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І.Загальна характеристика освітньої програми 

 

Вищий навчальний заклад 

 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка  

 

Рівень вищої освіти 

 

другий (магістерський) рівень  

 

Освітній ступінь магістр  

 

Галузь знань 15 «Автоматизація та приладобудування» 

 

Спеціальність 153 «Мікро- та наносистемна техніка» 

 

Спеціалізація Фізична та біомедична електроніка 

 

Кваліфікація Магістрмікро- та наносистемної техніки   

 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Одиничний 

для ОС «магістр» - 90 кредитів / 1,5 року. 

 

Акредитуюча організація Акредитаційна комісія України  

 

Рівень програми Другий (магістерський) рівень – 7 рівень НРК. 

QF-EHEA – другий цикл. 

EQF LLL – Level 7. 

 

 Мета і завдання 

освітньої програми 

 

• набуття професійної кваліфікації магістра у 

галузі мікро- та наносистемної техніки; 

• підготовка до роботи за такими видами 

професійної діяльності: науково-дослідницька та 

професійна (фахівець мікро- та наносистемної 

техніки у широкому спектрі галузей 

господарювання); освітня (фахівець з мікро- та 

наносистемної техніки); управлінська (організатор 

роботи на підприємствах та в ІТ підрозділах) 

 

 Вимоги до рівня 

освіти осіб, які 

можуть розпочати 

навчання за цією 

програмою 

 наявність здобутої вищої освіти ступеня бакалавр 

або спеціаліст 

ІІ. Зміст освітньої програми 
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1. Предметна область, 

напрям 

Здатність до набуття нових знань, засвоєння 

прогресивних технологій та різноманітних інновацій. 

• Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми 

у галузі професійної діяльності з мікро- та 

наносистемної техніки або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

•  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу  

• Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

• Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

• Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

• Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

• Прагнення до збереження навколишнього 

середовища.   

3. Напрям програми та 

спеціалізації 

 Професійна для ОС «магістр»  

4. Особливості освітньої 

програми 

Вміння оцінювати рівень існуючих технологій у 

галузі професійної діяльності, ефективність 

технічних рішень та можливість виникнення об’єктів 

права інтелектуальної власності; відшукувати шляхи 

та можливості реалізації наукових ідей у 

прибуткових бізнес-проектах та стартапах. 

Здатність до системного мислення, вирішення задач 
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розробки, оптимізації та оновлення конструктивних 

елементів геліоенергетики та структурних блоків 

приладів фізичного та біомедичного призначення. 

Вміння користуватися іноземною мовою для 

перекладу, узагальнення та використання іноземної 

спеціалізованої науково-технічної та довідкової 

літератури. 

Здатність використовувати інформаційні технології, 

методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного 

інтелекту, хмарних розрахунків для дослідження та 

аналізу процесів в мікро- та наносистемній техніці. 

 

 ІІІ. Розподіл змісту освітньої програми та навчальний час за 

навчальними дисциплінами підготовки 
Назва навчальної дисципліни Загальний обсяг 

Кредити Години 
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Електронні явища в нанорозмірних 

системах 

6 180 

Рідкі кристали в сенсорній електроніці  6 180 

Актуальні питання сенсорної електроніки 

 

6 180 

Сучасні методи медичної діагностики  6 180 

Методи дослідження поверхні  6 180 

Електронна спектроскопія та інженерія 

поверхні   

6 180 

Виробнича практика  6 180 

Виробнича ( переддипломна) практика  9 270 

Всього 66 1980 
2. ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Технології отримання наноматеріалів 

Біоелектроніка 

Мікро- і наноелектронні системи 

Основи технології виготовлення структур 

мікроелектроніки 

6 180 

Люмінесцентні методи контролю 

напівпровідникових матеріалів і структур 

Наносистеми та нанотехнології 

 Основи електронної мікроскопії  

 

6 180 

Взаємодія біологічних об’єктів з 

фізичними полями 

Біомедичні сенсори 

Біомедична інженерія 

Індивідуальна та медична дозиметрія 

6 180 

Радіаційно-індуковані процеси у твердих 

тілах та біологічних об’єктах 

Фізика адсорбційних явищ 

6 180 
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Актуальні проблеми сучасної електроніки 

 

Всього 24 720 

Всього за час навчання 90 2700 
 

 

 ІV. Працевлаштування та продовження освіти 

 

1. Професійні права Перелік первинних посад, що може займати 

випускник-магістр за Державним класифікатором 

України «Класифікатор професій» за ДК 003:2010: 

1222 – Керівники виробничих підрозділів у 

промисловості: 

− майстер з комплексної автоматизації та 

телемеханіки; 

− майстер з ремонту приладів та апаратури; 

− майстер з ремонту технологічного 

устаткування; 

− майстер дослідної установки. 

 

2149 – Професіонали в інших галузях інженерної 

справи: 

− молодший науковий співробітник (галузь 

інженерної справи); 

− науковий співробітник (галузь інженерної 

справи); 

− інженер з налагодження й випробувань; 

− інженер з організації експлуатації та ремонту; 

− інженер з патентної та винахідницької роботи; 

− інженер з ремонту; 

− інженер із впровадження нової техніки й 

технології; 

− інженер із стандартизації та якості; 

− інженер-дослідник; 

− інженер-конструктор; 

− інженер-технолог; 

− інженер з підготовки виробництва. 

 

2310 – Викладачі університетів та вищих навчальних 

закладів: 

− асистент; 

− викладач вищого навчального закладу. 

 

2320 – Викладачі середніх навчальних закладів: 

− викладач професійно-технічного навчального 
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закладу. 

 

2351 – Професіонали в галузі методів навчання: 

молодший науковий співробітник (методи 

навчання). 

2. Продовження освіти 

(академічні права) 

Магістр з мікро- та наносистемної техніки має 

право на освоєння програм доктора філософії з 

метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, а 

також з близьких міждисциплінарних програм 

(прикладна фізика і наноматеріали, електроніка, 

телекомунікації, біотехнологія і біоінженерія та інші) 

і програм з інженерії та інформатики. 

 

 V. Стиль та методика викладання 

1. Підходи до 

викладання та 

навчання. 

Викладання здійснюється з використанням основних 

засад: проблемно-орієнтованого та особистісно-

орієнтованого навчання; електронного навчання в 

системі Moodle; кредитного-модульного навчання; 

самонавчання. 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних та 

інтегрованих лекцій, лабораторних занять, 

практичних занять, занять на базах практик, 

індивідуальних занять.  

2. Форма атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється за системою ECTS та національною 

шкалою оцінювання. 

Поточний контроль - усне та письмове опитування, 

оцінка роботи в малих групах, тестування, захист 

індивідуальних завдань та курсових робіт (проектів). 

Підсумковий контроль – екзамени та заліки з 

урахуванням накопичених балів поточного 

контролю. 

Державна атестація – підготовка та публічний захист 

(демонстрація) магістерської роботи та комплексного 

державного екзамену. 

Атестація здійснюється у формі: 

• публічного захисту (демонстрації) 

магістерської роботи; 

 

 VI. Компетентності 

 Програмні 

компетентності 

 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

галузі професійної діяльності з мікро- та 

наносистемної техніки або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
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інновацій та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

 

1 Загальні 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

5. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

9. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

11. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 

завдань і взятих обов’язків. 

12. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 
2 Професійні 

компетентності 

1. Здатність забезпечити виконання норм 

законодавства України, організовувати захист прав 

та економічних інтересів колективу (підприємства) в 

сфері інтелектуальної власності в ринкових умовах. 

2. Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у 

галузі професійної діяльності, ефективність 

технічних рішень та можливість виникнення об’єктів 

права інтелектуальної власності; відшукувати шляхи 

та можливості реалізації наукових ідей у 

прибуткових бізнес-проектах та стартапах. 

3. Здатність до системного мислення, вирішення 

задач розробки, оптимізації та оновлення 

конструктивних елементів геліоенергетики та 

структурних блоків приладів фізичного та 

біомедичного призначення. 

4. Здатність користуватися іноземною мовою для 

перекладу, узагальнення та використання іноземної 

спеціалізованої науково-технічної та довідкової 

літератури. 
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5. Здатність формулювати новизну та актуальність 

науково-дослідної роботи, вести наукову дискусію і 

викладати результати досліджень за заданою 

тематикою в сфері розробки та функціонування 

мікро- та наносистемної техніки. 

6. Здатність використовувати інформаційні 

технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, 

штучного інтелекту, хмарних розрахунків для 

дослідження та аналізу процесів в мікро- та 

наносистемній техніці. 

7. Здатність демонструвати і використовувати  

фундаментальні знання принципів побудови 

сучасних конструктивних елементів геліоенергетики 

та структурних блоків приладів фізичного та 

біомедичного призначення, перспективні напрямки 

розвитку їх елементної бази. 

8. Здатність демонструвати і використовувати знання 

про сучасні комп’ютерні та інформаційні технології 

та інструменти інженерних і наукових досліджень 

для розрахунків, обробки та аналізу даних, 

моделювання та оптимізації.  

9. Здатність демонструвати та застосовувати на 

практиці знання методів моделювання динамічних 

систем, оцінки ефективності їх використання та 

методів оцінки інформаційної ємності вимірювань в 

мікро- та наносистемній техніці. 

10. Здатність використовувати технічне обладнання й 

устаткування, системи прийняття рішень, програмні 

засоби та інструменти для проведення наукового 

експерименту та обробки результатів 

експериментальних досліджень. 

11. Здатність використовувати сучасні друковані та 

електронні ресурси науково-технічної, довідникової 

та наукової інформації, в тому числі іноземних 

авторів для вирішення науково-практичних задач. 

12. Здатність застосовувати базові уявлення про 

інноваційну діяльність та про особливості набуття та 

використання прав інтелектуальної власності. 

13. Здатність демонструвати і використовувати 

знання методів та технологій розробки, тестування  

та застосування інформаційно-вимірювальних, 

мікроконтролерних систем, систем обробки та 

передачі даних. 

14. Здатність застосовувати знання методів обробки 

та відображення інформації в сучасній мікро- та 
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наносистемній техніці та демонструвати уміння 

проектування, розрахунку та програмування 

мікроконтролерних систем та електронних засобів. 

15. Здатність використовувати типові та розробляти 

власні програмні продукти, орієнтовані на розв’язок 

задач проектування та розрахунку конструктивних 

елементів геліоенергетики та складових частин 

приладів фізичного та біомедичного призначення, 

для оптимізації структури та конструкції 

досліджуваних об’єктів, підготовки необхідної 

технологічної документації. 

16. Здатність до участі у розробці та удосконаленні 

наукової, проектно-конструкторської, технологічної, 

метрологічної та організаційно-управлінської 

документації. 

17. Здатність обирати оптимальні методи 

досліджень, модифікувати та адаптувати існуючі, 

розробляти нові методи досліджень відповідно до 

існуючих технічних засобів та формувати методику 

обробки результатів досліджень. 

18. Здатність оцінювати проблемні ситуації та 

недоліки в сфері розробки, конструювання, 

налагодження, функціонування та експлуатації 

пристроїв мікро- та наносистемної техніки, 

формулювати пропозиції щодо вирішення проблем 

та усунення недоліків. 

19. Здатність оцінювати конструкторсько-

технологічні, інженерні та науково-технічні рішення 

з точки зору дотримання умов безпеки 

життєдіяльності, енергоефективності та 

екологічності 
 VII. Результати навчання 
 Програмні 

результати навчання 

Загальні 

• Знати і вміти використовувати сучасні методи досліджень, 

засоби та алгоритми моделювання складних процесів у 

мікро- та наноелектронних системах, фізичних та 

біомедичних пристроях та сенсорних системах. Розуміти 

закономірності термо-, магнітно та радіаційно-

стимульованих змін властивостей матеріалів, що 

дозволить прогнозувати параметри і характеристики 

відповідних структур. 

• Знання сфер використання мікро- та наносистемної 

техніки, фізичної та біомедичної електроніки і способів 

застосування цих пристроїв у області освітніх, 

інформаційно-діагностичних та науково-дослідних 

технологій, аналіз отриманих результатів з використанням 
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інформаційно-довідкових програм. 

• Одержання теоретичних знань та практичних навичок з 

основ формування зображень в рідкокристалічних 

дисплеях, які б дали змогу ефективно застосовувати 

засвоєні знання, підходи та методи до покращення їх 

експлуатаційних характеристик та параметрів. 

• Здатність реалізовувати системні підходи до аналізу 

проблем в галузі мікро- та наносистемної техніки, 

фізичної та біомедичної електроніки, вміння синтезувати 

нові ідеї на основі критичного аналізу наукової літератури 

та власних досліджень. 

•  Здатність обґрунтовувати та аналізувати вибір 

конкретного типу методу та/або моделі для вирішення 

відповідних практичних задач в галузі мікро- та 

наносистемної техніки, мікро- та наноматеріалознавства, 

фізичної та біомедичної електроніки. Вміння аналізувати 

результати досліджень та використаних математичних 

моделей при вирішенні конкретних практичних задач. 

Здатність розробляти нові та застосовувати стандартні 

методи для створення сучасних сенсорів та 

рідкокристалічних дисплеїв. Вміння прогнозувати на основі 

сучасних комп’ютерних методів особливостей зміни 

характеристик та параметрів матеріалів сенсорної 

електроніки. 

• Знання сучасного стану та концепції розвитку 

інформаційних і комунікаційних технологій, апаратного і 

програмного забезпечення комп’ютерних систем. 

Розуміння структурних схем і принципів функціонування 

універсальних і спеціалізованих обчислювальних систем, 

включаючи методи функціонування та реалізації 

біокомп’ютера. 

• Знання заснованих на міжнародних стандартах методів 

пошуку та аналізу науково-технічної інформації та її 

обробка з використанням сучасних інформаційних систем. 

Вміння проводити якісний та кількісний аналіз 

електронних інформаційних баз. 

• Розроблення та реалізація проектів, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість переосмислити наявне 

та створити нове цілісне знання та/або професійну 

практику і розв’язання значущих наукових, технічних, 

біомедичних та інших проблем. 

• Використовувати знання та набуті навики на семінарських 

заняттях та наукових конференціях. Закріплення навиків 

під час проходження педагогічної та науково-дослідної 

практик як в університеті, так і на  виробничих 

підприємствах, наукових установах, дослідницьких 
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центрах.  

• Уміння визначати основні етапи та складові технології 

виготовлення наноматеріалів, структур наноелектроніки, 

активних середовищ сучасних сенсорних пристроїв, 

дисплеїв, прогнозувати їх параметри, встановлювати 

закономірності та взаємозв’язок між фізичними 

принципами формування зображення на дисплеї та його 

якістю. Вміння синтезувати нові ідеї для реалізації 

практичних задач на основі  аналізу наукової літератури та 

власних досягнень. 

• Здатність виявляти та формулювати наукові проблеми в 

галузі мікро- та наносистемної техніки, фізичної та 

біомедичної електроніки, прогнозувати можливі 

результати їх розв’язання, обирати оптимальні методики 

для одержання результату. Вміння створювати 

математичні моделі та прогнозувати еволюцію систем. 

• Розробляти разом з іншими навчальними і науковими 

закладами і лабораторіями новітні підходи по 

вдосконаленню сучасних методів виготовлення структур 

мікро- та наноелектроніки, активних середовищ сенсорних 

пристроїв, з метою підвищення якості їх технічних 

характеристик. 

• Здатність до оцінки проектної діяльності та якості 

виконуваних робіт в професійній сфері, вміння проводити 

наукові дослідження, будувати і використовувати моделі 

для опису об’єктів і процесів, здійснювати їх якісний 

аналіз. 

• ф Знання сучасних концепцій розвитку інформаційно-

діагностичних методів з використанням мікро- та 

наносистемної техніки, які застосовуються в галузі 

безпеки життєдіяльності, екології, біомедичної 

діагностики. Володіння основними принципами, 

покладеними в основу досліджень екологічного стану 

середовища. Засвоєння методики використання РК для 

неруйнівного контролю поверхонь матеріалів і виробів, 

візуалізації випромінювань, магнітних і електричних полів 

та в інших перспективних галузях. 

Професійні  

• Оцінка стану розвитку того чи іншого напрямку існуючих 

технологій у мікро- та наносистемній техніці, фізичній та 

біомедичній електроніці. Застосування методів 

дослідження при їх використанні у наноматеріалознавстві, 

електронно-зондовій діагностиці, біомедичній діагностиці, 

неруйнівному контролі, для вирішення різноманітних 

наукових і виробничих завдань. 

• Здатність реалізовувати системні підходи до аналізу 
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проблем в галузі застосування систем і компонентів 

приладів фізичного та біомедичного призначення, вміння 

синтезувати нові ідеї на основі критичного аналізу наукової 

літератури та результатів власних досліджень. 

• Здатність систематизувати та  класифікувати методи і 

оптимізувати математичний апарат, який лежить в основі 

приладів біомедичної електроніки, проявляти системне 

мислення при формуванні теоретичних основ та 

практичних аспектів формування структур, що лежать в 

основі приладів. 

• Вміння спілкуватися (в тому числі англійською мовою) зі 

спеціалістами в області електроніки. Відображати 

результати досліджень у міжнародних рейтингових 

журналах. Представляти отримані результати на наукових 

конференціях. Володіння навиками використання 

сучасних форм взаємодії наукових і освітніх установ з 

громадськістю, методикою організації навчальної роботи 

студентів, популяризація типових сучасних методик 

організації наукової і навчальної роботи. 

• Уміння формулювати та вирішувати актуальні науково-

дослідні роботи і модельні процеси в нанотехнологічних 

об’єктах та системах; вміти вести наукову дискусію, 

представляти нові наукові дані та результати власних 

досліджень з використанням дидактичних підходів; 

застосовувати стандартні та оригінальні розробки у сфері 

функціонування пристроїв сучасної електроніки; володіти 

основними методи одержання наноматеріалів і 

особливостями нанотехнологій, а також принципом 

відбору наноматеріалів для пристроїв електронної техніки. 

• Знання теоретичних і практичних основ методології та 

технології моделювання у процесі дослідження, 

проектування та експлуатації інформаційних систем, 

інформаційних технологій, мікро- та наносистемної 

техніки, інших об’єктів професійної діяльності; здатність 

реалізовувати алгоритми дослідження характеристик і 

стану складних систем і об’єктів. 

• Фундаментальні знання принципів побудови сучасних 

елементів приладів фізичного та біомедичного 

призначення та представлення результатів досліджень як 

наукових публікацій у журналах, аналіз і порівняння 

результатів власних досліджень зі світовими аналогами, 

уміння представляти та обговорювати результати на 

форумах науковців.  

• Знання сучасних концепцій розвитку апаратного і 

програмного забезпечення комп’ютерних систем у 

наукових та інженерних дослідженнях при обробці та 
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аналізі даних. Розуміння отриманої інформації, 

структурних схем і принципів функціонування 

універсальних і спеціалізованих обчислювальних систем і 

технологій. 

• Знання основних підходів та способів їх реалізації при 

моделюванні динамічних систем, сучасних мікро- та 

нанотехнологічних систем і процесів, процесів 

біомедичної діяльності та різних видів діагностики.  

• Вміння реалізовувати базові алгоритми, проектувати 

концептуальні апаратно-програмні схеми та методики, 

використовувати програмні продукти для обробки і 

чисельних розрахунків. 

• Вміти застосовувати набуті знання та технічне 

обладнання для розв’язання задач нанотехнологій, 

зокрема вимірювання фізичних величин у манометровому 

масштабі; характеризувати основні властивоті 

нанонанооб’єктів, класифікувати методи отримання 

наночастинок, обґрунтувати області застосування 

нанорозмірних структур та можливості покращення 

властивостей наноматеріалів. 

• Проводити комп’ютерні експерименти для встановлення 

закономірностей протікання технологічних процесів та 

обробки результатів експериментальних досліджень. 

• Формування теоретичних знань та практичних навиків 

використання сучасних друкованих та електронних 

ресурсів наукової та науково-технічної інформації, 

методологічних знань в галузі науково-дослідної та/або 

професійної діяльності і на межі між предметних галузей 

мікро- та наносистемної техніки з використанням 

сучасних методів аналізу інформації (знання та 

розуміння/Knowledge and understanding). 

• Впроваджувати результати проведених досліджень, нові 

науково-дослідні методики, побудову математичних 

моделей, наближених схем їх розв’язання, тестування та 

застосування інформаційно-вимірювальних, 

мікроконтролерних систем, програмних продуктів їх 

реалізації. Забезпечувати права інтелектуальної власності 

стосовно нових методів визначення та вдосконалення і 

адаптації відомих методів до нових об’єктів, обмін 

досвідом з проблем обчислювальної та прикладної 

математики, систем обробки та передачі інформації через 

участь та організацію наукових семінарів, шкіл, 

конференцій. 

• Класифікація та розв’язання типових задач формування та 

обробки зображень; застосування сучасних підходів для 

вирішення типових практичних задач формування, 

обробки, перетворення, зображень в різних типах 

дисплеїв, визначення основних параметрів сучасних 
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дисплеїв. Вміння використовувати РК полімерні плівки 

для вивчення різного роду полів (теплові, контактна 

дефектоскопія, дефекти електрорельєфу). 

•  Знання основних принципів теорії обробки та 

відображення інформації в сучасній мікро- та 

наносистемній техніці за детерміністичного та 

імовірнісного підходів. Вміння розв’язувати задачі при 

проектуванні, розрахунку та програмуванні систем 

мікросхемотехніки та електронних засобів. 

• Знання сучасних концепцій розвитку комп’ютерних 

методів, які застосовуються при проектуванні та 

розрахунку конструктивних елементів радіоелектронних 

систем. Базові знання сучасних методів моделювання 

властивостей матеріалів і компонентів електронної 

техніки. Знання про стандартні алгоритми та базове 

програмне забезпечення. Розуміння результатів 

моделювання та розрахунку властивостей матеріалів 

електроніки та складових частин приладів і систем 

фізичного і біомедичного призначення 

• Здатність виявляти актуальні проблеми тематики 

дослідження, здійснювати їх теоретичний аналіз та шукати 

можливі шляхи вирішення. Здатність до організації 

власної наукової діяльності та системного критичного 

мислення. Здатність до якісного та професійного 

виконання поставленого завдання. Вміти окреслювати 

шляхи, засоби вдосконалення власних професійно-

педагогічних знань, умінь, розвитку особистісних рис, 

значущих для наукової та педагогічної діяльності. 

• Здатність формулювати наукові проблеми в галузі 

конструювання та функціонування систем і компонентів 

мікро- та наносистемної техніки, радіоелектронного 

матеріалознавства, прогнозувати можливі результати їх 

розв’язання, обирати оптимальні методики досліджень та 

аналізу результатів. Вміння створювати оригінальне 

програмне забезпечення, яке реалізує сучасні комп’ютерні 

методи досліджень в галузі матеріалознавства, мікро- та 

наносистемної техніки, фізичної та біомедичної електроніки. 

• Знання основних принципів, які покладені в основу 

досліджень екологічного стану середовища проживання, 

джерела потенційного забруднення довкілля та вплив 

техногенної діяльності на екологічний стан навколишнього 

середовища.  

• Здатність розрізняти різні види іонізуючих 

випромінювань, аналізувати дію  радіаційних 

випромінювань на  матеріали та прилади сенсорної 

електроніки, біологічні об’єкти. 

• Здатність використовувати основні методи, інженерні та 
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науково-технічні рішення та апаратуру для визначення 

екологічних параметрів довкілля, вміння організовувати 

проведення аналізу умов безпеки життєдіяльності, 

енергоефективності, енергоощадливості та екологічного 

моніторингу стану довкілля. 

 

VІІI. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних 

компетентностей та результатів навчання 

 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

І. Цикл загальних компетентностей 

Здатність до набуття 

нових знань, засвоєння 

прогресивних технологій та 

різноманітних інновацій. 

 

Знати і вміти використовувати 

сучасні методи досліджень, засоби та 

алгоритми моделювання складних 

процесів у мікро- та наноелектронних 

системах, фізичних та біомедичних 

пристроях та сенсорних системах. 

Розуміти закономірності термо-, 

магнітно та радіаційно-стимульованих 

змін властивостей матеріалів, що 

дозволить прогнозувати параметри і 

характеристики відповідних структур. 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Актуальні 

питання 

сенсорної 

електроніки 

 

Сучасні методи 

медичної 

діагностики 

 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми у 

галузі професійної діяльності 

з мікро- та наносистемної 

техніки або у процесі 

навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Знання сфер використання мікро- 

та наносистемної техніки, фізичної та 

біомедичної електроніки і способів 

застосування цих пристроїв у області 

освітніх, інформаційно-діагностичних 

та науково-дослідних технологій, аналіз 

отриманих результатів з використанням 

інформаційно-довідкових програм. 

Одержання теоретичних знань та 

практичних навичок з основ 

формування зображень в 

рідкокристалічних дисплеях, які б дали 

змогу ефективно застосовувати засвоєні 

знання, підходи та методи до 

покращення їх експлуатаційних 

характеристик та параметрів. 

Сучасні методи 

медичної 

діагностики 

 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Виробнича 

практика 
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Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність реалізовувати системні 

підходи до аналізу проблем в галузі 

мікро- та наносистемної техніки, 

фізичної та біомедичної електроніки, 

вміння синтезувати нові ідеї на основі 

критичного аналізу наукової літератури 

та власних досліджень. 

Сучасні методи 

медичної 

діагностики 

 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність обґрунтовувати та аналізувати 

вибір конкретного типу методу та/або 

моделі для вирішення відповідних 

практичних задач в галузі мікро- та 

наносистемної техніки, мікро- та 

наноматеріалознавства, фізичної та 

біомедичної електроніки. Вміння 

аналізувати результати досліджень та 

використаних математичних моделей 

при вирішенні конкретних практичних 

задач. Здатність розробляти нові та 

застосовувати стандартні методи для 

створення сучасних сенсорів та 

рідкокристалічних дисплеїв. Вміння 

прогнозувати на основі сучасних 

комп’ютерних методів особливостей 

зміни характеристик та параметрів 

матеріалів сенсорної електроніки. 

Актуальні 

питання 

сенсорної 

електроніки 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Біоелектроніка 

 

 

Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Знання сучасного стану та концепції 

розвитку інформаційних і 

комунікаційних технологій, апаратного 

і програмного забезпечення 

комп’ютерних систем. Розуміння 

структурних схем і принципів 

функціонування універсальних і 

спеціалізованих обчислювальних 

систем, включаючи методи 

функціонування та реалізації 

біокомп’ютера. 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Біоелектроніка 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Знання заснованих на міжнародних 

стандартах методів пошуку та аналізу 

науково-технічної інформації та її 

обробка з використанням сучасних 

інформаційних систем. Вміння 

проводити якісний та кількісний аналіз 

електронних інформаційних баз. 

Актуальні 

питання 

сенсорної 

електроніки 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  
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Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

Розроблення та реалізація проектів, 

включаючи власні дослідження, які 

дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику і 

розв’язання значущих наукових, 

технічних, біомедичних та інших 

проблем. 

Використовувати знання та набуті 

навики на семінарських заняттях та 

наукових конференціях. Закріплення 

навиків під час проходження 

педагогічної та науково-дослідної 

практик як в університеті, так і на  

виробничих підприємствах, наукових 

установах, дослідницьких центрах.  

Уміння визначати основні етапи та 

складові технології виготовлення 

наноматеріалів, структур 

наноелектроніки, активних середовищ 

сучасних сенсорних пристроїв, 

дисплеїв, прогнозувати їх параметри, 

встановлювати закономірності та 

взаємозв’язок між фізичними 

принципами формування зображення на 

дисплеї та його якістю. Вміння 

синтезувати нові ідеї для реалізації 

практичних задач на основі  аналізу 

наукової літератури та власних 

досягнень. 

Актуальні 

питання 

сенсорної 

електроніки 

 

Електронна 

спектроскопія та 

інженерія 

поверхні 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

Здатність виявляти та формулювати 

наукові проблеми в галузі мікро- та 

наносистемної техніки, фізичної та 

біомедичної електроніки, прогнозувати 

можливі результати їх розв’язання, 

обирати оптимальні методики для 

одержання результату. Вміння 

створювати математичні моделі та 

прогнозувати еволюцію систем. 

Розробляти разом з іншими 

навчальними і науковими закладами і 

лабораторіями новітні підходи по 

вдосконаленню сучасних методів 

виготовлення структур мікро- та 

наноелектроніки, активних середовищ 

сенсорних пристроїв, з метою 

підвищення якості їх технічних 

характеристик. 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Актуальні 

питання 

сенсорної 

електроніки 

 

Сучасні методи 

медичної 

діагностики 
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Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Здатність до оцінки проектної 

діяльності та якості виконуваних робіт в 

професійній сфері, вміння проводити 

наукові дослідження, будувати і 

використовувати моделі для опису 

об’єктів і процесів, здійснювати їх 

якісний аналіз. 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Виробнича 

практика 

Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

Знання сучасних концепцій розвитку 

інформаційно-діагностичних методів з 

використанням мікро- та наносистемної 

техніки, які застосовуються в галузі 

безпеки життєдіяльності, екології, 

біомедичної діагностики. Володіння 

основними принципами, покладеними в 

основу досліджень екологічного стану 

середовища. Засвоєння методики 

використання РК для неруйнівного 

контролю поверхонь матеріалів і 

виробів, візуалізації випромінювань, 

магнітних і електричних полів та в 

інших перспективних галузях. 

Сучасні методи 

медичної 

діагностики 

 

Біоелектроніка 

 

Взаємодія 

біологічних 

об’єктів з 

фізичними 

полями 

 

Біомедичні 

сенсори 

 

   

ІІ. Цикл професійних компетентностей 

Здатність оцінювати рівень 

існуючих технологій у галузі 

професійної діяльності, 

ефективність технічних 

рішень та можливість 

виникнення об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

відшукувати шляхи та 

можливості реалізації 

наукових ідей у прибуткових 

бізнес-проектах та стартапах. 

Оцінка стану розвитку того чи іншого 

напрямку існуючих технологій у мікро- 

та наносистемній техніці, фізичній та 

біомедичній електроніці. Застосування 

методів дослідження при їх 

використанні у наноматеріалознавстві, 

електронно-зондовій діагностиці, 

біомедичній діагностиці, неруйнівному 

контролі, для вирішення різноманітних 

наукових і виробничих завдань. 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Методи 

дослідження 

поверхні 

 

Основи 

електронної 

мікроскопії 

 

Електронна 

спектроскопія та 

інженерія 

поверхні 

Здатність до системного 

мислення, вирішення задач 

розробки, оптимізації та 

оновлення конструктивних 

елементів геліоенергетики та 

структурних блоків приладів 

фізичного та біомедичного 

призначення. 

Здатність реалізовувати системні 

підходи до аналізу проблем в галузі 

застосування систем і компонентів 

приладів фізичного та біомедичного 

призначення, вміння синтезувати нові 

ідеї на основі критичного аналізу 

наукової літератури та результатів 

власних досліджень. 

Здатність систематизувати та  

класифікувати методи і оптимізувати 

математичний апарат, який лежить в 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Біоелектроніка 

 

Біомедична 

інженерія 

 

Біомедичні 

сенсори 
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основі приладів біомедичної 

електроніки, проявляти системне 

мислення при формуванні теоретичних 

основ та практичних аспектів 

формування структур, що лежать в 

основі приладів. 

Здатність користуватися 

іноземною мовою для 

перекладу, узагальнення та 

використання іноземної 

спеціалізованої науково-

технічної та довідкової 

літератури. 

Вміння спілкуватися (в тому числі 

англійською мовою) зі спеціалістами в 

області електроніки. Відображати 

результати досліджень у міжнародних 

рейтингових журналах. Представляти 

отримані результати на наукових 

конференціях. Володіння навиками 

використання сучасних форм взаємодії 

наукових і освітніх установ з 

громадськістю, методикою організації 

навчальної роботи студентів, 

популяризація типових сучасних 

методик організації наукової і 

навчальної роботи. 

Актуальні 

проблеми 

сучасної 

електроніки 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Виробнича 

практика 

Здатність формулювати 

новизну та актуальність 

науково-дослідної роботи, 

вести наукову дискусію і 

викладати результати 

досліджень за заданою 

тематикою в сфері розробки 

та функціонування мікро- та 

наносистемної техніки. 

Уміння формулювати та вирішувати 

актуальні науково-дослідні роботи і 

модельні процеси в нанотехнологічних 

об’єктах та системах; вміти вести 

наукову дискусію, представляти нові 

наукові дані та результати власних 

досліджень з використанням 

дидактичних підходів; застосовувати 

стандартні та оригінальні розробки у 

сфері функціонування пристроїв 

сучасної електроніки; володіти 

основними методи одержання 

наноматеріалів і особливостями 

нанотехнологій, а також принципом 

відбору наноматеріалів для пристроїв 

електронної техніки. 

Технології 

отримання 

наноматеріалів 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Виробнича 

практика 

Здатність використовувати 

інформаційні технології, 

методи інтелектуалізації та 

візуалізації, штучного 

інтелекту, хмарних 

розрахунків для дослідження 

та аналізу процесів в мікро- та 

наносистемній техніці. 

Знання теоретичних і практичних основ 

методології та технології моделювання 

у процесі дослідження, проектування та 

експлуатації інформаційних систем, 

інформаційних технологій, мікро- та 

наносистемної техніки, інших об’єктів 

професійної діяльності; здатність 

реалізовувати алгоритми дослідження 

характеристик і стану складних систем і 

об’єктів. 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Біомедична 

інженерія 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах 

Здатність демонструвати і 

використовувати 

фундаментальні знання 

принципів побудови сучасних 

конструктивних елементів 

геліоенергетики та 

Фундаментальні знання принципів 

побудови сучасних елементів приладів 

фізичного та біомедичного призначення 

та представлення результатів 

досліджень як наукових публікацій у 

журналах, аналіз і порівняння 

Люмінесцентні 

методи 

контролю 

напівпровіднико

вих матеріалів 

та приладів 
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структурних блоків приладів 

фізичного та біомедичного 

призначення, перспективні 

напрямки розвитку їх 

елементної бази. 

результатів власних досліджень зі 

світовими аналогами, уміння 

представляти та обговорювати 

результати на форумах науковців. 

 

Виробнича 

практика 

Здатність демонструвати і 

використовувати знання про 

сучасні комп’ютерні та 

інформаційні технології та 

інструменти інженерних і 

наукових досліджень для 

розрахунків, обробки та 

аналізу даних, моделювання 

та оптимізації. 

Знання сучасних концепцій розвитку 

апаратного і програмного забезпечення 

комп’ютерних систем у наукових та 

інженерних дослідженнях при обробці 

та аналізі даних. Розуміння отриманої 

інформації, структурних схем і 

принципів функціонування 

універсальних і спеціалізованих 

обчислювальних систем і технологій. 

Основи 

технології 

виготовлення 

структур мікро-

електроніки 

 

Виробнича 

практика 

Здатність демонструвати та 

застосовувати на практиці 

знання методів моделювання 

динамічних систем, оцінки 

ефективності їх використання 

та методів оцінки 

інформаційної ємності 

вимірювань в мікро- та 

наносистемній техніці. 

Знання основних підходів та способів їх 

реалізації при моделюванні динамічних 

систем, сучасних мікро- та 

нанотехнологічних систем і процесів, 

процесів біомедичної діяльності та 

різних видів діагностики.  

Вміння реалізовувати базові алгоритми, 

проектувати концептуальні апаратно-

програмні схеми та методики, 

використовувати програмні продукти 

для обробки і чисельних розрахунків. 

Основи 

технології 

виготовлення 

структур мікро-

електроніки 

 

Взаємодія 

біологічних 

об’єктів з 

фізичними 

полями 

 

Біомедичні 

сенсори 

 

Індивідуальна та 

медична 

дозиметрія 

Здатність використовувати 

технічне обладнання й 

устаткування, системи 

прийняття рішень, програмні 

засоби та інструменти для 

проведення наукового 

експерименту та обробки 

результатів 

експериментальних 

досліджень. 

Вміти застосовувати набуті знання та 

технічне обладнання для розв’язання 

задач нанотехнологій, зокрема 

вимірювання фізичних величин у 

манометровому масштабі; 

характеризувати основні властивоті 

нанонанооб’єктів, класифікувати 

методи отримання наночастинок, 

обґрунтувати області застосування 

нанорозмірних структур та можливості 

покращення властивостей 

наноматеріалів. 

Проводити комп’ютерні експерименти 

для встановлення закономірностей 

протікання технологічних процесів та 

обробки результатів експериментальних 

досліджень. 

Технології 

отримання 

наноматеріалів 

 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах 

 

Радіаційно-

індуковані 

процеси у 

твердих тілах та 

біологічних 

об’єктах 

 

Здатність використовувати 

сучасні друковані та 

електронні ресурси науково-

технічної, довідникової та 

Формування теоретичних знань та 

практичних навиків використання 

сучасних друкованих та електронних 

ресурсів наукової та науково-технічної 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  
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наукової інформації, в тому 

числі іноземних авторів для 

вирішення науково-

практичних задач. 

інформації, методологічних знань в 

галузі науково-дослідної та/або 

професійної діяльності і на межі між 

предметних галузей мікро- та 

наносистемної техніки з використанням 

сучасних методів аналізу інформації 

(знання та розуміння/Knowledge and 

understanding). 

 

Виробнича 

практика 

Здатність демонструвати і 

використовувати знання 

методів та технологій 

розробки, тестування та 

застосування інформаційно-

вимірювальних, 

мікроконтролерних систем, 

систем обробки та передачі 

даних. 

Впроваджувати результати проведених 

досліджень, нові науково-дослідні 

методики, побудову математичних 

моделей, наближених схем їх 

розв’язання, тестування та застосування 

інформаційно-вимірювальних, 

мікроконтролерних систем, програмних 

продуктів їх реалізації. Забезпечувати 

права інтелектуальної власності 

стосовно нових методів визначення та 

вдосконалення і адаптації відомих 

методів до нових об’єктів, обмін 

досвідом з проблем обчислювальної та 

прикладної математики, систем обробки 

та передачі інформації через участь та 

організацію наукових семінарів, шкіл, 

конференцій. 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Виробнича 

практика 

Здатність застосовувати 

знання методів обробки та 

відображення інформації в 

сучасній мікро- та 

наносистемній техніці та 

демонструвати уміння 

проектування, розрахунку та 

програмування 

мікроконтролерних систем та 

електронних засобів. 

Класифікація та розв’язання типових 

задач формування та обробки 

зображень; застосування сучасних 

підходів для вирішення типових 

практичних задач формування, обробки, 

перетворення, зображень в різних типах 

дисплеїв, визначення основних 

параметрів сучасних дисплеїв. Вміння 

використовувати РК полімерні плівки 

для вивчення різного роду полів 

(теплові, контактна дефектоскопія, 

дефекти електрорельєфу). 

Знання основних принципів теорії 

обробки та відображення інформації в 

сучасній мікро- та наносистемній 

техніці за детерміністичного та 

імовірнісного підходів. Вміння 

розв’язувати задачі при проектуванні, 

розрахунку та програмуванні систем 

мікросхемотехніки та електронних 

засобів. 

Сучасні методи 

дослідження 

поверхні 

 

Електронна 

спектроскопія та 

інженерія 

поверхні 

 

Основи 

технології 

виготовлення 

структур мікро-

електроніки 

Здатність використовувати 

типові та розробляти власні 

програмні продукти, 

орієнтовані на розв’язок задач 

проектування та розрахунку 

конструктивних елементів 

геліоенергетики та складових 

Знання сучасних концепцій розвитку 

комп’ютерних методів, які 

застосовуються при проектуванні та 

розрахунку конструктивних елементів 

радіоелектронних систем. Базові знання 

сучасних методів моделювання 

властивостей матеріалів і компонентів 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Сучасні методи 

медичної 

діагностики 
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частин приладів фізичного та 

біомедичного призначення, 

для оптимізації структури та 

конструкції досліджуваних 

об’єктів, підготовки 

необхідної технологічної 

документації. 

електронної техніки. Знання про 

стандартні алгоритми та базове 

програмне забезпечення. Розуміння 

результатів моделювання та розрахунку 

властивостей матеріалів електроніки та 

складових частин приладів і систем 

фізичного і біомедичного призначення. 

 

Люмінесцентні 

методи 

контролю 

напівпровіднико

вих матеріалів і 

структур 

Здатність обирати оптимальні 

методи досліджень, 

модифікувати та адаптувати 

існуючі, розробляти нові 

методи досліджень відповідно 

до існуючих технічних засобів 

та формувати методику 

обробки результатів 

досліджень. 

Здатність виявляти актуальні проблеми 

тематики дослідження, здійснювати їх 

теоретичний аналіз та шукати можливі 

шляхи вирішення. Здатність до 

організації власної наукової діяльності 

та системного критичного мислення. 

Здатність до якісного та професійного 

виконання поставленого завдання. 

Вміти окреслювати шляхи, засоби 

вдосконалення власних професійно-

педагогічних знань, умінь, розвитку 

особистісних рис, значущих для 

наукової та педагогічної діяльності. 

Електронні 

явища в 

нанорозмірних 

системах  

 

Основи 

електронної 

мікроскопії 

 

Виробнича 

практика 

Здатність оцінювати 

проблемні ситуації та 

недоліки в сфері розробки, 

конструювання, 

налагодження, 

функціонування та 

експлуатації пристроїв мікро- 

та наносистемної техніки, 

формулювати пропозиції 

щодо вирішення проблем та 

усунення недоліків. 

Здатність формулювати наукові 

проблеми в галузі конструювання та 

функціонування систем і компонентів 

мікро- та наносистемної техніки, 

радіоелектронного матеріалознавства, 

прогнозувати можливі результати їх 

розв’язання, обирати оптимальні 

методики досліджень та аналізу 

результатів. Вміння створювати 

оригінальне програмне забезпечення, 

яке реалізує сучасні комп’ютерні 

методи досліджень в галузі 

матеріалознавства, мікро- та 

наносистемної техніки, фізичної та 

біомедичної електроніки. 

Мікро- і 

наноелектронні 

системи 

 

Технології 

отримання 

наноматеріалів 

 

Основи 

технології 

виготовлення 

структур мікро-

електроніки 

 

Біомедична 

інженерія 

Здатність оцінювати 

конструкторсько-

технологічні, інженерні та 

науково-технічні рішення з 

точки зору дотримання умов 

безпеки життєдіяльності, 

енергоефективності та 

екологічності 

Знання основних принципів, які 

покладені в основу досліджень 

екологічного стану середовища 

проживання, джерела потенційного 

забруднення довкілля та вплив 

техногенної діяльності на екологічний 

стан навколишнього середовища.  

Здатність розрізняти різні види 

іонізуючих випромінювань, аналізувати 

дію  радіаційних випромінювань на  

матеріали та прилади сенсорної 

електроніки, біологічні об’єкти. 

Здатність використовувати основні 

методи, інженерні та науково-технічні 

рішення та апаратуру для визначення 

екологічних параметрів довкілля, 

вміння організовувати проведення 

Радіаційно-

індуковані 

процеси у 

твердих тілах та 

біологічних 

об’єктах 

 

Взаємодія 

біологічних 

об’єктів з 

фізичними 

полями 

 

Біомедичні 

сенсори 

 

Індивідуальна та 
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аналізу умов безпеки життєдіяльності, 

енергоефективності, енергоощадливості 

та екологічного моніторингу стану 

довкілля. 

медична 

дозиметрія 

 

Мікроелектронн

і сенсорні 

пристрої 

   

 

 

 
 


