
 

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ  

КАФЕДРИ ФІЗИКИ ТВЕРДОГО ТІЛА 

НА 2021 - 2026 РОКИ 

Календарний п’ятирічний план досягнення поставлених завдань 

№ 

 

Ціль 

Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

вико-

нання 

 
І. Кадровий склад 

1. Підготовка кадрів ви-
щої кваліфікації. 

1.1. Захист канд. дисертацій 
аспірантів. 

Аспіранти Рудко М.С., 
Чорній Ю.В., Дзіковсь-
кий В.Є. 

2022 

1.2. Захист канд. дисертацій 
аспірантів. 

Аспіранти 
Козаченко О.В., 
Мостовой У.Р. 

2024 
 

1.3. Забезпечити захист при-
наймні однієї докторської 
дисертації викладачами ка-
федри. 

Доц. Еліяшевський Ю.І., 
доц. Бовгира О.В. 2021–

2026 

2. Підвищення кваліфі-
кації викладачів та пе-
дагогічних працівни-
ків.  

2.1. Залучати викладачів ка-
федри до підвищення квалі-
фікації на курсах при ІПО 
ДП «Інформаційні технології 
в освіті». 
2.2. Щороку організовувати 
закордонні наукові стажу-
вання принаймні одного ви-
кладача чи педагогічного 
працівника. 

Викладачі і педагогічні 
працівники кафедри 
 
 
 
Викладачі, наукові і пе-
дагогічні працівники ка-
федри 

2021–
2026 

3. Моніторинг та оцінка 

роботи  науково-

педагогічних 

працівників 

 

 

3.1 Визначення рейтингу на-

уково-педагогічних праців-

ників відповідно до «Поло-

ження про оцінювання робо-

ти та визначення рейтингів 

наукових, науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників» з подальшим 

його закритим обговоренням 

на співбесідах завідувача 

кафедри з кожним із викла-

дачів кафедри окремо. 

3.2. При формуванні кадро-

вого складу кафедри керува-

тися рекомендаціями Вченої 

ради Університету щодо роз-

гляду конкурсних справ при 

обранні на посади науково-

педагогічних працівників 

Університету (протокол за-

сідання Вченої ради № 27/10 

від 26 жовтня 2016 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладачі кафедри 

2021-

2026  

(щорі-

чно) 



 2 

№ 

 

Ціль 

Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

вико-

нання 

ІІ. Освітня діяльність 

4. 
 

Методичне та матері-
альне забезпечення 
лекційних занять та 
лабораторних робіт з 
навчальних дисцип-
лін. Видання навчаль-
них посібників. 
 

4.1. Методичні вказівки до 
лабораторних робіт. 

Викладачі кафедри 2021–
2026 

4.2. Оновлення обладнання 

для лабораторних практику-

мів, ефективне використання 

експериментальної бази 

НТНЦ низькотемпературних 

досліджень, розширення та 

оновлення комп’ютерного 

парку кафедри. 

Зав. лабораторій, викла-
дачі кафедри, зав. кафед-
ри 

2021–
2026 

4.3. Курс лекцій: «Вступ до 
фізики твердого тіла». 

Доц. Попель О.М. 
2021 

4.4. Посібник «Програму-
вання і математичне моде-
лювання». 

Доц. Бовгира О.В., 
доц. Тузяк О.Я., 
доц. Коваленко М.В. 

2023 

4.5. Посібник «Моделювання 
енергетичної структури тве-
рдого тіла». 

Доц. Бовгира О.В., 
доц. Коваленко М.В. 2025 

5. Підготовка нових нав-
чальних курсів.  

5.1. Пропонувати принаймні 
чотири курси для дисциплін 
вільного вибору щороку. 
5.2. Забезпечити щорічне ви-
кладання принаймні однієї 
дисциплін вільного вибору. 
5.3. Забезпечити оновлення 
освітньої програми спеціа-
льності «Прикладна фізика 
та наноматеріали» за ОКР 
«бакалавр» та «магістр». 

5.4. Підготувати не менше 

чотирьох атестованих елект-

ронних курсів.  

 
 
 
 
 
 
 
Викладачі кафедри 
 

2021 –
2026 

6. Акредитація освітніх 
програм.  

6.1. Акредитація освітніх 
програм спеціальності 104 
«Прикладна фізика та нано-
матеріали» за ОКР «бака-
лавр» та «магістр». 

 
 
Викладачі кафедри 
 

2024 

ІІІ. Наукова робота і розвиток міжнародної співпраці 

7. Розвиток наукових 
напрямів: «Нанотех-
нології і фізика нано-
структур», «Сцинти-
ляційні матеріали», 
«Фізика фероїків і му-
льтифероїків», 
«Комп’ютерне моде-
лювання структури і 
фізичних властивос-
тей наноструктурова-
них матеріалів», які є 

7.1. Забезпечити наявність не 
менше п’яти наукових пуб-
лікацій у періодичних ви-
даннях, що включені до нау-
кометричної бази даних 
Scopus або Web of Science, в 
усіх науково-педагогічних і 
наукових працівників кафед-
ри. 
7.2. Забезпечити не менше 
10-ти публікацій в журналах 
зі списку ISI та 10-ти висту-

Викладачі і наукові спів-
робітники кафедри 
 
 
 
 
 
 
 
Викладачі, аспіранти і 
наукові співробітники 
кафедри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-
2026 
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№ 

 

Ціль 

Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

вико-

нання 

провідними у сучасній 
науці. 

пів на міжнародних конфе-
ренціях щороку. 

7.3. Забезпечити виконання 

щороку 2-3 науково-

дослідних проектів за раху-

нок бюджетного фінансу-

вання і міжнародних грантів, 

зокрема, виконання держ-

бюджетних тем Фт-16 П (ке-

рівник – проф. В.Б. Капустя-

ник), Нт-84 П (керівник – 

доцент Турко Б.І.). 

7.4. Виконання робіт по 

гранту НФДУ 2020.02/0130 

(керівник – проф. В.Б. Капу-

стяник) та участь у дослі-

дженнях за грантом НФДУ: 

2020.02/0217. 

7.5. Підготовка нових запи-

тів на міжнародні науково-

дослідні гранти і гранти 

НФДУ в рамках діяльності 

ННЦ «Фрактал»; 

7.6. Участь в наступних 

конкурсах на фінансування 

науково-дослідних робіт 

МОН України. 
7.7. Щорічно залучати 
щонайменше одного студен-
та до участі у ІІ етапі Всеук-
раїнського конкурсу студе-
нтських наукових робіт. 

7.8. Участь у роботі спеці-

алізованих вчених рад по за-

хисту дисертацій, активне 

опонування кандидатських 

та докторських дисертацій. 

7.9. Участь провідних 

науковців кафедри в орга-

нізації міжнародних науко-

вих конференцій в напрямі 

фізики твердого тіла, на-

нофізики і нанотехнологій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладачі, аспіранти і 
наукові співробітники 
кафедри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2021-
2026 
 
 
 
 

8.  Видання монографій. 8.1. Монографія «Ефективні 
сцинтилятори для кріоген-
них застосувань». 
8.2. Видання монографій в 
напрямі фізики фероїків і на-
нотехнологій. 

Проф. Капустяник В.Б., 
аспірант Рудко М.С. 
 
Викладачі, аспіранти і 
наукові співробітники 
кафедри 

2022-
2026 

9. Розвиток міжнародної 
співпраці.  

9.1. Сприяти довготривалому 
(не менше 3-х місяців) нау-
ковому стажуванню принай-

 
 
 

2021-
2026 
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№ 

 

Ціль 

Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

вико-

нання 

мні одного з викладачів, ас-
пірантів чи наукових співро-
бітників кафедри в інозем-
них ЗВО чи наукових уста-
новах щорічно. 
9.2. Виконання робіт в рам-
ках українсько-французького 
проекту за програмою 
«Дніпро». 
9.3. Проведення наукових 
семінарів із залученням за-
кордонних партнерів. 
9.4. Розвиток наукової спів-
праці із закордонними уні-
верситетами та інститутами, 
насамперед, з Оксфордським 
університетом (Великобри-
танія); Інститутом високих 
тисків ПАН (м. Варшава), 
Вроцлавським університетом 
і Політехнікою Ченстоховсь-
кою (Республіка Польща), 
Університетом м. Анже 
(Франція), Університетом м. 
Клемсон (США), Інститутом 
фізики і хімії матеріалів 
CNRS (м. Страсбург, Фран-
ція), Університетом Й.-П. 
Шафарика (м. Кошице, Сло-
ваччина). 
9.5. Організації стажувань 
студентів-магістрантів в 
провідних зарубіжних нау-
кових установах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладачі, аспіранти, 
зав. лабораторій, наукові 
співробітники кафедри 

 
 
 
 
 
 
2021-
2022 
 
 
2021-
2026 

ІV. Соціально-виховна робота 

10 Забезпечення успіш-
ної виховної роботи зі 
студентами та проф-
орієнтаційної роботи 
серед потенційних 
абітурієнтів та студен-
тів випускних курсів 
рівня освіти 
«Бакалавр». 

10.1. Участь працівників ка-
федри у проведенні облас-
них олімпіад з фізики, кон-
курсів МАН, робота провід-
них викладачів керівниками 
наукових робіт членів МАН. 
10. 2. Організація зустрічей з 
потенційними роботодавця-
ми. Залучення їх до форму-
вання освітніх програм. 
10.3. Проведення профорієн-
таційної роботи серед сту-
дентів випускних курсів рів-
ня освіти «Бакалавр» щодо 
необхідності продовження 
навчання для здобуття сту-
пеня освіти «Магістр». 
10.4.Постійна робота викла-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладачі кафедри 
 

 
 
 
 
2021–
2026 
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№ 

 

Ціль 

Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

вико-

нання 

дачів-порадників академіч-
них груп зі студентами за 
напрямом навчальної та ви-
ховної діяльності відповідно 
до концепції національно-
патріотичного виховання як 
складової частини цілісного 
навчально-виховного та нау-
кового процесу. 
10.5. Забезпечення система-
тичної перевірки усіх магіс-
терських робіт студентів і 
дисертаційних робіт на пла-
гіат з метою дотримання 
академічної доброчесності 

V. Промоція кафедри 

11 Забезпечити оприлю-
днення інформації про 
навчально-методичну 
і наукову роботу  
кафедри. 

11.1. Продовжити форму-
вання набору електронних 
методичних матеріалів, по-
сібників, підручників на ос-
нові «Положення про елект-
ронні видання Університе-
ту». 
11.2. Створити наукові про-
філі для усіх науково-
педагогічних, наукових та 
інших працівників кафедри у 
наукометричних базах даних 
Web of Science, Scopus, 
Google Scholar. 
11.3. Забезпечити участь ви-
кладачів і співробітників у 
формуванні єдиного інфор-
маційного простору Універ-
ситету через наповнення ба-
зи даних та розширення   
функціоналу інформаційної 
системи управління навча-
льним процесом, ведення 
особистих кабінетів викла-
дачів. 
11.4. Щомісячно наповнюва-
ти інформацією веб-сторінку 
кафедри (включаючи опри-
люднення освітніх програм 
та їхніх компонент, навчаль-
них курсів), згідно з вимога-
ми нормативних документів 
Університету та вимог чин-
ного законодавства (Поло-
ження про інтернет-портал 
Львівського національного 
університету імені Івана 

Викладачі кафедри 
 
 
 
 
 
 
Викладачі і наукові спів-
робітники  
кафедри 
 
 
 
 
Викладачі і співробітни-
ки кафедри 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладачі і співробітни-
ки кафедри 

2021–
2026 
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№ 

 

Ціль 

Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 

Залучені ресурси Дата 

вико-

нання 

Франка, Положення про веб-
сайт факультету / коледжу / 
інституту післядипломної 
освіти Львівського націона-
льного університету імені 
Івана Франка). 

 
 

 
Програмні цілі та завдання кафедри фізики твердого тіла розглянуто та схвалено на:  

1. засіданні кафедри, протокол № 5 від 14.05.2021 р. 

2. засіданні Вченої ради фізичного факультету (протокол №5 від 18.05.2021) та 

3. зборах трудового колективу фізичного факультету (протокол №1 від 19.05.2021). 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  
фізики твердого тіла 

доктор фіз.-мат наук, професор       В.Б. Капустяник 
 
 

 
 


