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Кафедра фізики функціональних матеріалів (КФФМ) була створена 13 квітня 

1988 року на виконання Постанови Директивних органів СРСР з початковою 

назвою “кафедра радіаційної фізики”. Першим завідувачем цієї кафедри до 

1994 року був проф. Петренко П.В. 

Кафедра була створена за рахунок переведення до її складу двох наукових 

груп з кафедри загальної фізики КНУ, очольованих проф. Петренком П.В. і 

доц. Максимюком П.О. В подальшому виникла потреба в підготовці фахівців із 

значною зміною переліку навчальних дисциплін, зосереджених на вивченні 

радіаційної функціоналізації наноструктур, і кафедра була перейменована з 

кафедри радіаційної фізики на кафедру фізики функціональних матеріалів. 

З 1994 року до 2021 року кафедру очолював проф. Куліш М.П. За роки 

діяльності кафедри підготовлено більше 350 висококваліфікованих фахівців для 

потреб науки, освіти та наукоємних галузей. 

На даний час підготовка фахівців здійснюється в рамках освітніх програм за 

спеціальністю 104 «Фізика та астрономія» (“Фундаментальна медична фізика” і 

“Медична фізика”), що передбачають оригінальні лекційні курси, а також 

практичні,  лабораторні заняття, навчальні практики, розроблені на кафедрі. 

Підготовка фахівців завершується виконанням та захистом на екзаменаційних 

комісіях кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів. 

 Станом на листопад 2021 р. у складі кафедри перебуває: 

Професорсько-викладацький персонал із 7 осіб. До нього входять 5 докторів 

фізико-математичних наук (проф. М.П. Куліш, проф. О.П. Дмитренко, 

доц. О.Л. Павленко, доц. А.І. Момот, асист. І.Ю. Дорошенко), 2 кандидати фізико-

математичних наук (доц. Ю.Є. Грабовський (0,25 ставки), асист. А.І. Лесюк). 

До науково-дослідної лабораторії «Електронно-оптичних процесів» входять 3 

кандидати фізико-математичних наук (с.н.с. А.П. Онанко, н.с. Т.О. Буско, 

м.н.с. Т.М. Пінчук-Ругаль). Один співробітник (випускник аспірантури 2021 р., 

інж.І кат. М.А. Алєксандров (0,5 ставки)) працює за  науковим  

напрямом  «Математичні науки та природничі науки» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка( 21БНН-06). 

До складу навчальної лабораторії радіаційного матеріаловедення входять 5 

співробітників (зав. лаб. Л.І. Курочка, інж. І кат. І.М. Ігнатьєва, інж. ІІ кат. 

А.М. Гапонов (0,5 ставки), фахівець О.В. Драченко, ст. лаб. О.М. Драган). 

В аспірантурі навчаються 4 особи (А.М. Гапонов – І рік, О.О. Гончарова, 

А.В. Логвін, В.М. Попружко – ІІ рік). 
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1. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

Враховуючи основні тенденції розвитку сучасної фізики конденсованих 

середовищ, фізики наноструктур, радіаційної фізики, фізики сонячної енергетики, 

біофізики та біомедицини, а також напрями розвитку фізичного факультету 

пріоритетними напрямами роботи кафедри фізики функціональних матеріалів є 

навчально-методична та науково-дослідна робота, впровадження результатів 

наукових досліджень в освітній процес з метою підготовки висококваліфікованих 

фахівців, підтримка та розвиток діючих освітніх і наукових зв’язків, поглиблення 

співпраці з науковими групами іноземних установ та інститутами НАН України, 

НАМН України, МОЗ України, залучення провідних вчених України та світу до 

навчального процесу та спільного виконання наукових грантів.  

Стратегічними пріоритетами діяльності кафедри є: 

- підготовка та виховання кадрів міжнародного рівня кваліфікації; 

- підвищення якості фундаментальних та прикладних наукових досліджень і 

розробок у галузях фізики конденсованого стану, радіаційній фізиці, фізиці 

наноструктур, біофізиці, медичній фізиці; 

- розширення напрямів профорієнтаційної діяльності кафедри, пропаганда та 

популяризація досягнень сучасної фізики, залучення викладачів, аспірантів, 

співробітників кафедри, студентів в організації проведення олімпіад з фізики в 

загальноосвітніх школах та ліцеях, організації наукових конференцій, семінарів та 

конкурсів наукових робіт; 

- пошук і впровадження новітніх методів і форм, навчально-інформаційних 

технологій підготовки фахівців; 

- вдосконалення робочих програм предметів у відповідності до потреб 

сьогодення; 

- модернізація навчально-методичної бази з дисциплін для забезпечення 

успішного навчального процесу, зокрема, в умовах карантинних обмежень. 

 

2. Навчальна та навчально-методична робота 

Головним завданням кафедри фізики функціональних матеріалів у 

навчально-методичній роботі є організація навчального процесу на високому рівні 

з метою підготовки бакалаврів та магістрів в галузі фізики конденсованих 

середовищ, фізики наносистем, біофізики, медичної фізики.  

Досягнення поставленої мети вбачається шляхом: 

- постійного оновлення змісту навчальних курсів з урахуванням потреб 

сьогодення та результатів новітніх наукових досліджень; 

- вдосконалення та оновлення навчально-лабораторної бази; 

- підготовки навчально-методичної літератури, включаючи електронні 
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навчальні посібники; 

- розробки і вдосконалення навчальної документації відповідно до сучасних 

вимог освітнього процесу та тенденцій розвитку факультету; 

- вивчення та врахування досвіду провідних вищих навчальних закладів 

України та світу; 

- пошуку баз для проходження студентами виробничої практики та 

виконання випускних кваліфікаційних робіт; 

- впровадження і вдосконалення новітніх форм і методів організації 

навчального процесу. 

 

3. Наукова робота та міжнародні зв’язки 

Наукова робота викладачів і наукових співробітників кафедри фізики 

функціональних матеріалів регламентується Законами України, серед яких 

ключовими є: «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». У відповідності 

до цих документів, планується: 

- брати участь у конкурсах науково-дослідних проектів МОН України, 

НФДУ України, Відділення цільової підготовки НАН України, інших міністерств 

та відомств, а також установ та організацій державної та приватної форм 

власності; 

- брати участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення 

спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними науковими та 

навчальними центрами світу; 

- орієнтувати співробітників кафедри на опублікування результатів 

наукових досліджень у високорейтингових фахових виданнях; 

- проводити науково-технічні всеукраїнські та міжнародні конференції та 

науково-практичні семінари за профілем кафедри; 

- сприяти залученню співробітників, студентів, аспірантів та докторантів 

кафедри до участі у міжнародних фахових наукових конференціях;  

- посилити наукову співпрацю з установами НАН України, провідними 

зарубіжними університетами та науковими установами; 

- створити сприятливі умови для підготовки та захисту дисертацій 

аспірантами, докторантами та співробітниками кафедри. 

 

4. Робота з абітурієнтами та студентами фізичного факультету 

Основною задачею кафедри фізики функціональних матеріалів є підготовка 

конкурентоспроможних фахівців міжнародної кваліфікації з глибокими 

міждисциплінарними знаннями в галузі фізики конденсованих середовищ та 



4  

фізики наносистем. На кафедрі планується: 

- проводити профорієнтаційну роботу з використанням соціальних мереж з 

метою заохочення школярів до вступу на фізичний факультет, участі в олімпіадах 

з фізики, днях «відкритих дверей» та інших аналогічних заходах; 

- залучати студентів кафедри до виконання наукових досліджень та 

підготовки наукових публікацій; сприяти участі студентів кафедри у конкурсах 

наукових студентських робіт, олімпіадах та наукових конференціях; 

- залучати кращих студентів кафедри до участі у спільних науково- 

технічних проектах, які виконуються в лабораторіях кафедри; 

- рекомендувати здібних до наукової роботи випускників магістратури до 

вступу в аспірантуру; 

- підтримувати ефективний зв’язок з випускниками кафедри для 

поширення інформації про кафедру та Університет; 

- допомагати студентам у вирішенні проблем, пов’язаних з умовами 

навчання, побуту у гуртожитках, сприяти їх працевлаштуванню тощо. 

 

5. Основні умови успішної реалізації програми 

Успішна реалізація програми розвитку кафедри можлива при виконанні 

наступних умов: 

- активна участь викладачів та співробітників кафедри у пошуку шляхів 

поліпшення освітньої та наукової роботи кафедри; 

- реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі, спрямованої на 

залучення до роботи на кафедрі талановитих її випускників як до професорсько- 

викладацького складу так і до науково-дослідної частини; 

- цілеспрямована та наполеглива профорієнтаційна робота серед школярів; 

- активна участь співробітників і студентів кафедри у міжнародних 

наукових та освітніх програмах; 

- активна участь у змаганнях і конкурсах для отримання відповідного 

фінансування та іншої цільової підтримки від державних установ та міжнародних 

структур. 
 

Програму розвитку кафедри фізики функціональних матеріалів фізичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

підготував доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики 

функціональних матеріалів Куліш Микола Полікарпович. 

 

Обговорено та прийнято за основу ухвалою кафедри фізики функціональних 

матеріалів (витяг  із протоколу засідання кафедри № 5 від «17» листопада 2021 р.) 


