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РЕЦЕНЗIЯ-ВЦГУК

другого рiвня вищоТ освiти (магiстр)
за спецiальнiстю 105 Прикладна фiзика та наноматерiали

гаryзi знань 10 Природничi науки
в Нацiонztльному технiчному унiверситетi Украiни

<КиiЪський полiтехнiчний iнстиryт iMeHi Iгоря Сiкорського))

/.fрунтовна теоретична та пракш{чна пiдготовка з природничих, точниN
наук та IT в умовах сучасного мiнливого ринку працi мас бути засадничою
характеристикою фахiвця з наукоемних технолорiй. Пiдготовка квалiфiкованих
спецiалiстiв, що можуть бути заJý/ченими до наукосмного виробництва та
бiзнесу i якi здатнi в умовах ст€uIого iнновацiйного науково-технiчного розвитку
сУспiльства вирiшryвати задачi, пов'язанi з сучасним матерiалознавством,
iнформацiйнипли технологiями, електронiкою, нелiнiйною оптикою, фотонiкою,
науками про життя та живi системи, фiзикою енергетичних систем та
нетрадицiйних джерел енергiТ, власне i ставить на: MeTi ocBiTHbo-Hayкoвa
програма магiсцrа, надана на,рецензiю в компанiю <<Елватею>.

Структурно-логiчна схема ОНП послiдовна, логiчна i збалансована.
Програма гармонiчно посднуе ocBiTHi компоненти, що формують загальнi та
професiЙнi компетентностi здобувача, необхiднi для виконання дослiдницькiй
дiялъностi в прикладнiй научi та ceкTopi R&D. Особливiстю програми € cyiTcBa
практична компонента пiдготовки, що реалiзуеться в науково-дослiднiй роботi
студентiв та науково-дослiднiЙ практицi в базових установах ЁДН УкраiЪи.
ПРофесiйно-орiентованi дисциплiни присвяченi принципам, iдеям та методам
фундаментitпьних i прикладних дослiджень фiзичних об'ектiв, процесiв, систем,
властивостей маторiалiв та наноструктур. Ide дозволяс майбутнъому фахiвцю
легко орiенryватися i адаптуватися в реатriях ринку наукосмних технологiТ.
лЗначна увага придiлясться i розвитку у здобувача навикiв вербальноТ
комунiкацii на фаховсiму piBHi украiЪською та iноземною мовами, основам
наукового менеджменту та дiлового адмiнiстрування.

А налi з ocBiTHbo-HayKoBoT програми покЕIзус, що пiдготовка адобувачiв. за.
цiсi програмою вiдповiдае u"}по:yл' Ььогоднilттнього. .4ч", 1до," фахiвцiв
науконаукомiсткого бiзнесу в ceKTopi R&D та дослiдницькiй дiяльностi в галузi
ПрикладноТ фiзики. Програма моЖе бути рекомендована для пiдготовки фахiвцiв
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