фізика високих енергій
50805 Дозиметрія і радіаційна безпека

другий (магістерський) рівень 50804 Фізика ядра та фізика високих енергій

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

50834 Фізика та астрономія
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7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

104635 58362

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 104-0-2021-
fizyka_yadra_elementarnyh_chasty

nok_ta_vysokyh_energiy-phd.pdf

mdViV3yq1yJH7QMVxKNGM0NYgTIsGRADmjheF9OL2
mU=

Навчальний план за ОП 104-0-2021-
fizyka_yadra_elementarnyh_chasty

nok_ta_vysokyh_energiy-phd-
np.pdf

z9qpofoFCZDHZ4OPlHD3JDKBy0suRjXerdx4gcaPHLQ=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук_тіхонов.pdf l2+GdpIO4s790sGVIRlXWuk513xlll8Et9ft8ay3e/Q=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук_павлович.pdf M1BpvDT0KUh0Sv4iC2DPfn790/G3j6NFww4nH9s+o8Y
=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук_каденко.pdf rxzbecV+4ZT/A5qwtYP7hQnLt+J/2gUmh3H8PXVk25A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

відгук_герліга.pdf g3Jc/Va8ytTlakC7et+TqpDlWbPwfMp4G3YDkt1JHAw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

vidguk_bolotin.pdf bur81L61gt7V3tHv5L6GRRy8+w1Kyuv1hMUixGub/7g=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Основною ціллю ОНП є забезпечення теоретичної бази в галузі фізики ядра, елементарних частинок і високих 
енергій та підтримка здобувачів у виконанні ними оригінальних наукових досліджень, що направлені на отримання 
нових наукових знань, здійснення науково-педагогічної діяльності і підготовки та захисту дисертації.
ОНП спрямована на підготовку висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців, здатних до самостійної 
науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної діяльності у галузі фізики 
ядра, елементарних частинок і високих енергій та викладацької роботи у ЗВО. 
ОНП сфокусована на проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в галузі фізики ядра, 
елементарних частинок і високих енергій, включаючи створення нових технологій або методів аналізу, що матимуть 
широке практичне застосування.
Особливостями ОНП є велика складова науково-дослідної роботи здобувачів як самостійного дослідження, так і в 
наукових групах, що працюють в рамках держбюджетних проєктів, які виконуються на кафедрі ТЕЯФ, широкий 
спектр актуальних наукових напрямів, розгалужені зв’язки з іншими ВНЗ і НАНУ та науковими і освітніми 
установами за кордоном.

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в галузі ядерної науки і технологій спрямована на 
примноження інтелектуального капіталу нації, що відповідає місії Університету (https://op.edu.ua/about/mission-
vision-goal). 
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Підготовка висококваліфікованих, конкуренто-спроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-
освітній простір фахівців, здатних до проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, створення 
нових технологій або методів аналізу, що матимуть широке практичне застосування, спрямована на забезпечення 
потреб закладів освіти та науки і відповідає напрямкам стратегічного розвитку Університету 
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view). 

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Обговорення пропозицій здобувачів щодо змісту, організації та якості навчального процесу та НДР відбувається на 
засіданнях кафедри та наукових семінарах. Для врахування інтересів ЗВО вони безпосередньо включаються до групи 
укладачів ОНП.
При розробці ОНП «ФЯЕЧВЕ», що акредитується, враховано всі пропозиції здобувачів вищої освіти і випускників 
програми.
Наприклад, враховано пропозиції випускника аспірантури 2020 р. Потієнко О.С. щодо розширення переліку 
вибіркових дисциплін і здобувача 2 курсу К. Крутоголової про змінення порядку вивчення дисциплін і додавання 
лабораторних робіт. 
Прийнято до уваги думки випускників аспірантури, які захистили науковий ступень к.ф.-м.н. зі спеціальності 
01.04.16, Чудак Н.О., Чернеженка С.А., Какаєва А.О., Літвинова Д.А.

- роботодавці

Кафедра ТЕЯФ має багаторічні тісні зв’язки з установами НАН України, закладами вищої освіти та установами 
НАЕК «Енергоатом», які, зокрема, передбачають обговорення освітнього процесу і науково-дослідної роботи (в 
більшості випадків в робочому порядку). 
Кафедра отримала ряд відгуків і пропозицій від потенційних роботодавців щодо розробки і реалізації ОНП 
«ФЯЕЧВЕ». Усі отримані зауваження і пропозиції обговорюються і, за можливості, враховуються.
Наприклад, врахована пропозиція провідного наукового співробітника відділу теоретичної фізики Інституту 
ядерних досліджень НАН України, д.ф.-м.н., професора Павловича В.М. щодо введення до навчального процесу 
дисципліни стосовно фізики хвильових ядерних реакторів. 
Врахована також пропозиція професора Женевського університету (департамент фізики ядра та елементарних 
частинок) Тихонова А.В. щодо доцільності надання здобувачам знань з технологій машинного навчання в фізиці 
високих енергій.
Зазначені відгуки завантажено до електронної системи Національного агентства (додано до Відомостей про 
самоаналіз).

- академічна спільнота

Академічна спільнота Університету мала можливість висловлювати свої пропозиції під час створення і обговорення 
проекту ОНП «ФЯЕЧВЕ» на засіданнях кафедр, науково-методичної комісії, вченої ради ІЕКСУ.
Що стосується зовнішніх установ, то за рекомендацією завідувача кафедри ядерної фізики КНУ ім. Тараса 
Шевченка, д.ф.-м.н., професора Каденка І.М. при розробці ОНП враховано вимоги проєкту стандарту вищої освіти 
України для третього (науково-освітнього) рівня за спеціальністю 104 – Фізика та астрономія.
Завідувач відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра і нелінійної механіки ННЦ 
«Харківського фізико-технічного інституту» НАН України, д.ф.-м.н. Болотін Ю.Л. і провідний науковий 
співробітник НДІ «Астрономічна обсерваторія» і професор кафедри теоретичної фізики Одеського національного 
університету ім. І.І. Мечникова, д.ф.-м.-н., проф. Жук О.І. дали позитивні рецензії на ОНП. 

- інші стейкхолдери

В неформальному опитуванні стейкхолдерів, що проводила кафедра ТЕЯФ, брали участь випускники аспірантури 
різних років. Їх відповіді дозволяють констатувати, що вони набули широке коло загальних і спеціальних 
комптентностей, які дозволяють їм успішно працювати і сприяють кар’єрному росту.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Цілі та програмні результати навчання ОНП сформульовані на основі врахування результатів аналізу сучасних 
тенденцій розвитку досліджень з фізики ядра, елементарних частинок і високих енергій в Україні і в світі. Тому 
вони забезпечують майбутнім докторам філософії реальну можливість працевлаштування у наукових установах та 
закладах вищої освіти України на посадах наукових співробітників та викладачів фізики та математики. 
ОНП «ФЯЕЧВЕ» також спрямована на перспективу успішного розвитку економіки країни у галузі атомної 
енергетики, ядерних технологій  і розвитку обороноздатності країни. 
У ПРН зроблено акцент на отримання знань та вмінь щодо формування фахівця, який знає і розуміє сучасну 
фізику(ПРН07, ПРН09-ПРН12), вміє застосовувати сучасні математичні методи для побудови й аналізу (ПРН02, 
ПРН03), математичні моделі фізичних процесів (ПРН03, ПРН04), ефективні технології, інструменти та методи 
експериментального дослідження властивостей речовин і матеріалів при розв’язанні практичних проблем ядерної 
фізики (РН04, ПРН05, ПРН06), застосовувати фізичні і математичні та комп'ютерні моделі для дослідження 
фізичних явищ (ПРН03,ПРН09-ПРН12.
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Це свідчить про те, що цілі ОНП та програмні результати навчання знаходяться у відповідності до тенденцій 
розвитку спеціальності.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий і регіональний контекст було враховано в формуванні обов'язкових і вибіркових освітніх компонент (ОК) 
циклу професійної підготовки, оскільки підготовка фахівців за ОНП «Фізика ядра, елементарних частинок і високих 
енергій» ведеться у трьох з шості пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки, визначеними Законом України 
про «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text): 
1 - фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-
економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у 
світі та сталого розвитку суспільства і держави; 
3 - енергетика та енергоефективність; 
5 - науки про життя. 
Одним із координаторів в розробці та реалізації в областях південного регіону України ефективної регіональної 
політики розвитку науки виступає Південний науковий центр НАН України і МОН України, головними завданнями 
якого є: наукове забезпечення вирішення актуальних комплексних регіональних проблем; організація і 
використання в регіоні високоефективних наукових розробок учених України; утвердження престижності наукової 
діяльності. Вказані завдання враховувались при формуванні цілей і ПРН ОНП (ПРН1, ПРН03, ПРН06, ПРН07). 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

При формулюванні цілей, компетентностей та ПРН ОНП було враховано досвід подібних програм, за якими готують 
спеціалістів у вітчизняних ЗВО: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Харківський 
національний університет ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський національний університет, а також зарубіжних ЗВО: 
Люблянський університет (Інститут ім. Й. Стефана), Майнцський університет імені Й.Ґутенберґа, з якими кафедра 
теоретичної та експериментальної ядерної фізики має договори про науково-технічне співробітництво. Цей досвід 
стосується  розробки структурно-логічної схеми для збалансованого охоплення дисциплін загального і вибіркового 
циклу за обсягом, необхідним для вирішення дослідницьких завдань в галузі фізики ядра, елементарних частинок і 
високих енергій. Цей досвід було враховано також, при формуванні обсягу та змісту навчальних дисциплін, 
наприклад таких як «Технології машинного навчання в фізичних дослідженнях», «Теорія та експерименти в 
ядерній астрофізиці», «Застосування аналітичних і симетрійних властивостей величин в фізиці високих енергій» 
тощо.
Крім того, вивчення цілей, досвіду та принципів підготовки докторів філософії здійснюється шляхом участі в 
міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах. Державний університет "Одеська політехніка" є членом 
Регіональної мережі ядерної освіти STAR-NET (Відень), в рамках якої проводився аналіз навчальних програм країн-
учасників мережі.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Стандарт відсутній. 

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

ПРН ОНП «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій» повністю відповідають 8-му рівню 
Національної рамки кваліфікацій, що затверджена Постановою КМУ від 25.06.2020 р. № 519. Так, вимозі щодо 
знань відповідають ПРН03, ПРН07, ПРН09-ПРН12; щодо уміннь/навичок – ПРН02 - ПРН07, щодо комунікації – 
ПРН01, ПРН07, ПРН08, щодо відповідальності та автономії – ПРН04, ПРН06, ПРН08.
Знання, перелічені в програмних результатах ОНП ПРН03, ПРН07, ПРН09-ПРН12, є комплексними і 
концептуальними, вони включають сучасні здобутки і тенденції галузі природничих наук, як у межах спеціальності 
104, так і на межі з іншими галузями і спеціальностями (105 Прикладна фізика та наноматеріали, 103 Науки про 
Землю, 143 Атомна енергетика, 224 Технології медичної діагностики та лікування, тощо) і забезпечуються головним 
чином через освітні компоненти ОНП. 
ПРН02 - ПРН07 забезпечують такі спеціалізовані уміння та навички, які необхідні для наукової та інноваційної 
діяльності за спеціальністю 104 і дозволяють розв’язувати проблеми у сфері професійної діяльності, науки та/або 
інновацій, критично аналізувати існуючі і генерувати нові ідеї, планувати та реалізовувати наукові дослідження (в 
тому числі міждисциплінарні) з дотриманням принципів академічної доброчесності. Вони забезпечуються через 
наукову роботу аспірантів та їх методологічну підготовку під час аудиторних занять.
За допомогою окремих ОК ОНП, аспіранти здобувають комунікативні компетентості, які стосуються їх наукових 
досліджень, а саме, вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові 
та прикладні проблеми фізики та астрономії державною та іноземною мовами в усній та в письмовій формі, 
працювати у міжнародному контексті, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях в 
провідних міжнародних наукових виданнях, здійснювати науково-педагогічну діяльність (ПРН01, ПРН07 і ПРН08).
Передбачені ОНП ПРН04, ПРН06, ПРН08 відповідають вимогам Національної рамки кваліфікації щодо 
відповідальності та автономії осіб, які завершили навчання на ОНП третього рівня вищої освіти, та забезпечують 
здатність демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та 
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професійну доброчесність, послідовну відданість розвитку нових ідей, та здатність до безперервного саморозвитку та  
самовдосконалення.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

45

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОНП має прозору структуру та повністю відповідає об’єктам вивчення і діяльності фахівців ступеню доктора 
філософії зі спеціальності 104 «Фізика та астрономія». ОНП складається з освітньої та наукової складових 
(теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня ЗВО, науково-дослідна робота, написання і 
захист дисертації).
Обов’язкова частина містить ОК, які надають як глибинні знання зі спеціальності (Метод Лапласа для розрахунків 
фейнманівських діаграм, Використання аналітичних і симетрій них властивостей величин в фізичних задачах, Деякі 
невірішені задачі сучасної фізики ядра, елементарних частинок і високих енергій), так і загально-наукові і мовні 
компетентності (Психологія і педагогіка вищої школи, Філософія та методологія наукових досліджень, Управління 
науковою діяльністю, Іноземна мова за професійним спрямуванням). 
Призначення вибіркових ОК ОНП - розширити предметні знання здобувачів і надати глибинних знань відповідно 
до обраного напрямку наукових досліджень (Калібрувальні теорії фундаментальних взаємодій, Проблеми фізики 
високих щільностей енергії, Фізика хвильових ядерних реакторів, Континуальні інтеграли в фізичних задачах, 
Фізика нейтрино, Теорія та експерименти ядерної астрофізики, Монте-Карло генератори у фізиці високих енергій, 
Технології машинного навчання в фізичних дослідженнях).
Зміст практичної та лабораторної складової даних дисциплін спрямований на засвоєння теоретичних знань, 
практичних умінь та навичок і передбачає використання відповідних приладів, пакетів прикладних комп’ютерних 
програм (в тому числі розроблених на кафедрі) для моделювання фізичних об’єктів та процесів. 
Такий спектр дисциплін дає змогу підготувати здобувачів, здатних до науково-дослідницької, інноваційної, науково-
педагогічної діяльності та розв’язання актуальних проблем у галузі фізики ядра, елементарних частинок і високих 
енергій.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

ОНП передбачає можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через:
- індивідуальний вибір навчальних дисциплін в обсязі 26,67 % від загальної кількості кредитів ЄКТС. ("Положення 
про порядок організації вивчення вибіркових навчальних дисциплін" https://opu.ua/document/2289 та «Положення 
про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» https://opu.ua/document/3353);
- створення індивідуального НП та індивідуального плану наукової роботи здобувача ("Положення про організацію 
освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»" https://op.edu.ua/document/9419 та 
«Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» 
https://opu.ua/document/3353);
- участь у програмах академічної мобільності (https://opu.ua/document/2501));
- визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті (https://opu.ua/document/3447)).
Крім того, аспірант:
• обирає собі наукового керівника (за домовленістю);
• бере участь у визначенні теми дисертаційного дослідження (обговорення із науковим керівником);
• має право на вибір змісту асистентської педагогічної практики (за домовленістю).
Формування індивідуальної освітньої траєкторії посилюється за допомогою консультацій, які допомагають 
здобувачам якісно організовувати власну освітню діяльність, можливості брати участь (з оплатою) у виконанні 
наукових проектів кафедри, конкурсах наукових проектів молодих вчених, наукових конференціях, тренінгах, 
семінарах, онлайн-курсах.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Порядок доведення до відома здобувачів вищої освіти переліку дисциплін вільного вибору, процедура й терміни 
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його здійснення врегульовані «Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії» (https://op.edu.ua/document/3353) і "Положенням про порядок організації вивчення вибіркових освітніх 
компонентів" (див. https://opu.ua/document/3354). 
Вибіркова частина НП за ОНП становить 12 кредитів (26,67%). ОНП передбачено  вибір фахових дисциплін, що 
визначають спеціалізовану підготовку здобувача вищої освіти в межах ОНП (ВП01 – ВП08) з урахуванням власних 
потреб щодо майбутньої фахової діяльності. ОК, запропоновані на вибір, мають на меті змістовне доповнення 
обов’язкової частини, індивідуалізацію підготовки здобувачів та реалізацію їхніх освітніх і кваліфікаційних потреб. 
Аспіранти мають можливість попередньо ознайомитися із силабусами дисциплін, які розміщені на веб-сайті 
Університету.
Існує можливість вибору дисциплін з різних ОП інших рівнів вищої освіти, що є важливим для аспірантів з точки 
зору реалізації міждисциплінарності в рамках наукових досліджень. 

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка здобувачів забезпечується практичними заняттями в рамках обов’язкових та вибіркових 
компонентів НП, науковою складовою ОНП, педагогічною практикою, роботою над дисертацією, в результаті чого 
ЗВО здобувають компетентності, необхідні для науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-
організаційної та практичної діяльності у галузі природничих наук.
Важливою компонентою є «Педагогічна практика за професійним спрямуванням», яка регламентується Типовою 
навчальною програмою https://opu.ua/document/2493) і забезпечує здатність здійснювати науково-педагогічну 
діяльність в області фізики та/або астрономії. 
Практична підготовка з викладацької діяльності передбачена у обсязі 50 годин у 3 семестрі. Метою практики є 
набуття досвіду навчально-педагогічнӧі та науково-методичної діяльності і спрямована на формування інтегральної, 
загальних (ЗК01, ЗК02) та спеціальних (СК034, СК04) компетентностей. Здобувач погоджує з науковим керівником 
об’єкт його педагогічної практики (дисципліну фахової підготовки, дотичну до теми дисертації), зміст завдань, 
вимоги до їх виконання з урахуванням форм і методів навчання. 
Участь ЗВО у держбюджетних НДР кафедри, міжнародних проектах, в конкурсах наукових робіт, конференціях 
відкриває додаткові можливості для набуття компетентностей педагогічного та практичного характеру, коли підчас 
сумісної роботи зі студентами та науковцями аспіранти можуть як набувати досвід (від науковців), так і передавати 
досвід (студентам).

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Розвиток таких загальних компетентностей як здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів, володіння культурою мислення, здатність представляти та обговорювати результати своєї 
наукової роботи іноземною мовою в усній та в письмовій формі, розвиток нових навичок, методів, інструментів і 
практик, здатність породжувати нові ідеї і працювати у міжнародному контексті дозволяє випускнику бути 
успішним незалежно від специфіки діяльності.
Набуття здобувачами вищої освіти зазначених здатностей і навичок забезпечується викладанням таких дисциплін: 
іноземна мова за професійним спрямуванням, психологія та педагогіка вищої школи, філософія і методологія 
наукових досліджень, управління науковою діяльністю, в ході засвоєння яких вони набувають знань з іноземної 
мови, достатніх для вільного обговорювання з фахівцями і нефахівцями результатів досліджень та опанування 
наукової літератури і нової інформації з різних джерел, здатність працювати в міждисциплінарній команді і 
передавати свої знання та досвід іншим, здатність породжувати нові ідеї, навички управління інформацією для 
організації та проведення наукових досліджень, планування та управління проектами; здатність організовувати 
власну діяльність.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт відсутній. 

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Співвіднесення обсягу окремих ОК ОНП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти обумовлено 
"Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»" 
https://op.edu.ua/document/9419, а також «Методичними рекомендаціями із розрахунку навантаження здобувачів 
вищої освіти» (див. https://opu.ua/document/2537).
Співвідношення самостійної та аудиторної роботи здобувача визначається структурою конкретної дисципліни, з 
урахуванням змісту та результатів навчання, які вона забезпечує. На одну годину лекцій, практичних та 
семінарських занять відводиться 0,5 год СРЗ. На одну годину лабораторних занять відводиться 1 година СРЗ. Час, 
відведений для самостійної роботи здобувача, регламентується навчальним планом i повинен бути не менш 1/3 та не 
більш 2/3 загального обсягу часу, відведеного для вивчення ОК (дисципліни, практики тощо).
Тижневе аудиторне навантаження здобувача у 1-му семестрі складає - 17 годин, у 2-му – 14 годин, у 3 семестрі − 2 
години.
Обов’язкова частина складає 33 кредити, у тому числі загальна підготовка – 21 кредит, професійна – 12 кредитів, 
практична. Вибіркова частина складає 12 кредитів професійної підготовки.
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Загальний обсяг складає 1350 год. (258 год. – лекцій, 242 год. – практичних занять, 30 год. – лабораторних занять), 
самостійна робота -  822 год. (60,8 %).

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти не передбачена

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому до Університету: https://op.edu.ua/vstup/rules
Правила прийому до аспірантури:
https://drive.google.com/file/d/1XJILbwTuWh8MfJ9JLlWP1nNfxkA0n0UL/view 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Відповідно до правил прийому до Університету вступ на третій рівень ВО здійснюється на конкурсній основі. 
Вступники за спеціальністю 104 Фізика та астрономія складають фахове випробування із спеціальності за 
програмою, яка відповідає ОПП «Фізика ядра і фізика високих енергій» другого (магістерського) рівня ВО та 
вступний іспит з іноземної мови. 
Білети фахового випробування із спеціальності мають інтегративний характер та складаються з тестових питань 
трьох рівнів складності. Специфіка ОНП врахована через включення до білетів питань з предметної області. 
Програма вступного фахового випробування доступна за посиланням: 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/offer/files/_104_phd.pdf.
Конкурсний бал вступника обчислюється як сума результатів вступних випробувань, помножених на відповідні 
вагові коефіцієнти: фахове випробування із спеціальності – 0,6; вступний іспит з іноземної мови – 0,4 та додаткових 
балів за опубліковані наукові праці за проблематикою спеціальності, на яку вони вступають: 5 балів за статтю, 
опубліковану в науковому фаховому виданні; 15 балів за статтю, опубліковану в науковому виданні, що входить до 
науко-метричної бази SCOPUS і WoS, 5 балів за патент України або іноземних держав (у тому числі особам, що є 
співавторами патенту)

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, здійснюється на підставі таких документів:
- "Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в 
ОНПУ" (п. 3, 4, 6, 8)
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf)
Зокрема, п. 8 - Порядок визнання результатів навчання та перезарахування навчальних дисциплін; п. 6.1, абзац 4 – 
"Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання в іншому вищому 
навчальному закладі на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата 
стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність".
- Процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про освіту, що здобута вступником за кордоном, 
здійснюється відповідно до наказу МОН України № 504 від 05.05.2015 "Деякі питання визнання в Україні іноземних 
документів про освіту" (див. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0614-15).
- Наказ про затвердження та введення в дію "Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність"  
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_amob.pdf)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Практики застосування вищезазначених правил на ОНП за останні 5 років не було. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в Університеті регулюється 
"Положенням про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у 
неформальній та інформальній освіті" (https://opu.ua/document/3447; 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf; 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/18.pdf).
Процедура визнання ПРН, отриманих у неформальній освіті, ініціюється особистою заявою здобувача на ім’я 
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гаранта ОНП, до якої додаються документи, які засвідчують здобуті результати навчання (свідоцтва, сертифікати, 
статті, дипломи тощо). Порядок визнання результатів неформальної освіти описано у п.2 Положення. Наказом 
ректора за поданням Гаранта ОНП створюється комісія для визнання результатів навчання, встановлюються 
терміни її проведення. До складу комісії входять: декан інституту (факультету); гарант ОНП; член групи 
забезпечення ОНП; викладач, який забезпечує викладання відповідної освітньої компоненти.
Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та/або 
перезараховує результати навчання, або призначає контрольні заходи для їх підтвердження. Контрольні заходи 
мають відповідати формі контролю освітньої компоненти згідно навчального плану. Здобувачу надають можливість 
ознайомитися з критеріями оцінювання та правилами оскарження результатів. Рішення комісії оформлюється 
протоколом.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Практики застосування вищезазначених правил на ОНП за останні 5 років не було. 

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Вибір форм і методів навчання і викладання на ОП, які сприяють досягненню ПРН, зумовлений цілями навчання і 
здійснюється як шляхом власного досвіду та аналізу досвіду з використання методів навчання спорідненими 
кафедрами інших ЗВО, так і шляхом аналізу пропозицій з боку здобувачів, отриманих за допомогою анкетувань. 
Для сприяння досягненню ПРН ОНП передбачає наступні форми навчання і викладання: аудиторні заняття (лекції, 
на яких використовуються мультимедійні презентації та наочний матеріал), практичні заняття, лабораторні заняття, 
комп’ютерні практикуми, консультації), самостійна робота, зокрема участь у НДР кафедри, педагогічна практика та 
контрольні заходи з метою оцінювання результатів навчання, що регламентується «Положенням про організацію 
освітнього процесу в Державному університеті Одеська політехніка (https://op.edu.ua/document/9419). 
Методи навчання і викладання дисциплін та шляхи досягнення програмних результатів навчання освітлені в 
навчально-методичних матеріалах, які створено згідно «Положення про робочу програму» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf) і процедури з розроблення робочих 
програм 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/procedura_z_rozrobky_op_versiya_04_suya_dp_02_8.18.3_20
20_onpu.pdf
В освітньому процесі викладач відіграє роль консультанта, модератора, фасилітатора, який створює партнерські   
стосунки зі здобувачами і мотивує їх до самостійного пошуку. 

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Освітня діяльність в Університеті базується на засадах студентоцентрованого підходу, тобто освітній простір 
зосереджено на потребах, уподобаннях та інтересах здобувачів, які досягаються завдяки: реалістичності навчального 
плану підготовки доктора філософії; складанню розкладу занять максимально зручно для здобувачів; вільному 
вибору вибіркових освітніх компонентів, самостійно формуючи індивідуальну освітню траєкторію; індивідуальним 
НП та індивідуальним планом наукової роботи здобувача; консультаціям, які допомагають здобувачам якісно 
організовувати власну освітню і наукову діяльність.
Студентоцентрованість також забезпечується можливістю вибору наукового керівника, участю у визначенні теми 
дисертаційного дослідження та у виборі змісту асистентської педагогічної практики.
Здобувачі мають право та можливість надати пропозиції щодо вибору методів навчання за ОНП за допомогою 
анонімного незалежного анкетування (див. https://opu.ua/quality/stakeholders). Аналіз результатів анкетування 
дозволяє з’ясувати рівень задоволеності здобувачів формами, методами навчанні в викладання на ОНП, а також є 
підставою для вдосконалення навчального процесу. Згідно результатів останніх опитувань студенти загалом 
задоволені рівнем викладання та навчання. 
Результати опитування обговорюються на засіданнях кафедри ТЕЯФ із запрошенням здобувачів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Забезпечення академічної свободи є основним принципом освітньої діяльності для науково-педагогічних 
працівників та здобувачів згідно Закону України «Про вищу освіту». Викладачі кафедри мають право на власну 
думку, брати участь у роботі професійних або академічних органів, самостійно обирати форми, методи і засоби 
навчання, навчальні матеріали, формати викладу і напрями власних наукових досліджень. 
Здобувачі мають право на навчання з урахуванням своїх схильностей та потреб, мають можливість обирати 
дисципліни професійного спрямування, відвідувати наукові гуртки, обирати напрямки наукового дослідження, теми 
наукових кваліфікаційних робіт, наукового керівника, висловлювати власну думку на заняттях, у соцмережах, через 
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куратора або товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, користуватися інфраструктурою 
університету, а також відвідувати науково-технічну бібліотеку з доступом до Internet 
(https://opu.ua/library/assistthereader/all_library).

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Згідно з "Положенням про організацію освітнього процесу в Державному університеті Одеська політехніка" 
(https://op.edu.ua/document/9419) усім здобувачам вищої освіти своєчасно надається доступна інформація щодо 
цілей, змісту та ПРН, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих ОК. З цією метою на офіційному сайті 
Університету у вільному доступі розміщені інформаційні картки всіх ОК ОНП, що надають здобувачу стислу 
інформацію про цілі, завдання, основні результати навчання, форми організації освітнього процесу, тематику та 
види навчальних занять, види самостійної та індивідуальної роботи, процедуру оцінювання та терміни виконання 
навчальних робіт, умови допуску до підсумкового контролю та політику освітнього процесу. Це сприяє формуванню 
у здобувачів свідомого ставлення до навчального процесу; розуміння змісту, вимог та можливостей на кожному 
конкретному етапі їхньої освітньої траєкторії. 
В обов’язковому порядку, на першому занятті викладач з кожного ОК доносить до відома студентів вищезазначену 
інформацію, надає посилання на розміщення всіх необхідних методичних матеріалів по курсу на офіційному сайті 
науково-технічної бібліотеки (НТБ) і, за потреби, висилає необхідну інформацію на електронну пошту академічної 
групи, або доносить в інший зручний спосіб.
Поінформованість здобувачів також забезпечує академічний календар ОНПУ, що показує основні навчальні віхи  
згідно встановлених графіків навчання (https://op.edu.ua/studies-a).

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Здобувачі активно залучаються до НДР, починаючи с 2 курсу, тому вступаючи до аспірантури, вже мають певний 
доробок і опубліковані статті. Керівники їх наукової роботи, як правило, стають науковими керівниками 
дисертаційної роботи. 
Аспіранти залучені до виконання наукових проєктів, в тому числі й з оплатою праці. Зокрема, в д/б НДР: “Розробка 
фізичних основ надтеплового ядерного реактора на рухомій хвилі ядерного горіння” (№ д/р 0116U004540) - 2 
аспіранти; “Фізичні механізми і динаміка режимів рухомій хвилі нейтронно-ядерного горіння надтеплового 
ядерного реактора п'ятого покоління” (№ д/р 0119U002006) - 2 аспіранти; “Розрахунок перерізів непружного 
розсіяння адронів методом Лапласа” (№ д/р 0116U004527) – 2 аспіранти тощо. 
З першого випуску у 2005 р., аспіранти і магістранти майже щорічно стають переможцями і призерами конкурсу 
студентських наукових робіт НАН України: всього 13, з них останні -  Шерстньова О.А. (2017), Юшкевич Т.П. (2019), 
Мілєва Г.М. (2020).
В співавторстві з викладачами за останні п’ять років аспірантами і студентами опубліковано 15 статей у журналах, 
що входять до н/м баз Scopus і WoS, з останніх: 
V. P. Smolyar , A. O. Mileva , V. O. Tarasov , H. H. Neboha , V. D. Rusov, Simulation oh the neutron spectra evolution with 
GEANT4 Monte Carlo codeRLO CODE, J. Phys. Studies 25(2), 2201 (2021); 
M. R. Shcherbyna , V. O. Tarasov , V. P. Smolyar, Wave nuclear burning in spherical geometry, J. Phys. Studies 25(2), 2202 
(2021); 
O. Potiienko…D. Ptashynskiy… T. Yushkevich et al. New method of accounting for interference contributions within a 
multiperipheral model, Phys. Rev. Vol.101, Is. 7, 1 (2020);
D.A. Ptashynskiy… T.V. Yushkevich, I. V. Sharph, V.D. Rusov. Multiparticle Fields on the Subset of Simultaneity. // UJPh. – 
2019.- Vol. 64. - № 8. –P. 732-737; 
Чудак Н.О… Пташинський Д.А…. Брегід В.І. Розрахунок диференціального перерізу пружного розсіяння адронів за 
переданим чотириімпульсом в межах теорії збурень. // Ж. фіз. дос-нь. – 2019. - Т. 63. -№ 1. – С. 1101-1113. 
V.A. Tarasov… O.A. Sherstnyova, E.A., Tverdohlib, V.D. Rusov. The temperature Kurdyumov’s sharpening modes in the 
uranium-plutonium fission fuel of epithermal wave-travelling reactor. // Proc. of CHAOS 2019, Crete, Greece. – 2019, 19-22 
June. – P. 316 – 329.
Щорічно здобувачі приймають участь в Міжнародній науковій конференції студентів і молодих наукових 
співробітників «Еврика», а також у інших міжнародних конференціях. Зокрема, в цьому році здобувачі Юшкевич Т і 
Мілєва Г. виступали онлайн з доповідями на англійський мові на Amplitudes 2021, 16-20 August 2021, Niels Bohr 
International Academy and the Niels Bohr Institute (Данія) і 49th SLAC Summer Institute (SSI 2021) 16-27 August 2021, 
Stanford University, California, USA, тощо.
Аспіранти регулярно отримують гранти для участі у «Trans-European School of High Energy Physics» (з останніх Н.О. 
Подолян (Чудак), Д. Пташинський, А. Потієнко).

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оскільки всі викладачі за ОНП залучені до наукової діяльності, курси дисциплін постійно оновлюються. 
Наприклад, завідувач кафедри Русов В.Д. доповнив ОК «Теорія та експерименти ядерної астрофізики» матеріалом 
власних публікацій: V.D. Rusov, I.V. Sharph et al. Coronal heating problem solution by means of axion origin photons, 
Phys. of the Dark Universe, Vol. 31,  2021, 100746; ОК «Деякі невирішені задачі сучасної фізики ядра, елементарних 
частинок і високих енергій» - M.V. Eingorn ,V.D. Rusov Inflation Due to Quantum Potential // Foundations of Physics.- 
2015. –Vol. 45, N 8.- P. 875-882; M.V. Eingorn ,V.D. Rusov Emergent Quantum Eulere Equation and Bose-Einstein 
Condensates // Foundations of Physics.- 2014. –Vol.44. - P. 182-189.
Професор Зеленцова Т.М. склала курс «Фізика хвильових ядерних реакторів», який повністю побудований на 
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результатах наукових досліджень і публікацій кафедри ТЕЯФ (V.D. Rusov et al. The neutron moderation theory, taking 
into account thermal motions of moderating medium nuclei. // Eur. Phys. J. 53, 9 (2017), 179; V.D. Rusov, V.A. Tarasov et 
al. Ultraslow wave nuclear burning of uranium-plutonium fissile medium on epithermal neutrons // Progress in Nucl. Ener. 
(2019) 83 +ще 10 статтей; В.А.Тарасов та ін. Ядерний реактор на рухомій хвилі: надповільне хвильове нейтронно-
ядерне горіння на надтеплових нейтронах і режими із загостренням в уран-плутонієвому подільному середовищі. - 
Kyiv: Publishing group «A.C.C.», 2017, 436с.). 
Професор Тарасов В.О. додав до ОК «Проблеми фізики високих щільностей енергії» результати, які опубліковані в 
статті V. D. Rusov, V. A. Tarasov, S. A. et al. Impulse source of high energy neutrons emitted by fusion reactions after 
compression of D-T gas by cumulative detonation waves, J. Phys. Stud. 23(1), (2019), а до ОК «Фізика нейтрино» - 
результати, що містяться в монографії В.Д. Русов, В.А. Тарасов, Д.А. Литвинов. Физика реакторных антинейтрино. − 
УРСС. −2018. − 408 с. 
Доцент Шарф І.В. оновив ОК «Метод Лапласа для розрахунків фейнманівських діаграм» та «Монте Карло 
генератори у фізиці високих енергій» на підставі таких публікацій: O. Potiienko,…,I. Sharph, and V. Rusov. New 
method of accounting for interference contributions within a multiperipheral model, Phys. Rev. D, Vol.101, Issue 7, 2020; 
Чудак Н.О.,…, Шарф І.В. Розрахунок диференціального перерізу пружного розсіяння адронів за переданим 
чотириімпульсом в межах теорії збурень // Жур. фіз. досл. - Т. 23, № 3 (2019) та ін. та результатів дисертації 
Потієнка О.А «Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови 
Монте-Карло генераторів» (2020), де він був науковим керівником.
Доц. Косенко С.І. склав нову ОК «Технології машинного навчання в фізичних дослідженнях», яка зараз є 
найактуальнішим напрямком розвитку ІТ-технологій для наукових досліджень та навчання.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Інтернаціоналізація освітньої і наукової діяльності в Університеті пов’язана з інтеграцією системи вищої освіти 
України у Європейський освітній простір через міжнародне стажування здобувачів та викладачів, можливістю 
виїжджати за кордон на безкоштовне навчання за програмами Європейського Союзу та прямими договорами 
університету з зарубіжними університетами-партнерами (https://op.edu.ua/opportunity/3050).
На кафедрі ТЕЯФ є програми наукових досліджень за міжнародними договорами про науково-технічне 
співробітництво з Майнцським університетом ім. Йоганна Ґутенберґа (Німеччина), Інститутом ядерних досліджень 
та ядерної енергетики Болгарської АН, Інститутом ім. Йожефа Стефана Словенія), які у тому числі включають обмін 
аспірантами і співробітниками. Активну участь у цих дослідженнях беруть як викладачі, так й аспіранти. 
Свідченням інтернаціоналізації також є наукові публікації аспірантів в міжнародних журналах, в тому числі у 
співавторстві з науковцями з-за кордону.
Прикладом також може служити візит за запрошенням кафедри ТЕЯФ Нобелівського лауреата з фізики Герарда 'т 
Хоофта (Нідерланди), якому було присвоєно звання Почесного професора Університету. Він дав відкриту лекцію, 
прийняв участь у науковому семінарі кафедри ТЕЯФ, де високо оцінив доповіді аспірантів, обговорив подальшу 
співпрацю за грантом (наприклад, https://dumskaya.net/news/nobelevskij-laureat-inaugurirovan-pochetnym-prof-
019733/).

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу (https://op.edu.ua/document/9419), перевірка 
навчальних досягнень здійснюється у формі поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль – це контроль СРЗ, який дозволяє встановити ступінь опанування ними програмного матеріалу 
з освітньої компоненти ОП. В процесі такого контролю оцінюються: повнота виконання завдань, рівень засвоєння 
навчального матеріалу та окремих розділів навчальної дисципліни, робота з додатковою літературою, вміння й 
навички презентації своїх здобутків, опанування практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи.
Кількість заходів та форми проведення поточного контролю визначаються викладачем, за яким закріплене її 
викладання, і мають бути достатніми для перевірки програмних результатів навчання з конкретної ОК. Формування 
результативної оцінки охоплює: модульні контрольні роботи; практичні і лабораторні роботи та ін. Загальний бал, 
накопичений здобувачем за виконання всіх видів поточних навчальних завдань (робіт), свідчить про ступінь 
досягнення ним результатів навчання та опанування змістом ОК на конкретному етапі її вивчення. Форми та методи 
проведення поточного контролю з ОК висвітлені в РПН та інформаційній картці дисципліни.
Підсумковий контроль також передбачає перевірку досягнення результатів навчання здобувачів вищої освіти, але 
проводиться після вивчення всього обсягу ОК. На підсумковий семестровий контроль виносяться теоретичні 
питання, практичні завдання, які передбачають перевірку засвоєння здобувачами програмного матеріалу 
навчальної дисципліни, здатності до практичної реалізації здобутих знань і вмінь, що свідчить про сформованість не 
тільки результатів навчання, але й певних компетентностей. Форми такого контролю з ОК (усні і письмові екзамени, 
заліки, диференційовані заліки, захист педагогічної практики) визначені НП і висвітлені в інформаційній картці 
дисципліни.
Здобувачам надається перелік питань щодо підготовки до складання екзамену. Перед кожним екзаменом 
проводиться консультація.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
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оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечується ґрунтовним підходом кафедри до їх планування, формулювання і оприлюднення відповідно 
до «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
Система оцінювання рівня навчальних досягнень заснована на принципах ЄКТС, яка забезпечує дотримання єдиної 
міждержавної процедури оцінювання рівня навчальних досягнень, єдиної системи виміру і порівняння результатів 
навчання, їх академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому.
Критерії оцінювання модульних контрольних робіт, заліків/іспитів, прописані в робочих навчальних програмах з 
кожної дисципліни та інформаційних картках дисциплін. Інформаційні картки за кожною ОК оприлюднені на 
офіційному сайті Університету, до якого здобувачі вищої освіти мають відкритий доступ. Крім того, всі контрольні 
заходи, форми їх проведення, критерії оцінювання оголошуються викладачами на першому занятті з дисципліни. 
Таким чином, правила проведення контрольних заходів є доступними і зрозумілими для всіх учасників освітнього 
процесу, забезпечують об’єктивність екзаменаторів, а також включають процедуру вирішення спірних питань.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є робоча програма 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf), де містяться процедури контрольних 
заходів  за окремими освітніми компонентами.
На початку вивчення кожної дисципліни викладач надає здобувачам вищої освіти повну інформацію про форми 
контрольних заходів та відповідну їм максимальну кількість балів за кожен вид діяльності в процесі її вивчення. 
Напередодні модульних контрольних робіт або екзамену аспірантам повідомляється перелік навчальних питань, що 
охоплює контрольний захід. Кожне тестове (наприклад, в модульній контрольній роботі) або будь-яке інше 
завдання (наприклад, в білетах до екзамену) супроводжується не тільки інструкцією щодо його виконання, але й 
зазначенням максимально можливої кількості балів за кожну правильну та вичерпну відповідь. Ознайомлення 
здобувачів з усіма контрольними заходами та критеріями оцінювання їх діяльності в межах кожного контрольного 
заходу дозволяє забезпечити інформованість студентів щодо оцінювання результатів їх навчання.
Здобувачі можуть ознайомитися з усіма контрольними заходами в межах кожної ОК також в інформаційних 
картках, оприлюднених на сайті Університету, де у вільному доступі є також навчальний план, в якому висвітлені: 
календарний графік на період навчання, бюджет часу здобувачів на самостійну роботу, контрольні заходи, 
атестацію. Крім того, навчальним планом чітко визначений обсяг кожної дисципліни в годинах і кредитах ЄКТС, а 
також форми підсумкового контролю.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

На момент запровадження та акредитації ОНП стандарт відсутній.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється наступними документами:
- "Положенням про організацію освітнього процесу в ОНПУ" (https://op.edu.ua/document/9419);
- "Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
Процедури контрольних заходів за окремими освітніми компонентами містяться у робочих програмах навчальних 
дисциплін, що розробляються відповідно до "Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf)
Доступність зазначених Положень для учасників освітнього процесу забезпечується їх оприлюдненням на  
офіційному сайті університету (https://opu.ua/about/regulations).

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

В Університеті діє “Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ” 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), який вимагає обов’язковим дотримання 
Принципу справедливості, тобто у взаємовідносинах між співробітниками важливим є неупереджене ставлення 
одне до одного, правильне й об’єктивне оцінювання результатів навчальної, дослідницької та трудової діяльності, 
Принципу недопущення конфлікту інтересів, а також у взаємовідношеннях зі студентами дотримуватись норм 
педагогічної етики, моралі; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси  осіб, які навчаються в Університеті. 
Об’єктивність НПП при проведенні заходів підсумкового контролю забезпечується проведенням екзаменів в 
присутності кількох двох викладачів  кафедри ТЕЯФ, серед яких обов’язково ті, хто викладав дисципліну. Така 
процедура не тільки забезпечує об’єктивність екзаменаторів, але й запобігають конфлікту інтересів.
Чіткі критерії оцінювання, детально прописані в робочих програмах ОК, що також забезпечує об’єктивність 
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екзаменаторів.
Перед кожним екзаменом проводиться консультація, на якій до відома здобувачів доводяться правила проведення 
екзамену, критерії оцінювання, повідомлення причини недопуску до семестрового контролю. Після оголошення 
оцінки письмового екзамену здобувач має право проглянути свою роботу та з’ясувати у екзаменатора, чому саме 
така оцінка йому поставлена.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Повторне складання екзаменів та заліків допускається у терміни, визначені ректоратом та за розкладом, 
затвердженим відділом аспірантури та докторантури. Терміни підсумкового контролю можуть бути змінені 
здобувачу з поважних причин за дозволом завідувача відділом аспірантури та докторантури на підставі наданих 
відповідних документів та особистої заяви. Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачів вищої 
освіти урегульовується згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Університеті» 
(https://op.edu.ua/document/9419), п.6.3, і «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового 
контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
За час існування ОНП (з 2016 року) випадків повторного проходження контрольних заходів здобувачами вищої 
освіти третього рівня не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується «Положенням про 
організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти з навчальної дисципліни» (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
У разі непогодження з оцінкою, здобувач має право в день оголошення результатів підсумкового контролю 
звернутися із вмотивованою заявою на ім’я директора ІЕКСУ, який скликає комісію з вирішення спірних питань у 
складі: голови – директора інституту; завідувача кафедри, керівника групи забезпечення; викладача кафедри, який 
читає відповідну дисципліну, але не брав участь у проведенні підсумкового контролю; представника ради наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених). 
Заява розглядається не пізніше наступного дня після її подання. Здобувач має право бути присутнім при розгляді 
заяви. Члени комісії аналізують письмові відповіді здобувача. Результатом розгляду може бути: попереднє 
оцінювання рівня здобувача не змінюється, відповідає його рівню і якості знань; попереднє оцінювання знань 
здобувача не відповідає рівню й якості знань здобувача і потребує повторного оцінювання. Повторне оцінювання 
проводиться екзаменаційною комісією, склад якої призначає директор ІЕКСУ, впродовж 3-х днів після розгляду 
заяви.
Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації здобувачів за ОНП не було. 

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентовано документами:
- “Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ” 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf)
- Положення про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету» ( 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf );
- Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 76 від 23.12.2019 р.) ( 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf);
- Наказ ректора від 11 червня 2021 року № 216-в «Про затвердження персонального складу групи сприяння 
академічній доброчесності Державного університету "Одеська політехніка" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_216-v_11.06.2021.pdf)
- Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 17 від 06.03.2020 р.) 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf );
- Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та  
наявність академічного плагіату (Наказ ректора № 19 від 06.03.2020 р.) (op.edu.ua/document/2754);
- Положення щодо порядку присудження ступеня доктора філософії в Університеті 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_shchodo_prysudzhennya_stupenya_df.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Ефективним технологічним інструментом протидії порушення академічної доброчесності є використання сервісу 
перевірки текстів дисертацій і наукових праць здобувачів вищої освіти та науково-педагогічного персоналу на 
виявлення збігів/схожості StrikePlagiarism (https://strikeplagiarism.com). Результат перевірки формується у вигляді 
звіту подібності (який містить унікальний номер перевірки роботи в системі, а також відсотки рівня запозичень, 
тривожності, активні списки запозичень, позначення запозичень).
Алгоритм перевірки визначається «Порядком перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та 
наукових робіт на унікальність та наявність академічного плагіату» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf).
На виконання Наказу від 17 січня 2020 року № 37-в «Про створення кафедральних комісій з академічної 
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доброчесності та інститутських (факультетських) комісій з етики та управлінні конфліктами» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/37_0.pdf) на кафедрі ТЕЯФ створена комісія з академічної 
доброчесності, яка в своїй діяльності керується Положенням про кафедральні комісії з академічної доброчесності в 
ОНПУ (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf). Технічним адміністратором та 
координатором використання систем StrikePlagiarism в Університеті виступає науково-технічна бібліотека 
Університету. Технологічне забезпечення перевірки здійснює відповідальна особа відділу аспірантури.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Робота по популяризації академічної доброчесності ведеться як на рівні університету, так і кафедр. Так, наприклад, 
18 лютого 2020 року в Університеті відбувся семінар з академічної доброчесності, на якому директор по розвитку 
бізнесу «Plagiat.pl в Україні» М. Маєвський  представив інформацію стосовно «Забезпечення дотримання принципів 
академічної доброчесності у сфері вищої освіти у відповідності до вимог законодавчої та нормативно-правової бази 
України» та «Впровадження технологічних та процедурних рішень з метою запобігання академічного плагіату і 
фальсифікацій в студентських та наукових роботах» (https://opu.ua/news/2810). 27 вересня 2021 р. почався тиждень 
популяризації та підтримки академічної доброчесності, який проводився Групою сприяння академічній 
доброчесності Університету з метою популяризації дотримання принципів академічної доброчесності всіма 
учасниками освітнього процесу (https://op.edu.ua/news/9534).
Для викладачів Університету проводяться науково-методичні семінари щодо використання антиплагіатної Інтернет-
Системи StrikePlagiarism.
Крім того, на заняттях, а також підчас виконання дисертації проводиться роз'яснювальна робота зі здобувачами 
щодо дотримання наукової етики та попередження академічного плагіату. Наукові керівники також проводять 
консультації для здобувачів ВО щодо вимог з написання наукових робіт із наголошенням на принципах академічної 
доброчесності. 

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності у «Положенні про академічну доброчесність» 
(https://opu.ua/document/2333) https://op.edu.ua/document/2754передбачаються різні види академічної 
відповідальності:
- для здобувачів: повторне проходження оцінювання, повторне проходження відповідної ОК, недопущення до 
захисту дисертації, відрахування із закладу освіти, позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих 
університетом пільг з оплати навчання;
- для науково-педагогічних працівників: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у 
роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
Аналіз звітів, сформованих антиплагіатною системою StrikePlagiarism стосовно різних наукових і навчальних робіт, 
проведений комісією з академічної доброчесності кафедри ТЕЯФ, показав, що випадки виявлення відносно помітної 
кількості збігів переважно пов’язані із використанням загальноприйнятої термінології в оглядовій частині 
дисертації, з цитуванням статей керівника роботи або із самоцитуванням власних матеріалів. Перш за все це 
стосується опублікованих статей, доповідей аспірантів на конференціях, які зазвичай є апробацією дисертаційної 
роботи. 
Навмисного порушення здобувачами вищої освіти академічної доброчесності та притягнення до академічної 
відповідальності за ОНП не було.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Для забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів ОНП передбачено конкурсний відбір, який 
регламентується "Порядком про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-
педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів в ОНПУ" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/npp-2019.pdf).
Метою конкурсу є добір НПП, які за своїми якостями найбільше відповідають встановленим критеріям, таким як: 
повна вища освіта із відповідної спеціальності, наявність наукового ступеня, відповідний рівень професійної 
підготовки (досвід роботи за спеціальністю тощо), високі моральні якості.
Претенденти на посаду повинні відповідати кадровим вимогам Ліцензійних умов (див. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF) та вільно володіти державною мовою. Разом із заявою 
претенденти повинні надати список наукових праць, а також копії документів, що підтверджують підвищення 
кваліфікації за останні п’ять років.
Оскільки роль викладача є вирішальною у створенні високоякісного досвіду здобувачів і набуття ними знань, то під 
час конкурсного відбору враховуються не лише формальні показники, але й особистий потенціал претендента, що 
виявляється в співбесіді із завідувачем кафедри, колегами; його пропозиції та ідеї щодо забезпечення дисциплін 
відповідної  ОНП.
Під час добору викладачів для роботи за ОНП також враховуються відгуки здобувачів для оцінювання освітнього 
процесу, поширення позитивних або усунення негативних практик якості навчання та викладання за окремими ОК.   
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Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Університет забезпечує можливість залучення представників потенційних роботодавців для читання лекцій шляхом 
зарахування на частину ставки і погодинної оплати їх праці, а також за сумісництвом. На ОНП «Фізика ядра, 
елементарних частинок та високих енергій» для читання окремих лекцій були запрошені такі професіонали-
практики як професори В.І. Висоцький, Ю.Л. Болотін, В.М. Павлович, Л.Л. Єнковський та ін.
Представники роботодавців залучені для роботи у складі спеціалізованої вченої ради Д 41.052.06, (В.М. Ващенко, 
В.І. Висоцький, Ю.Л. Болотін, В.М. Павлович), також можливо залучення їх в якості другого наукового керівника 
аспіранта.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Однією з активних форм навчання є відкритий науковий семінар кафедри ТЕЯФ, до роботи якого залучаються 
також провідні вчені теоретики і фахівці-практики. За останні 5 років проведено майстер-класи таких провідних 
вчених України, країн СНД і дальнього зарубіжжя як д.ф.-м.н. Ю.Л. Болотін з ННЦ «ХФТІ» НАНУ («Голографічний 
принцип в космології. Еволюція чорних дірок»), д.-ф.н., проф. В.П. Павлович, з  Інституту ядерних досліджень" 
НАНУ («Ядерні реактори майбутнього»), д.-ф.н., проф. В.І. Висоцький, завідувач кафедри Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка («Пам'ять води. Особливості селективного транспорту і каналування іонів у 
водному середовищі в каналах біологічних мембран»), д.-ф.н., проф. К.О. Лукін, завідувач відділу Інституту 
радіофізики та електроніки НАН Україні, («Квантові радари»), д.-ф.н., проф. Л.Л. Єнковський з Інституту 
теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН Україні («Прогноз для високоенергетичних рр та анти-рр перерізів з 
аналізу кінцевих сум глюонних сходинкових діаграм), д.-ф.н., проф. О.М. Бояркін, професор Білоруського 
державного педагогічного університету («Квантова теорія масивного поля нейтрино в рамках стандартної моделі»), 
Д-р Радойко Ячимович, завідувач відділу реакторного центру Інституту Й. Стефана, Словенія («Нейтронно-
активаційний аналіз у фундаментальних і прикладних дослідженнях»), Д-р Бойко Вачев, завідувач відділу Інституту 
ядерних досліджень та ядерної енергетики Болгарської АН («Ядерна медицина»).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників не 
рідше одного разу на п’ять років (https://opu.ua/document/2518). Для удосконалення якості підвищення кваліфікації 
НПП створено Центр педагогічної майстерності (https://opu.ua/document/5839). 
Як приклад, можна навести курси підвищення кваліфікації та стажування, що пройшли наші викладачі: Смоляр 
В.П. «Дистанційні технології: Методика та технології створення електронного методичного комплекту», Косенко С.І. 
стажування на кафедрі загальної і хімічної фізики ОНУ ім. І.І. Мечникова, тема «Удосконалення викладання фізики 
у технічних віщих навчальних закладах» тощо.
Керівництво університету сприяє також залученню НПП до міжнародних програм і грантів, інформацію про які 
можна дізнатися на сайті університету (https://opu.ua/staff). 
Наприклад, завідувач кафедри В.Д. Русов, професори Т.М. Зеленцова і В.О. Тарасов брали участь у 7 Рамковій 
Програмі ЄС, яка передбачала обмін співробітниками в установах країн-учасниць. За три роки вони пройшли 
стажування в Софійському університеті Святого Климента Охридського, Варненському технічному університеті, 
університеті ім. Святих Кирила і Мефодія (Македонія), Інституті ядерної фізики та ядерної енергетики Болгарської 
АН, Реакторному Центрі Інституту Йожефа Стефана (Словенія).
Університет також сприяє підвищенню рівня володіння іноземними мовами викладачів ОНП: функціонують курси 
польської мови, є вільний доступ до онлайн-курсів Массачусетського технологічного інституту.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Процедури, за якими Університет стимулює розвиток викладацької майстерності, включають матеріальне й 
професійне  заохочення. Згідно з "Положенням про заохочення працівників за високі досягнення в науковій 
діяльності" (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf), працівникам, статті яких 
опубліковані в періодичних наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS та 
розміщені на відповідній сторінці її електронного ресурсу, встановлена надбавка до посадового окладу строком на 
два місяці.
«Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам Державного університету 
«Одеська політехніка» за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків» передбачає доплату у розмірі 
до 50 відсотків від посадового окладу (https://op.edu.ua/document/9383).
Відповідно до «Процедури соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та працівників" 
(https://op.edu.ua/document/2539) визначено заохочення НПП за високі досягнення в навчальній, методичній та 
організаційній роботі, а також отримання ними доплат за складність та напруженість у роботі, за виконання 
особливо важливої роботи; матеріальна допомога для придбання путівки, зокрема в університетський студентський 
спортивно-оздоровчий табір "Чайка".
Стимулом до постійного саморозвитку й удосконалення є рейтингування навчальної й наукової діяльності 
викладачів кафедри й відповідно до цього заохочення: оголошенням подяки, нагородженням грамотами і 
почесними відзнаками.
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7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Університет має достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації ОНП (інформація про фінансову 
діяльність – https://opu.ua/about/reports). Фінансове забезпечення ОНП формується в рамках загального кошторису 
університету та кошторису вартості підготовки здобувачів за ОНП. Матеріально-технічне забезпечення 
(https://drive.google.com/file/d/1M_kfpMsT_Lt1dSA0sd6rNOz_wnYjRLIX/view) відповідає Ліцензійним умовам.
Підготовка здобувачів за ОНП здійснюється в корпусі № 9, де приміщення кафедр ТЕЯФ та АЕС капітально 
відремонтовані протягом 2018-2019 рр. за рахунок спонсорських коштів НАЕК «Енергоатом». Аудиторії оснащенні 
демонстраційним обладнанням та ТЗН, є вихід в Internet (викладачі за потреби можуть скористатися ПК і 
ноутбуками кафедри, екраном та проєктором).
Фонди НТБ Університету відповідають Ліцензійним умовам і постійно поповнюються. З новими надходженнями 
можна ознайомитися у Дні виставок нових надходжень. У бібліотеці функціонує 5 читальних залів, діє локальна 
мережа, є безкоштовний WI-FI. Відвідувачі мають відкритий доступ до ресурсів дистанційного навчання, баз даних 
SCOPUS та WoS, порталу Springer Link, журналів видавництва Wiley (тестовий доступ), репозитарію, електронних 
навчально-методичних видань та ін. (див. https://opu.ua/library).
Навчально-методичне забезпечення сприяє досягненню визначених в ОНП цілей та ПРН завдяки його змістовності, 
постійному оновленню РПНД, матеріалів, експертної перевірки навчально-методичним відділом Університету.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище Університету дозволяє задовольняти потреби та інтереси здобувачів за ОНП завдяки соціальній 
інфраструктурі: студентське містечко з гуртожитками на 5000 місць (https://opu.ua/campus/hostels), яке 
розташовано біля великого парку з озерами неподалік від моря та навчальних корпусів, і де студенти мешкають у 
кімнатах на 2-х, 3-х або 4-х осіб. Всі гуртожитки підключені до мережі Internet; комбінат громадського харчування в 
навчальній зоні та в студмістечку (гурт. № 4); великий спортивний комплекс на території студентського містечка, де 
розміщено 7 спеціалізованих спортивних і тренажерних залів, басейн, тир, стадіон, для занять футболом, легкою 
атлетикою; спортивні майданчики, 2 з яких на території гуртожитків №1, №5; тенісні корти. В спорткомплексі діє 
багато спортивних секцій і функціонує туристичний  клуб «Романтик» в таких видах туризму, як піший, гірський, 
водний, лижний, велосипедний.
Університет має Палац культури студентів на 1000 місць, де працюють 11 творчих студій, і здобувачі можуть 
відвідувати вистави і концерти, брати участь у командних змаганнях КВК.  
Працює студентська поліклініка. Університет має власну спортивно-оздоровчу базу відпочинку «Чайка», яка 
розташована в одному з найвідоміших курортних місць Одеської області – Кароліно-Бугазі. Тут щорічно проводять 
канікули понад 3000 студентів за пільговими путівками. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Університет дбає про створення безпечного освітнього середовища. Перед початком навчального року здійснюється 
перевірка готовності університету (безпечність навчальних корпусів, гуртожитків; справність техніки, 
протипожежних систем; наявність вогнегасників). Результати готовності розглядаються на засіданні ректорату (див.   
https://opu.ua/node/2205).
Безпечність освітнього середовища забезпечується дотриманням норм техніки безпеки та інструктуванням 
здобувачів та НПП. Заступник декана з ВР, гарант ОНП, науковий керівник проводять навчання й бесіди зі 
здобувачами задля  формування здорового способу життя, уникнення потенційних ризиків і небезпек (див. 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_13.11.2020_no_464-v.pdf).
Психічне здоров’я здобувачів Університету забезпечується створенням загальної доброзичливої атмосфери 
співробітництва. Проблемні ситуації, які не входять в компетенцію гаранта ОНП чи наукового керівника, вирішує 
факультетська Комісія з етики та управління конфліктами. 
Щотижнево для здобувачів та викладачів працює професійний психолог.
З метою протидії булінгу та інших форм насильства в університеті розроблено і введено в дію процедуру «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» (https://opu.ua/document/2539); створено групу соціально-
психологічної підтримки (https://op.edu.ua/document/2541), проводиться анонімне анкетування.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів визначені 
нормативними документами (https://opu.ua/about/regulations) і мають на меті: доведення до здобувачів повної  
інформації про навчальну діяльність; консультування з навчальних та методичних питань (викладачі, завідувач 
кафедри, гарант ОНП, деканат); можливість використання інформаційних послуг наукової бібліотеки (пошук 
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літератури, доступ до навчально-методичних матеріалів за ОНП); формування і задоволення культурних запитів 
здобувачів, реалізації їхнього творчого і спортивного потенціалу (Палац культури, спорткомплекс); соціальний і 
психологічний супровід.
З інформацією про нормативне підґрунтя діяльності університету, організацію освітнього процесу, зміст ОНП та 
окремих її ОК, графік навчального процесу, розкладу занять, академічну мобільність, конкурси, конференції 
здобувачі можуть ознайомитися на сайті (розділ «Студентам і аспірантам» (https://opu.ua/studies)).
Найактуальніші відомості щодо організації навчального процесу й дозвілля також можна почерпнути з дошки 
оголошень відділу аспірантури. Доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки можливий через її сайт 
(https://opu.ua/library). Освітню підтримку здобувачі вищої освіти за ОНП отримують під час спілкування із 
завідувачем і викладачами кафедри ТЕЯФ та кафедр, залучених до реалізації ОНП. Інформаційно-консультаційна 
підтримка здійснюється як під час навчання, так і в позааудиторний час (через e-mail, месенджери), що сприяє 
створенню доброзичливого клімату у взаєминах здобувачів і науково-педагогічних працівників.
Консультаційну підтримку в університеті також надає НКЦ «Кар'єра-центр», який допомагає у плануванні 
професійної кар'єри і сприяє працевлаштуванню (https://opu.ua/education/employment; https://opu.ua/employers).
Організаційною підтримкою на рівні ІЕКСУ опікується директор інституту, його заступники, завідувач кафедри  та 
наукові керівники.
У випадках скрутного матеріального становища або хвороби здобувачі можуть отримати матеріальну допомогу. 
Крім того, здобувачі мають змогу отримати путівку на оздоровлення до спортивно-оздоровчого табору «Чайка». 
Захист прав та інтересів, участь в громадському житті, в колегіальних органах управління університетом забезпечує 
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених  (https://op.edu.ua/about/scientific_society; 
https://op.edu.ua/document/9062).
Моніторинг якості надання освітніх послуг, оцінка рівня їх соціального забезпечення здобувачів вищої освіти 
здійснюється через сайт. Скарг та нарікань від здобувачів за ОНП «Фізика ядра, елементарних частинок та високих 
енергій» щодо освітньої, організаційної, інформаційної, консультаційної та соціальної підтримки не надходило.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті діє Порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час 
перебування на території (в приміщеннях) Університету  (https://opu.ua/document/2651).
Університет гарантує особам з особливими освітніми потребами можливість дістатися будь-якого місця на території 
Університету, у тому числі, за необхідності, організовується перенесення осіб з особливими освітніми потребами по 
сходах в корпусах, де відсутні ліфти або підйомники.
В Університеті діє Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами 
(https://opu.ua/document/2486).
Університет забезпечує особам з особливими освітніми потребами можливість здобувати освіту в інклюзивної групі 
– це академічна група, де поряд із іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими 
освітніми потребами.
З метою організації інклюзивного навчання в університеті працює група психолого-педагогічного супроводу 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf), яка забезпечує для осіб з особливими освітніми 
потребами спеціальний навчально-реабілітаційний супровід. 
Університетом забезпечується можливість проживання осіб з особливими освітніми потребами разом із особами, що 
їх супроводжують (гуртожиток № 3 розташований у безпосередній близькості від навчальних корпусів університету, 
будівля має окремий вхід з пандусом, який дає доступ до житлових приміщень, минаючи вестибюль зі сходами).
Серед здобувачів вищої освіти за ОНП осіб з особливими освітніми потребами не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема, пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) визначені нормативними документами університету: Кодексом професійної етики та 
поведінки працівників ОНПУ"(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), "Положенням 
про постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf), "Положенням про інститутську (факультетську) 
комісію з етики та управління конфліктами" (https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-16.pdf), 
"Заходи щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_24_vid_03.05.2017.pdf), Антикорупційна програма 
Державного університету «Одеська політехніка» на 2021-2023 рр.
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/antykorupciyna_programa_derzhavnogo_universytetu_odeska_
politehnika.pdf), "Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в ОНПУ" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-2018.pdf), Наказ від 01.04.2021 № 10/1 Про створення  
комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_vid_01.04.2021_10-1.pdf).
Для попередження корупції в Університеті також  розроблено “План заходів щодо запобігання та виявлення 
корупції в Державному університеті «Одеська політехніка» на 2021-2023 рр.”  ;
(opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/plan_zahodiv_shchodo_zapobigannya_ta_vyyavlennya_korupciyi_u_d
erzhavnomu_universyteti_odeska_politehnika_na_2021-2023_roky.pdf). 
Повідомити про факти порушення "Антикорупційної програми", вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією  
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правопорушень учасники освітнього процесу можуть особисто, за номером телефону гарячої лінії, через електронну 
та стаціонарну скриньки довіри (детально – на інформаційних стендах факультетів та інститутів, офіційному сайті 
університету). 
В Університеті розроблено процедуру надання працівникам і здобувачам вищої освіти соціальної підтримки 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/socialna_pidtrymka_studentiv_ta_pracivnykiv_onpu_03_11_2
019.pdf). Визначено, що для працівників та здобувачів освіти під час освітнього процесу не є прийнятними будь-які 
форми фізичного, сексуального та психічного насильства, приниження їх честі та гідності. При встановленні та 
підтвердженні вище зазначених фактів неприйнятної поведінки порушники підлягають звільненню або 
відрахуванню з Університету.
Випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією по відношенню до ЗВО на ОНП 
не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОНП регулюються наступними 
документами: «Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми» 
(https://op.edu.ua/document/9333) та «Процедура затвердження освітніх програм» 
(https://op.edu.ua/document/9335), які розроблено Радою з якості освітньої діяльності і затверджені Вченою радою 
Університету (протокол від 26.10.2021 № 3).
Контроль за дотриманням процедури виконується шляхом проведення планових внутрішніх аудитів та, у разі 
виявлення невідповідної роботи, позачергових внутрішніх аудитів. Моніторинг та перегляд регулюється 
“Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»” 
(https://op.edu.ua/document/8818).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Моніторинг та періодичний перегляд ОНП «Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій» здійснюється 
відповідно до визначеної політики та процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Університету. 
Відповідно до “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська 
Політехніка»” (https://op.edu.ua/document/8818) ) перегляд ОНП здійснюється раз у два або три роки для ЗВО за 
третім (освітньо-науковим) рівнем. Перегляд та оновлення освітніх програм проводиться групами забезпечення 
ОНП із урахуванням вимог професійних стандартів, висновків та пропозицій роботодавців, на підставі результатів 
моніторингового опитування здобувачів вищої освіти.
Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення ОНП гарантує заявлений рівень надання освітніх послуг, створює 
сприятливе й ефективне освітнє середовище для ЗВО. У "Процедурі з розроблення освітніх програм" 
(https://op.edu.ua/document/9335) зазначено, що група забезпечення спеціальності створюється/оновлюється на 
етапі провадження освітньої діяльності за спеціальністю та затверджується наказом ректора на початку кожного 
навчального року.
Останній перегляд та оновлення ОНП пов’язаний із змінами у законодавчій та нормативно-правовій базі; 
висновками та пропозиціями стейкхолдерів і здобувачів. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Однією з підстав для оновлення ОНП є пропозиції учасників освітнього процесу, що задіяні в реалізації ОНП. 
Відповідно до “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська 
Політехніка»” (https://op.edu.ua/document/8818) здобувачі через опитування беруть участь у моніторингу якості 
освітнього процесу, в тому числі з питань оцінки якості ОК ОНП, у засіданнях кафедр, де розглядаються питання 
перегляду ОНП. 
При перегляді ОНП позиція здобувачів враховується також шляхом участі представників наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених на засіданні Вченої ради Університету та Вченої ради ІЕКСУ. 
Здобувачі вищої освіти беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-
дослідної роботи; у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти.
Наприклад, за пропозиціями аспірантів Потієнко О.С. та Крутоголової К.П. розширено перелік вибіркових 
дисциплін, ОК «Метод Лапласа для розрахування фейнманівських діаграм» викладається перед ОК «Монте Карло 
генератори в фізиці високих енергій» і додано лабораторні роботи.
Щороку, при перегляді робочих програм навчальних дисциплін викладачі оновлюють свої курси відповідно до 
побажань та зацікавлень студентів.
ЗВО мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції стосовно забезпечення якості освіти в Університеті в 
цілому за допомогою електронної форми (https://opu.ua/quality/stakeholders), змісту ОНП та процедур 
забезпечення якості її реалізації.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Органи студентського самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету, беруть 
участь у вирішенні проблем забезпечення якості навчального процесу відповідно до «Положення про наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених» (https://opu.ua/about/student_government, 
https://opu.ua/document/3223). Вони акумулюють та презентують пропозиції здобувачів щодо актуальних питань 
освітнього процесу і середовища; Наукове товариство молодих вчених, аспірантів та студентів представляють 
інтереси аспірантів перед адміністрацією Університету з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 
сприяють комунікації здобувачів з викладачами, відділом аспірантури та докторантури, іншими підрозділами 
Університету, представляють інтереси аспірантів на різних рівнях через членство у Вченій раді Університету, 
конференції трудового колективу Університету. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедра ТЕЯФ тісно співпрацює з провідними установами НАН України, такими як Інститут ядерних досліджень 
НАН України, ННЦ «Фізико-технічний інститут» НАНУ, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, а також 
відокремленим підрозділом "Науково-технічний центр" НАЕК "Енергоатом" тощо, які є потенційними 
роботодавцями для аспірантів кафедри. Зміст ОНП регулярно обговорюється з представниками цих установ, 
пропозиції і зауваження приймаються до уваги, що знаходить своє місце в оновленні ОНП, проведенні науково-
дослідної роботи і підвищує якість навчання. 
Як приклад, можна навести пропозицію провідного наукового співробітника відділу теоретичної фізики Інституту 
ядерних досліджень НАН України, д.ф.-м.н., професора Павловича В.М. додати до навчального процесу дисципліну 
стосовно фізики хвильових ядерних реакторів, оскільки на кафедрі активно ведуться дослідницькі роботи в цьому 
напрямку, в якій здобувачі приймають активну участь. Пропозиція врахована і ОК «Фізика хвильових ядерних 
реакторів» додана до вибіркової частини професійних дисциплін НП Професор Женевського університету, 
департамент фізики ядра та елементарних частинок Тихонов А.В. вважає за доцільне ввести найсучаснішу 
дисципліну, пов’язану з технологіями машинного навчання в фізиці високих енергій, що було враховано шляхом 
введення ОК «Технології машинного навчання в фізичних дослідженнях» до вибіркової частини професійних 
дисциплін НП.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Кафедра ТЕЯФ здійснює процедури збирання інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
своїх випускників різними доступними легальними методами: у групах Facebook, Instagram, на зустрічах 
випускників тощо. Левова частка зібраної інформації отримувалась завдяки особистим зв’язкам між випускниками і 
викладачами кафедри. 
Нам відомі кар’єрні шляхи багатьох випускників. Наприклад, А. Тихонов є професором Женевського університету 
(департамент фізики ядра та елементарних частинок (Швейцарія), М. Делієргієв працює в CERN (колаборація 
ATLAS), М. Овсянко - провідний дослідник у Твентенському університеті (Нідерланди), Бондарчук Ю. – провідний 
спеціаліст (Сан Хосе, США) Д. Литвинов – ст.н.с. в Інституті ядерних досліджень НАНУ, Гарін Є. – директор-
координатор Чорнобильського центру з проблем ЯРБ радіоактивних відходів та радіоекології тощо, Какаєв А. - 
начальник зміни цеху радіаційної безпеки Южно-Української АЕС тощо.
Колишні аспіранти, а зараз кандидати фіз.-мат. наук Чудак Н.О. і Чернеженко С.А. - провідні наукові співробітники 
Університету і працюють за сумісництвом ст. викладачами кафедри ТЕЯФ.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

Усі процедури, передбачені “Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету 
«Одеська Політехніка»” (https://op.edu.ua/document/8818), застосовуються і до ОНП «Фізика ядра, елементарних 
частинок та високих енергій» з дати її запровадження. В ході перевірок суттєвих недоліків не виявлено, але було 
надано декілька пропозицій. Так, в ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти було 
запропоновано перейти від системи блокового вибору вибіркових ОК до можливості вибору окремих ОК за вибором 
здобувача. Деякі ОК потребували оптимізації кількості кредитів та співвідношення кількості годин аудиторних 
занять та кількості годин самостійної роботи; частина ОК потребувала оновлення робочих програм, доповнення їх 
новітнім методичним забезпеченням. Оптимізовано структурно-логічну схему ОНП. Оновлено змістовну частину 
навчальних дисциплін, що в окремих випадках відбилося і в зміні їх назв. 
Останній моніторинг даної ОНП було проведено на розширеному засіданні Ради з якості з запрошенням гаранта 
ОНП (протокол № 4 від 19 жовтня 2021 р.) (https://op.edu.ua/about/eqb).

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

Дана ОНП акредитується вперше. Проте група забезпечення систематично здійснює моніторинг звітів та зауважень 
Сторінка 20



щодо акредитації ОНП, які розміщені на сайті Національної агенції забезпечення якості вищої освіти, бере участь у 
вебінарах, що проводяться Національною агенцією, отримує необхідну інформацію та консультації від структурних 
підрозділів Університету Ради та Центру ЗЯВО та груп забезпечення кафедр ІЕКСУ та академічної спільноти. З 
урахуванням отриманих знань, досвіду розробки та акредитації інших ОНП було: модернізовано ціль, програмні 
компетентності та результатів навчання; налагоджено зворотній зв'язок зі здобувачами освіти через опитування, 
формальні і неформальні бесіди із аспірантами; посилено зацікавленість викладачів у проходженні стажувань та 
підвищенні кваліфікації, отримання неформальної освіти, участі здобувачів і викладачів у вебінарах, тренінгах, 
майстер-класах; налагоджено систему просування принципів академічної доброчесності; в ОК акцентовані питання 
професійної етики та доброчесності, розвитку критичного мислення та креативності; покращено навчально-
методичне забезпечення дисциплін.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

В академічній спільноті Університету сформована культура якості, яка сприяє постійному розвитку ОНП та освітньої 
діяльності за цією програмою, яка заснована на Кодексі професійної  етики та поведінки працівників ОНПУ" 
(https://op.edu.ua/document/2436), «Політиці у сфері якості Одеського національного політехнічного університету» 
(https://op.edu.ua/document/10107). Існує чіткий розподіл функціональних обов’язків залучених до процедур 
контролю та підвищення якості підрозділів (див. https://op.edu.ua/document/8818; https://op.edu.ua/document/8817; 
https://op.edu.ua/document/8852;  https://opu.ua/document/2545). 
До процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих ОК. 
Розроблені викладачами РНПД та методичні матеріали проходять рецензування та розглядаються на засіданнях 
відповідних кафедр, рекомендуються до затвердження, погоджуються з гарантом ОНП та НМВ Університету. 

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політика Університету в сфері якості спрямована на забезпечення його високої репутації та 
конкурентоспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим 
стандартам якості (https://opu.ua/quality/quality-policy). 
Система внутрішнього забезпечення якості передбачає трирівневу структуру СВЗЯ. Перший рівень формують 
кафедри та академічна спільнота Університету, в т.ч. здобувачі вищої освіти всіх рівнів навчання; другий – 
формують структурні підрозділи, які забезпечують організацію освітнього процесу, провадять наукову, науково-
технічну, інноваційну та/або методичну діяльність: навчально-наукові інститути/факультети; третій рівень – 
безпосередньо СВЗЯ, яка побудована в органічному поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої діяльності 
(стратегічний центр) (https://opu.ua/about/eqb; https://op.edu.ua/document/8817) та Центру забезпечення якості 
вищої освіти (виконавчий орган) (https://opu.ua/quality/czjvo; https://op.edu.ua/document/8852). Стратегічний 
вектор передбачає активне залучення здобувачів до формування стратегії та політики якості в Університеті, Вчені 
ради відповідних підрозділів, організацію прямих та зворотних зв’язків політики якості в Університеті. Виконавча 
складова – адміністративні структури, деканати і передбачає ініціативи між Центром забезпечення якості та 
здобувачами вищої освіти; проміжна ланка – представники органів студентського самоврядування та Наукове 
товариство молодих вчених, аспірантів та докторантів.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки учасників освітнього процесу в Університеті визначені чинним законодавством України в галузі 
освіти, розпорядчими нормативно-правовими актами, а також внутрішніми документами: "Статутом ОНПУ" 
(https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view), "Положенням про організацію 
освітнього процесу в  Державному університеті «Одеська політехніка»" (https://op.edu.ua/document/9419), 
"Правилами внутрішнього розпорядку ОНПУ" (https://opu.ua/document/3695), "Положенням про академічну 
доброчесність ОНПУ" (https://op.edu.ua/document/2333), "Положенням про порядок реалізації права  на академічну 
мобільність" (https://opu.ua/document/2501), Колективним договором (див. https://opu.ua/staff/collective-
agreement), Договором про надання освітніх послуг (https://opu.ua/document/2565) тощо.
Університет дотримується політики відкритого доступу до інформації: на сайті оприлюднені усі необхідні відомості 
(розділи «Основні документи» (https://opu.ua/about/set_up_documents) та «Нормативно-правові акти» 
(https://opu.ua/about/regulations)).
Університет надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит. Оформити запит можна письмовій чи 
електронній формі (надіслати листа на адресу opu@opu.ua або заповнити необхідні форми – 
http://opu.ua/about/community). Взаємодія зі стейкхолдерами й роботодавцями здійснюється через сайт 
Університету – розділи «Роботодавцям» (https://opu.ua/employers), «Стейкхолдерам»  
(https://opu.ua/quality/stakeholders).

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
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https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/proj/proekt_onp_2021_phd_104_fizyka_ta_astronomiya_.pdf

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://op.edu.ua/education/programs/phd-104-0

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

ОНП містить освітню та наукову складові: 
- професійна теоретична підготовка, що забезпечує підвищення освітнього рівня за спеціальністю і яка містить 
обов’язкові дисципліни (надання глибинних знань) і дисципліни вибіркової частини (подальша індивідуалізація 
навчання);
- науково-дослідна робота, яка формується індивідуально для кожного окремого аспіранта у прямій відповідності до 
теми його дисертаційного дослідження, тобто зміст цієї компоненти ОНП не тільки відповідає, але збігається з 
науковими інтересами аспіранта;
- написання та захист дисертаційної роботи.
Все це разом відповідає науковим інтересам здобувачів. 
Набуття спеціальних компетентностей забезпечено блоком обов’язкових ОК «Метод Лапласа для розрахунків 
фейнманівських діаграм», використання аналітичних і симетрій них властивостей величин в фізичних задачах», 
«Деякі невирішені задачі фізики, ядра, елементарних частинок і високих енергій». Вибіркова частина НП ОРП, що 
складається з ОК ВП01- ВП08, відображає основні наукові напрями кафедри, а отже, безпосередньо відповідає 
науковим інтересам аспірантів.
З метою відповідності науковим інтересам здобувачів ОНП містить ряд загально-наукових ОК, які сприяють 
розвитку наукового світогляду аспірантів та забезпечують володіння усною та письмовою іноземною мовою на рівні, 
достатньому для комунікації в міжнародному науковому середовищі.
Згідно з результатами опитування здобувачів, зміст ОНП в цілому відповідає їх науковим інтересам.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Блок обов’язкових ОК (ОП01-ОП03), які забезпечують глибинні знання зі спеціальності, забезпечують водночас 
повноцінну підготовку аспірантів до дослідницької діяльності. Вивчення зазначених ОК спрямоване на отримання, 
зокрема, таких результатів навчання:
• формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, 
результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень і комп’ютерного моделювання;
• вміння розробляти оптимальну стратегію дослідження, зауважувати існуючі і встановлювати нові закономірності, 
що стосуються об'єктів дослідження, критично аналізувати отримані результати;
• планувати і виконувати експериментальні та теоретичні дослідження з фізики та дотичних міждисциплінарних 
напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і 
результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
Поглиблюють відповідну дослідницьку підготовку вибіркові ОК, які аспірант обирає, виходячи із напряму свого 
наукового дослідження. 
ОК «Філософія та методологія наукових досліджень» забезпечує загальнонауковий світогляд та розуміння 
методології досліджень. ОК «Управління науковою діяльністю» спрямована на блок універсальних навичок 
науковця та повноцінну підготовку до дослідницької діяльності. ОК «Іноземна  мова за професійним 
спрямуванням» дозволяє сформувати здатність спілкуватися і представляти результати досліджень іноземною 
мовою, вивчати наукову фахову літературу.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Відповідно до ОНП підготовка ЗВО до викладацької діяльності має дві складові: теоретичну і практичну. 
Теоретична забезпечується ОК «Психологія та педагогіка вищої школи», вивчення якої покликано забезпечити 
загальну теоретичну психолого-педагогічну підготовку майбутніх докторів філософії, яка слугуватиме основою для 
їхньої роботи, що пов’язана із науково-педагогічною діяльністю. В результаті здобувачі отримують знання щодо 
теоретичних засад та практичних методів/прийомів педагогіки і психології ВШ; психолого-педагогічних 
особливостей науково-педагогічної діяльності; інноваційних технологій, методів, засобів навчання, виховання, 
оволодіння сучасними методиками для викладання професійно-орієнтованих дисципліни спеціальності на основі 
системних, методологічних знань та результатів наукових досліджень тощо.
Практична складова – це проходження педагогічної практики за професійним спрямуванням, метою якої є 
оволодіння аспірантами сучасними методами, формами та засобами навчання (у тому числі дистанційного), 
формування в них навичок та вмінь для вирішення конкретних навчально-виховних задач в умовах реального 
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педагогічного процесу. Як результат, здобувачі набувають практичних навичок з організації навчального і 
виховного процесу у ЗВО; розуміють структуру та зміст викладацької діяльності; оволодівають методикою 
підготовки і проведення занять, вміють організувати самостійну та індивідуальну роботу.
Вкупі все це забезпечує повноцінну підготовку ЗВО до викладацької діяльності у ВНЗ. 

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

Теми наукових досліджень аспірантів зазвичай плануються у рамках науково-дослідних робіт, які виконуються на 
кафедрі ТЕЯФ (див. пп. 10.7), а наукові керівники здобувачів є керівниками або виконавцями цих проектів, що 
дозволяє цілковито забезпечити умову відповідності наукових тем здобувачів напрямам досліджень їх наукових 
керівників.
Дотичність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників можна 
продемонструвати багатьма прикладами публікацій, де присутні прізвища аспіранта та наукового керівника, 
наприклад:
Potiienko, O., Merkotan, K., Chudak, N., Ptashynskiy, D., Zelentsova, T., Yushkevich, T., Sharph, I., Rusov, V., New method 
of accounting for interference contributions within a multiperipheral model, Phys. Rev.D, 2020, 101(7), 076021. 
V.D. Rusov, V.A. Tarasov, S.A. Chernezhenko, A.A. Kakaev, Neutron moderation theory with thermal motion of the 
moderator nuclei. Eur. Phys. J. A 53, 179 (2017). 
Merkotan, K. K.;  Zelentsova, T. M.;  Chudak, N. O.;  Ptashynskiy, D. A.;  Urbanevich, V. V. et al.  A new symmetry of 
electroweak lagrangian, East European Journal of Physics, (2018) 5 (2) P. 35-48 та ін.,
а також назвами недавно захищених дисертацій:
Потієнко О.С. Метод Лапласа для опису інтерференційних ефектів в протон-протонному розсіянні і для побудови 
Монте-Карло генераторів.
Какаєв А.О. Надповільне хвильове нейтронно-ядерне горіння на теплових нейтронах в торієво-урановому 
подільному середовищі.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

Можливості для проведення наукових досліджень аспірантів в межах ОНП забезпечується використанням 
лабораторій, комп’ютерних класів, доступу до Інтернету, н/м бази SCOPUS, порталу Springer Link, журналів 
видавництва Wiley тощо. 
Апробація результатів досліджень здійснюється як шляхом участі аспірантів у конференціях, що організуються 
Університетом, так й виступом на періодичних (не рідше, ніж 2 рази на рік) наукових семінарах кафедри ТЕЯФ з 
презентацією проміжних результатів та їх груповим обговоренням. 
Найефективнішою формою апробації є виступ на великих міжнародних конференціях, в яких аспіранти приймали 
участь: Amplitudes 2021, 16-20 August 2021, Niels Bohr Institute (Данія); 49th SLAC Summer Institute, August 2021, 
Stanford University, USA, New Trends in High-Energy Physics, May, 2019, Odessa, Ukraine; 13th Conf. on the Intersections 
of Particle and Nuclear Physics.- June 3, 2018; Palm Springs, USA; 8th International Workshop on Astronomy and 
Relativistic Astrophysics, September 2018 Ollantaytambo, Peru тощо. 
Університет неодноразово фінансував відрядження аспірантів на наукові конференції в межах України (наприклад, 
щорічну Міжнародну наукову конференцію студентів і молодих наукових співробітників «Еврика»), а також 
транспортні витрати для участі за грантами у «Trans-European School of High Energy Physics» та WE- Heraeus Physics 
School «QCD - Old Challenges and New Opportunities за  рахунок коштів наукових проектів, а також коштів спецфонду 
Університету. 

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Університет орієнтований на участь у міжнародних дослідженнях та навчанні https://opu.ua/international, створює 
умови для реалізації права здобувачів на міжнародну академічну мобільність завдяки інфраструктурі міжнародного 
співробітництва (https://opu.ua/international/infrastructure) та участі в міжнародних програмах 
(https://opu.ua/international/programs), проєктах (https://opu.ua/international/projects) та двосторонніх договорах з 
закордонними ЗВО-партнерами (https://opu.ua/international/partners). 
Кафедра ТЕЯФ забезпечує можливості для введення аспірантів у міжнародну академічну спільноту через виступи на 
конференціях, публікації результатів у міжнародних фахових журналах, участь у спільних дослідницьких проектах. 
Здобувачі за ОНП за останні 5 років прийняли участь у 16 міжнародних конференціях (8 закордоном), де зробили 
26 доповідей (9 закордоном) (Потієнко О., Юшкевич Т., Пташинский Д. та ін.) та опублікували 17 статей в фахових 
журналах (9 в міжнародних), з них 14 входять до н/м баз Scopus i WoS.
Ще одною формою долучення аспірантів до міжнародної академічної спільноти є участь у  наукових дослідженнях 
за договорами про науково-технічне співробітництво з Майнцським університетом ім. Йоганна Ґутенберґа 
(Німеччина), Інститутом ядерних досліджень та ядерної енергетики Болгарської АН, Інститутом ім. Йожефа 
Стефана Словенія), які у тому числі включають обмін аспірантами і співробітниками. Активну участь у цих 
дослідженнях беруть як викладачі, так й аспіранти. 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
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Всі наукові керівники здобувачів є керівниками або виконавцями НДР, що фінансуються МОН України і 
виконуються за тематичним планом в Університеті: 
Русов В.Д., Тарасов В.О., Зеленцова Т.М. - “Надповільне нейтронно-ядерне горіння торієво-уранового середовища, 
що поділяється” (№ державної реєстрації 0116U004532), “Розробка фізичних основ надтеплового ядерного реактора 
на бігучій хвилі ядерного горіння” (№ державної реєстрації 0116U004540), “Фізичні механізми і динаміка режимів 
бігучої хвилі нейтронно-ядерного горіння надтеплового ядерного реактора п'ятого покоління” (№ державної 
реєстрації  0119U002006),
Шарф І.В. - «Розрахунок перерізів непружного розсіяння адронів методом Лапласа” (№ державної реєстрації 
0116U004527), «Розробка методу багаточастинкових полів для пружного і непружного розсіяння адронів» (№ 
державної реєстрації 0119U103982).
Всі наукові керівники також приймають участь у дослідженнях за міжнародними договорами про науково-технічне 
співробітництво між кафедрою ТЕЯФ і зарубіжними партнерами.
Результати досліджень регулярно публікуються у високорейтингових фахових виданнях, які індексуються в базах 
Scopus та WoS, видаються монографії, тези і матеріали доповідей на міжнародних конференціях. З основними 
публікаціями можна ознайомитися в табл. 2, де подана зведена інформація про викладачів ОНП.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

Публікації і наукові роботи аспірантів та їх керівників проходять обов’язкову перевірку на наявність академічного 
плагіату. Нормативним документом, що регулює порядок перевірки та дій у разі виявлення академічного плагіату є 
«Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
наявність академічного плагіату (https://op.edu.ua/document/2754). Згідно з цим Порядком дисертації передаються 
для перевірки особисто автором відповідальній особі відділу аспірантури, а статті і монографії – відповідальній 
особі НТБ. 
З цією метою Університет використовує сервіс перевірки на виявлення збігів/схожості StrikePlagiarism 
(https://strikeplagiarism.com). 
Слід зауважити, що статті наукових керівників та аспірантів за ОНП переважно публікуються у журналах, які 
встановили практику перевірки на наявність плагіату (зокрема, Phys. Rev., Europhys. J., Progr. in Nucl. Ener., J Phys. 
Stud., East Eur. J. Phys., Mod. Phys. Lett.), і тому додаткової перевірки не потребують.
Якщо в дисертації використано ідеї або розробки, що належать співавторам, разом з якими здобувач має спільні 
наукові публікації та документи про проведення дисертаційних досліджень, здобувач повинен відзначити такий 
факт у дисертації з обов’язковим зазначенням особистого внеску в такі публікації та документи.
Випадків порушення принципів академічної доброчесності у науковій діяльності наукових керівників та аспірантів 
за ОНП у 2016-2021 рр. не виявлено.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В Університеті на постійній основі діє Група сприяння академічній доброчесності Університету, яка координує та 
популяризує дотримання академічної доброчесності та етики, виявляє та розглядає випадки порушення академічної 
доброчесності в ЗВО. Також функціонує інститутська і кафедральна комісії з академічної доброчесності. При 
встановленні факту порушення академічної доброчесності Комісія з етики та управлінням конфліктами в рамках 
своїх повноважень (https://opu.ua/about/et-com) приймає рішення щодо академічної відповідальності, яка 
відповідно до «Положення про академічну доброчесність» (https://opu.ua/document/2333) 
https://op.edu.ua/document/2754 передбачає різні види академічної відповідальності для науково-педагогічних 
працівників: відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавлення присудженого 
наукового ступеня чи присвоєного вченого звання; позбавлення права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади. Це автоматично виключає можливість здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності.
Серед наукових керівників здобувачів ОНП випадків порушення академічної доброчесності не було.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП:
1.Академічний потенціал кафедри ТЕЯФ, який задіяний у навчальному процесі за ОНП, забезпечує високу 
ефективність підготовки аспірантів, що підтверджується науковим, освітнім та практичним досвідом викладачів.
2. Широке коло міжнародної наукової та науково-технічної співпраці працівників кафедри ТЕЯФ із зарубіжними 
університетами та науковими установами.
3. Тісна взаємодія з провідними установами НАН України і відповідними кафедрами інших ВНЗ.
4. Збалансоване представлення гуманітарних і фахових дисциплін, великий обсяг самостійної підготовки студентів 
дозволяє суттєво розвинути у здобувачів вищої освіти soft skills, зокрема, комунікативні здібності, здатність вчитися 
і оволодівати сучасними знаннями і застосовувати їх в  практичних ситуаціях, вміння працювати в команді, 
здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми тощо. 
Все це гарантує високу якість підготовки фахівців, про що свідчать наукові здобутки наших випускників, наприклад, 
Тихонов А.В. має більше 34 800 посилань, h-index - 94, Делієргієв М. - більше 29 000, h-index – 86).
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Слабкі сторони ОНП:
1. Відсутність викладання ОК ОНП англійською мовою.
2. Недостатній рівень залучення аспірантів до програм академічної мобільності.
3. Добра фахова і наукова підготовка та знання англійської мови спричиняє міграцію аспірантів на навчання за 
програмою PhD до закордонних університетів: Бегунова О. (Білефельдский університет, Німеччина), Яткін К. 
(Марсельский університет, Франція), Сохраний Г. (Люблянський університет, Словенія), Волкотруб Ю., Урбаневич 
В., Солов’йов В. (Ягеллонський університет, Краків, Польша) тощо), запобігти якій можна надавши взаємодії із 
університетами більш конкретного практичного змісту.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективами і шляхами розвитку ОНП в найближчі роки є: 
• обов'язковий її перегляд, оновлення та модернізація у відповідності до пропозицій стейкхолдерів і роботодавців; 
• перегляд і переробка навчального плану та його компонентів у кредитах, в тому числі із розробкою і 
впровадженням нових дисциплін та удосконаленням змісту існуючих освітніх компонентів; 
• розширення можливостей електронного навчання здобувачів; 
• пошук шляхів для проходження стажування і проведення досліджень за кордоном і в провідних наукових 
установах НАН України; 
• створення умов та підготовка до викладання  освітніх компонент ОНП англійською мовою; 
• забезпечення більш ширшої участі здобувачів освіти у міжнародних та всеукраїнських грантових програмах. 
• подальший розвиток матеріально-технічної бази.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

навчальна 
дисципліна

ОЗ 01.pdf Zsm01/8xnSfm/F+V
2ImHFGihI8kyJGhI

UihCzzmP03Y=

Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

ОЗ 02.pdf jeG5Pdi2yb+PRFjKn
u7k0Y/Vg6W5Xrm3

HnCuUSg1ojs=

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ОЗ 03.pdf z6u56veTYggqSPbxl
Q+CjJ66ca9MYF20c

O9u9Q0rjaM=

Управління науковою 
діяльністю

навчальна 
дисципліна

ОЗ 04.pdf Q4Ib54BWpitNIfkCj
nyQDpBTXMy97RA
FkyCsRJUDZXA=

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

навчальна 
дисципліна

ОП 01.pdf BWmGkCt+rEXoED
erssbP13VxDcLhKuip

oPRfhVR1Im0=

ПК Intel Core i3 (4)
Програмні пакети: GNU/Linux, 
LibreOffice, Inkscape, GIMP, 
QtiPlot, Sage, Octave, CodeBlocks, 
Gperiodic, QUCS, TexMaker, 
TeXLive, Geany, Cmake, GEANT4, 
OpenMC, OpenMP, OpenMPI, 
SLURM, GCC.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

навчальна 
дисципліна

ОП 02.pdf OyPj93YnMqijKZfMh
fls2mqgRD87L4b6U

p9FYwZphmU=

РК-панель у поєднанні з 
проектором, мультимедіа-
проектор

Деякі невирішені 
задачі сучасної фізики 
ядра, елементарних 
частинок і високих 
енергій

навчальна 
дисципліна

ОП 03.pdf eheqkzh+LaOymArt
Woyi5PTDTlwZIH8n

lRqUFzz6mfU=

РК-панель у поєднанні з 
проектором, мультимедіа-
проектор

Педагогічна практика 
за професійним 
спрямуванням

практика Програма 
педпрактики 

2021.pdf

Qn/3a0sFU9ntHoHO
ZIRYIU+zOJ9GLGk
MscPvGC1GSgM=

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

385306 Семенова 
Алла 
Василівна

Професор, 
Сумісництв
о

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
доктора наук 
ДД 008065, 

виданий 
10.03.2010, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 014825, 
виданий 

12.06.2002, 

25 Психологія та 
педагогіка 
вищої школи

Відповідність до 
ліцензійних умов: 1, 3, 
8, 11.
Наукові публікації у 
фахових виданнях 
України: 
1. Семенова А. 
Розвиток ціннісного 
досвіду педагогічної 
майстерності І. А. 



Атестат 
доцента 02ДЦ 

011053, 
виданий 

15.12.2005, 
Атестат 

професора 
12ПP 010718, 

виданий 
30.06.2015

Зязюна у вимірах 
теорії поколінь / А. 
Семенова // Теорія і 
практика управління 
соціальними 
системами: філософія, 
психологія, 
педагогіка, соціологія. 
– 2017. – № 2. – С. 72-
84.
2. Семенова А.В. 
Психопедагогічний 
супровід ефективного 
лідера XXI століття: 
синергетичний 
підхід// ScienceRise: 
Pedagogical Education. 
– 2017/7. – 7 (15) – С. 
30-36. , № 2 – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://journals.uran.ua
/sr_edu/article/view/10
7966
3. Семенова А.В. 
Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи XXI століття: 
синергія віртуального 
і реального в 
освітньому просторі// 
А.В. Семенова // 
ScienceRise: 
Pedagogical Education. 
– 2019. – 2 (29) – С. 
40-48. – Режим 
доступу до ресурсу: 
http://journals.uran.ua
/sr_edu/article/view/16
4524.
4. Семенова А.В. 
Психопедагогічні 
технології розвитку 
культури і техніки 
мовлення сучасного 
лідера / А.В. Семенова 
// Лідер. 
Еліта.Суспільство. – 
2019. - №2. – С.71-86. 
Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-
Press/43706/1/LES_20
19_2_Semenova_Psykh
opedahohichni.pdf
5. Семенова А.В. 
Постнекласичний 
період 
методологічного 
виміру єдності 
нелінійного синтезу 
знань в аспекті 
розвитку теорій 
лідерства/ А.В. 
Семенова // Лідер. 
Еліта.Суспільство. – 
2018. - №1. – С.100-
113. Режим доступу: 
http://repository.kpi.kh
arkov.ua/bitstream/Kh
PI-
Press/40852/1/LES_20
18_1_Semenova_Postn
eklasychnyi_period.pdf
6. Semenova A. 
DEVELOPMENT OF 
THE VALUABLE 
EXPERIENCE OF 
PEDAGOGICAL 
MASTERY I.A. 



ZYAZYUNA IN 
MEASUREMENT OF 
THEORY OF 
GENERATIONS / 
Semenova A. //
Теорія і практика 
управління 
соціальними 
системами: філософія, 
психологія, 
педагогіка, соціологія. 
– 2017. - № 2. С. 72-84
7. Semenova A. 
Psychopedagogical 
support of the efficient 
leader of the XXI 
century: synergetic 
approach/ Semenova A. 
//
ScienceRise: 
Pedagogical Education. 
– 2017. - 7 (15). – С. 30-
36
Публікації в 
монографіях:
Семенова А.В. 
Ціннісний вимір 
досвіду суб’єктів 
педагогічної дії : 
монографія / Алла 
Василівна Семенова. – 
Одеса : Бондаренко М. 
О., 2016. – 436 с.
Практична діяльність:
Директор навчально-
консультаційного 
центру ОНПУ 
«Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
щколи» 
Редактор наукового 
журналу ОНПУ 
«Педагогічна 
майстерність 
викладача вищої 
школи».

384508 Афанасьєв 
Олександр 
Іванович

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Ростовський-
на-Дону 

державний 
університет, 

рік закінчення: 
1972, 

спеціальність: 
09.00.02 

Філософія, 
Диплом 

доктора наук 
ДД 002833, 

виданий 
17.01.2014, 

Диплом 
кандидата наук 

KД 004156, 
виданий 

25.07.1984, 
Атестат 

доцента ДЦ 
006916, 
виданий 

29.12.1988, 
Атестат 

професора 
12ПP 010717, 

виданий 
30.06.2015

43 Філософія та 
методологія 
наукових 
досліджень

Відповідність до 
ліцензійних умов: 1, 3, 
4, 8.
Публікації у фахових 
виданнях України: 
1. Афанасьєв О.І., 
Василенко 
І.Л.Діалектика 
раціонального та 
ірраціонального. 
ЦИТ: sl316-008 // 
Научный взгляд в 
будущее. 
Международное 
периодическое 
научное издание. Вып. 
3.– Одесса: Куприенко 
С.В., 2016. – 101 с. – 
С.42-46. 
http://www.sworld.edu
cation/nvvb/n316-1.pdf
2. Афанасьев А.И 
Общенаучные идеалы 
и гуманитарные науки 
// Интегративная 
антропология. –№ 2 
(26).– Одесса: 
ОНМедУ, 2016. – С. 
23-28.
3. Афанасьев А.И 
Ирония и смех / 
Афанасьев А.И., 
Василенко И.Л. 



//����.. ДОКСА. 
Збірник наукових 
праць з філософії та 
філології. Вип. 1 (25).–
Одеса: ОНУ ім. І.І. 
Мечнікова, 2016. – 
С.6-19.
4 Афанасьев А.И. 
Трансдисциплинарнос
ть и профессионализм 
/ Афанасьев А.И., 
Василенко И.Л. // 
Δόξα.  Докса. Збірник 
наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип. 2 
(26).Гуманітарний 
дискурс: 
дисціплінарність, 
міждисціплінарність, 
трансдисціплінарність
.– Одеса: “Акваторія”, 
2016.– 208 с. – с.8-18.
5. Афанасьев А.И. 
Проблема смеха в 
философии 
фотографи. ����. 
ДОКСА. Збірник 
наукових праць з 
філософії та філології. 
Вип 2(28): Пам’ять та 
забуття.–Одеса: ОНУ 
ім. І.І. Мечнікова, 
2017. 216с, С.33-45
6. Афанасьев А.И. 
Фотография и 
навратив// Пере-
пост.Философский 
журнал. Одесса.  – 
2017, № 3. Режим 
доступу до 
журн.:http://philosoph
y-
multidimensionality.co
m/index.php?
option=com_content&v
iew=article&id=238
7. Афанасьев А.И. 
Постнеклассическая и 
постинституциональн
ая наука. International 
periodic scientific 
journal 
SCIENTIFICWORLDJO
URNAL Issue №15 
Volume 4 in 
ScientificWorldJournal, 
Issue №15, Vol.4 
(Yolnat PE, Minsk, 
2017) – URL: 
http://www.sworldjour
nal.com/e-
journal/j1504.pdf 
(December 2017) 62-66 
page - swj15-005 
5. АфанасьевА.И.  
Strategy of change in 
the spirit "сome on!" 
/Стратегияпеременвд
ухе «сome on!»// 
Modern Engineering 
and Innovative 
Technologies, т. 4, вып. 
06-04, декабрь 2017 г., 
с. 84-89 
(DOI:10.30890/2567-
5273.2018-06-04 )
Публікації в 
монографіях:
1. Афанасьев А.И., 
Богомолец О.В., 



Василенко И.Л., 
Олексин Ю.П. и др. 
Перспективные 
тренды развития 
науки: философия, 
литература и 
лингвистика, культура 
и искусство, 
архитектура и 
строительство, 
история. Монография. 
– Одесса: Куприенко 
С.В., 2016. – 136с.
2. Афанасьев А.И., 
Василенко И.Л., 
Терентьева Л.Н. и др. 
Инновационные 
подходы к развитию 
литературы, 
лингвистики, 
культуры, искусства и 
философии. 
[Монографія] / А.И. 
Афанасьев, И.Л. 
Василенко, Л.Н. 
Терентьева и др. – 
Одесса: Куприенко 
С.В., 2015. – 129 с. 
(особистий внесок-
20%).
Навчальні посібники:
1. Афанасьев А.И., 
Жарких В.Ю. 
Методология и 
организация научного 
исследования. / А.И. 
Афанасьев, В. Ю. 
Жарких. – Одесса: 
Освіта України, 2014. 
– 212 с. (особистий 
внесок – 50%)
2. Афанасьев А.И., 
Жарких В.Ю. 
Методология и 
организация научного 
исследования. / А.И. 
Афанасьев, В. Ю. 
Жарких. – Одесса: 
Освіта України, 2015. 
– 216 с. (особистий 
внесок – 50%)

Наявність навчально- 
методичних 
матеріалів: 
1. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи по 
курсу «Філософія та 
методологія наукових 
досліджень». Для 
аспірантів всіх 
спеціальностей. – 
Одеса, 2018. – 24 с.
2. Методичні 
рекомендації для 
самостійної роботи по 
курсу «Філософія та 
методологія наукових 
досліджень». Для 
аспірантів всіх 
спеціальностей. 
Одеса, 2017.–24 с.
3. Конспект лекцій з 
курсу «Філософія» для 
студентів всіх 
спеціальностей 
ОНПУ.– Одеса: 
ОНПУ, 2018– 61 с.
Практична робота:
Виконання функцій 



члена редакційної 
колегії наукового 
видання «Філософія 
та гуманізм», 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України.
Підвищення 
кваліфікації:
Стажування на 
кафедрі філософії та 
методології пізнання 
Одеського 
національного 
університету імені І.І. 
Мечнікова 
23.04.2018р. - 
23.05.2018р. за 
програмою 
«Методика 
викладання 
філософських 
дисциплін» обсягом 
108 ак. г.  21.06.2018 
№02-01-1130.

385318 Усов 
Анатолій 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
доктора наук 
ДT 010663, 

виданий 
01.11.1991, 
Диплом 

кандидата наук 
TH 039931, 

виданий 
24.09.1980, 

Атестат 
доцента ДЦ 

099044, 
виданий 

15.04.1987, 
Атестат 

професора ПP 
000370, 
виданий 

26.06.1992

39 Управління 
науковою 
діяльністю

Відповідність до 
ліцензійних умов: 1, 3, 
7, 8.
Публікації у фахових 
виданнях України, 
закордонних 
журналах, Скопус
1. Kunitsyn M. V., Usov 
A. V. Tribocorrosion 
Research of Ni-
Al2O3/TiO2 Composite 
Materials Obtained by 
the Method of 
Electrochemical 
Deposition. // Сучаснi 
технологiї в 
машинобудуваннi. — 
2017. — Т. 12. — С. 61–
70. 
2. Інформаційна 
діяльність як складова 
стійкого розвитку 
підприємства / О. М. 
Гончаренко, А. В. Усов 
// Economics 
Management, LAW 
Realitis and 
Perspektives, Les 
Editions  L�Originale, 
Paris,France, Science 
Index, 2016. � С. 152–
157.
3. Інформаційне 
забезпечення в 
системі управління 
підприємства / А. В. 
Усов, О. М. 
Гончаренко // 
Контроль і управління 
в складних системах 
(КУСС–2016) : 
матеріали міжнар. 
наук.-техн. конф. – 
Вінниця : ВНТУ, 2016. 
– С. 38–40.
4. Методы  
сингулярных 
интегральных 
уравнений в 
управлении 
линейными 
системами / А. В. Усов 
// Контроль і 
управління в складних 
системах (КУСС–2016) 



: матеріали міжнарод. 
науково-техн. конф. – 
Вінниця : ВНТУ, 2016. 
– С. 20–22.
5. Моделирование 
термомеханических 
процессов при 
механической 
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Деякі невирішені 
задачі сучасної фізики 
ядра, елементарних 
частинок і високих 
енергій

Лекції, практичні заняття,
консультації

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

РН11. Застосувати 
основні досягнення 
в галузі фізики 
нейтрино для 
подальшого 
розвитку 
прикладних 
методів фізичних 
досліджень в 
ядерній енергетиці.

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

Лекції, практичні заняття,
лабораторні роботи, 
консультації.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

Деякі невирішені 
задачі сучасної фізики 
ядра, елементарних 
частинок і високих 
енергій

Лекції, практичні заняття,
консультації

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит

РН10. Вміти 
представляти 
розв'язки систем 
рівнянь, що 
описують різні 
фізичні процеси, у 
вигляді 
континуальних 
інтегралів і на 
конкретних 
прикладах 
доводити ці 
розрахунки до 
числових 
результатів.
отримані 
інформацію та 
дані.

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

Лекції, практичні заняття,
лабораторні роботи, 
консультації,

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

РН09. Описувати 
різноманітні 
експериментальні 
дані за допомогою 
моделей із 
калібрувальними 
полями з 
урахуванням 
електромагнітної, 
слабкої і сильної 
взаємодій, а також 
розробляти 
Монте-Карло 
генератори 
відповідних 
процесів.

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

Лекції, практичні заняття,
лабораторні роботи, 
консультації,

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит

РН08. Володіти 
загальнонауковими 
філософськими 
знаннями, 
необхідними для 
формулювання 
наукового 
світогляду, 
професійної етики, 
та культурного 
кругозору.

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекції, інтерактивні лекції з  
елементами дискусії; 
практичні, семінарські 
заняття, реферативна 
робота.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання. Захист 
реферативної роботи, іспит

Педагогічна практика 
за професійним 
спрямуванням

Індивідуальні завдання,  
огляд спеціальної 
літератури, консультації  
керівника практики.

Поточний контроль 
виконання  індивідуального 
завдання, письмовий звіт, 
захист звіту, 
диференційований залік.

Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

РН07. Глибоко 
розуміти загальні 
принципи та 
методи 
природничих наук, 
а також 
методологію 
наукових 
досліджень, уміти 
застосувати їх у 
власних 

Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

Управління науковою 
діяльністю

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування,  залік
іспит



дослідженнях у 
сфері фізики 
(астрономії) та у 
викладацькій 
практиці.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

Деякі невирішені 
задачі сучасної фізики 
ядра, елементарних 
частинок і високих 
енергій

Лекції, практичні заняття,
консультації

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекції, інтерактивні лекції з  
елементами дискусії; 
практичні, семінарські 
заняття, реферативна 
робота.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання. Захист 
реферативної роботи, іспит

Педагогічна практика 
за професійним 
спрямуванням

Індивідуальні завдання,  
огляд спеціальної 
літератури, консультації  
керівника практики.

Поточний контроль 
виконання  індивідуального 
завдання, письмовий звіт, 
захист звіту, 
диференційований залік.

РН06. Розробляти 
та реалізовувати 
наукові та/або 
інноваційні 
інженерні проекти, 
які дають 
можливість 
переосмислити 
наявне та 
створити нове 
цілісне знання 
та/або професійну 
практику і 
розв’язувати 
значущі наукові та 
технологічні 
проблеми фізики 
та/або астрономії 
з дотриманням 
норм академічної 
етики і 
врахуванням 
соціальних, 
економічних, 
екологічних та 
правових аспектів.

Управління науковою 
діяльністю

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування,  залік
іспит

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекції, інтерактивні лекції з  
елементами дискусії; 
практичні, семінарські 
заняття, реферативна 
робота.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання. Захист 
реферативної роботи, іспит.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

РН02. 
Формулювати і 
перевіряти 
гіпотези; 
використовувати 
для обґрунтування 
висновків належні 
докази, зокрема, 
результати 
теоретичного 
аналізу, 
експериментальни
х досліджень і 
математичного 
та/або 
комп’ютерного 
моделювання, 
наявні 
літературні дані.

Управління науковою 
діяльністю

Лекції, семінарські заняття.
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування,  залік
іспит

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

Лекції, практичні заняття,
лабораторні роботи, 
консультації.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

Деякі невирішені 
задачі сучасної фізики 
ядра, елементарних 
частинок і високих 
енергій

Лекції, практичні заняття,
консультації

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

Педагогічна практика 
за професійним 
спрямуванням

Індивідуальні завдання,  
огляд спеціальної 
літератури, консультації  
керівника практики.

Поточний контроль 
виконання  індивідуального 
завдання, письмовий звіт, 
захист звіту, 
диференційований залік.

РН04. Планувати і Метод Лапласа для Лекції, практичні заняття, Модульні контрольні 



виконувати 
експериментальні 
та/або теоретичні 
дослідження з 
фізики 
(астрономії) та 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямів з 
використанням 
сучасних 
інструментів, 
критично 
аналізувати 
результати 
власних досліджень 
і результати інших 
дослідників у 
контексті усього 
комплексу сучасних 
знань щодо 
досліджуваної 
проблеми.

розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

лабораторні роботи, 
консультації,

роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

Управління науковою 
діяльністю

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування,  залік
іспит

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекції, інтерактивні лекції з  
елементами дискусії; 
практичні, семінарські 
заняття, реферативна 
робота.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання. Захист 
реферативної роботи, іспит

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

РН03. Розробляти 
та досліджувати 
концептуальні, 
математичні і 
комп’ютерні моделі  
процесів і систем, 
ефективно 
використовувати 
їх для отримання 
нових знань та/або 
створення 
інноваційних 
продуктів у фізиці 
(астрономії) та 
дотичних 
міждисциплінарних 
напрямах.

Управління науковою 
діяльністю

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування,  залік
іспит

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекції, інтерактивні лекції з  
елементами дискусії; 
практичні, семінарські 
заняття, реферативна 
робота.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання. Захист 
реферативної роботи, іспит

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

Лекції, практичні заняття,
лабораторні роботи, 
консультації,

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит

РН01. Вільно 
презентувати та 
обговорювати з 
фахівцями і 
нефахівцями 
результати 
досліджень, наукові 
та прикладні 
проблеми фізики 
та астрономії 
державною та 
іноземною мовами, 
кваліфіковано 
відображати 
результати 
досліджень у 
наукових 
публікаціях в 
провідних 
міжнародних 
наукових виданнях.

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням 

Практичні заняття 
Пояснювально- 
ілюстративні, репродуктивні 
методи, метод рольових ігор

Письмові опитування, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
залік, залік, іспит

Психологія та 
педагогіка вищої 
школи

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

Філософія та 
методологія наукових 
досліджень

Лекції, інтерактивні лекції з  
елементами дискусії; 
практичні, семінарські 
заняття, реферативна 
робота.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання. Захист 
реферативної роботи, іспит.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

Педагогічна практика 
за професійним 
спрямуванням

Індивідуальні завдання,  
огляд спеціальної 
літератури, консультації  
керівника практики.

Поточний контроль 
виконання  індивідуального 
завдання, письмовий звіт, 
захист звіту, 
диференційований залік.

РН05. 
Застосовувати 
сучасні 
інструменти і 
технології пошуку, 

Педагогічна практика 
за професійним 
спрямуванням

Індивідуальні завдання,  
огляд спеціальної 
літератури, консультації  
керівника практики.

Поточний контроль 
виконання  індивідуального 
завдання, письмовий звіт, 
захист звіту, 
диференційований залік.



оброблення та 
аналізу інформації, 
зокрема, 
статистичні 
методи аналізу 
даних великого 
обсягу та/або 
складної 
структури, 
спеціалізовані бази 
даних та 
інформаційні 
системи.

Використання 
аналітичних та 
симетрійних 
властивостей 
фізичних величин

Лекції, практичні заняття,
консультації. 

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання,  іспит.

Управління науковою 
діяльністю

Лекції, семінарські заняття.
консультації,
індивідуальні завдання.

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування,  залік
іспит

Метод Лапласа для 
розрахунків 
фейнманівських 
діаграм

Лекції, практичні заняття,
лабораторні роботи, 
консультації,

Модульні контрольні 
роботи, контрольні 
завдання, усне та письмове 
опитування, іспит

 


