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ПЕРЕДМОВА 
 
Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
керівника та 

членів проектної 
групи 

Найменування 
посади (для 
сумісників – 

місце основної 
роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документами про 

вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, 
тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно 

Стаж 
науково-

педагогічної 
та / або 

наукової 
роботи 

Інформація про наукову діяльність 
(основні публікації за напрямом, 

науково-дослідна робота, участь у 
конференціях і семінарах, робота з 

аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою 

студентів) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 

документа, тема, 
дата видачі) 

Керівник 
робочої групи  –  
Савенков Сергій 
Миколайович 

Завідувач 
кафедри 
електрофізики 
факультету 
радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютер-них 
систем 
Київського 
національ-ного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса 
Шевченка, 1986, 
радіофізика і 
електроніка, 
радіофізик, 
інженер-
дослідник 

Доктор фізико-
математичних 
наук, 
01.04.05-оптика, 
лазерна фізика, 
професор по 
кафедрі 
електрофізики, 
(атестат 12ПР №  
011414, 
25.02.2016), 
Тема дисертації: 
“Обернена 
задача 
поляриметрії на 
основі 
матричного 
методу 
Мюллера” 

36 1. S. Savenkov, R. Muttiah, E. 
Oberemok, A. Klimov Incomplete 
active polarimetry: Measurement of the 
block-diagonal scattering matrix // 
JQSRT. – 2011. - Vol 112, Iss 11. – P. 
1796–1802. 
2. O Sydoruk, S.N. Savenkov, White 
polarization sandwiches: optical 
elements with non-orthogonal 
eigenpolarizations, J. Opt. 12 (2010) 
035702 
3. S.N. Savenkov, V.I. Grygoruk, R.S. 
Muttiah, Ye.А. Oberemok, V.V. 
Yakubchak, Light transmission in 
inhomogeneous birefringent medium 
as a function of propagation and 
observation angles // JQSRT. – 2009. - 
Vol 110, Iss 14-16. – P. 1441-1447. 
Доповіді за останні 5 років: 

Учасник журі по 
захисту PhD 
Thesis, 
університет м. 
Барселона. 
Учасник у 
виконанні 
міжнародного 
гранту European 
Union’s Horizon 
2020 research and 
innovation 
program under the 
Marie Sklodowska-
Curie grant 
agreement 
No778349 
GRASP-ACE 
Має понад 200 
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Атестат 
професора 

12ПР №011414 

1. 5th Finnish-Russian Photonics and 
Laser Symposium - PALS 2011, Saint-
Petersburg, Russia. 
2. 13th Conference on Electromagnetic 
& Light Scattering, Sept. 26th to 30th 
2011, Taormina, Italy. 
3. 1st NanoCharM Workshop on 
Advanced Polarimetric 
Instrumentation', Ecole Polytechnique, 
Palaiseau (Paris, France), 7 -9 
December 2009. 
4. II Международной научно-
технической конференции 
«Поляризационная оптика – 2010», 2 
– 4 ноября 2010 г., Москва. 
5. Electromagnetic and Light 
Scattering XII,  June 28 – July 2, 2010 
University of Helsinki, Finland. P. 258-
262. 
 
Захищено одна дисертація за останні 
5 років. 
 
Захищено п’ять студенських робіт за 
останні 5 років. 

наукових та 
навчально-
методичних 
праць, зокрема 9 
монографій, 37 
статей у 
вітчизняних 
фахових та 56 – у 
закордонних 
виданнях, у т.ч. 
93 публікацій у 
виданнях, 
включених до 
наукометричної 
бази Scopus та 
WoS (h-індекс 
11), 7 навчально-
методич¬них 
публікацій. 

Член робочої 
групи – 
Нетреба Андрій 
В’ячеславович 

Декан 
радіофізики 
факультету 
радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних 
систем 
Київського 
національного 

Київський 
національний 
університет імені 
Тараса 
Шевченка, 2000, 
радіофізика і 
електроніка, 
радіофізик, 
інженер-

Кандидат 
фізико-
математичних 
наук (диплом ДК 
№ 027813, 
9.02.2005), 
01.04.03 - 
радіофізика, 
диплом,  

19 За останні 5 років – 25 наукових 
публікацій (в т.ч. 18 – зі 
студентами), зроблено 16 доповідей 
на конференціях (в т.ч. 14 – зі 
студентами), 
зокрема 
1. A. V. Netreba, V. S. Gavrilyuk - 
MRI for determing relations between 
the spin density and relaxation times 

1) наукове 
стажування в 
Ягелонському 
університеті, (м. 
Краків, Польща), 
24-28 червня 2019 
року; 
2) центр 
іноземних мов 
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університету 
імені Тараса 
Шевченка 

дослідник, 
викладач 

Доцент по 
кафедрі 
математики та 
теоретичної 
радіофізики 
(атестат 12ДЦ № 
021513, 
23.12.2008),  
Тема дисертації: 
"Статистичні 
ефекти та 
оптимальне 
кодування у 
магнітнорезонан
сній та 
рентгенівській 
томографії". 

for stability of free induction decay 
signal. - Journal of Physical Studies. - 
v. 20, No. 1/2 (2016) P. 1801-1-1801-1 
(5 p.)  
2. Naguliak O.O., Netreba A.V. "The 
influence of the time MR sequence 
parameters on the diffusion weighted 
imaging sensitivity", Journal of 
Physical Studies, vol. 19, is. 1-2, 2015, 
art. num. 1002, 4p. 
3. Oleg Naguliak, Andrey Netreba, 
Mikhail Kononov - Investigation of 
Cell Ratio Objects by MRI. - Journal of 
Materials Science and Engineering A. - 
V.3, No. 9, 2013. 
4. Gavrilyuk, V.S., Netreba, A.V., 
Radchenko, S.P. - MR image 
reconstruction from data acquired on 
an irregular k-space trajectory. - 2016 
IEEE 36th International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2016 - Conference 
Proceedings, pp. 183-186. 
 
Був керівником 7 магістерських, 13  
бакалаврських робіт 

Київському 
національному 
університету 
імені Тараса 
Шевченка, 
сертифікат про 
складання 
кваліфікаційного 
екзамену і 
здобуття мовної 
компетенції В2 
(англійська мова) 
2020 рік; 
3) сертифікат 
проходження 
програми 
навчання гарантів 
ОП в Київському 
національному 
університету 
імені Тараса 
Шевченка 2019 
рік. 

Член робочої 
групи – 
Анісімов Ігор 
Олексійович 

Завідувач 
кафедри 
радіотехніки та 
радіоелектронн
их систем 
факультету 
радіофізики, 
електроніки та 

Київський 
державний 
університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 
1980, 
радіофізика і 
електроніка. 
радіофізик 

Доктор фізико-
математичних 
наук (диплом ДД 
№ 001742, 
11.04.2001), 
01.04.08 – фізика 
плазми, 
професор по 

39 За останні 5 років – 106 доповідей (в 
т.ч. 19 – зі студентами) на 
міжнародних та національних 
наукових конференціях, 42 статті (в 
т.ч. 10 – зі студентами), зокрема: 
1. Yu.M.Tolochkevich, T.E.Litoshenko, 
I.O. Anisimov. 2.5D relativistic 
electromagnetic PIC code for simulation of 
the beam interaction with plasma in axial-
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комп’ютерних 
систем 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка, 
професор 

інженер-
дослідник 

кафедрі фізичної 
електроніки 
(атестат ПР № 
002153, 
17.04.2003), 
Тема дисертації:  
«Лінійна 
трансформація 
хвиль у 
неоднорідних 
плазмово-
пучкових 
системах» 

symmetric geometry. // Journal of Physics: 
Conference Series. 2014. Vol.511. 012001. 
- 6 pp. 
2. Yu.M. Tolochkevich, I.O. Anisimov, 
T.E. Litoshenko. Dynamics of charged 
bunches in the wakefield excited by them 
in plasma. // Ukr. J. Phys. 2015. Vol. 60, 
No. 1 Pp.15-21. 
3. D.I. Dadyka, I.O. Anisimov. 2D 
simulation of the initial stage of the beam-
plasma discharge. // Problems of Atomic 
Science and Technology. 2015, №1 (95). 
Series: Plasma Physics (21). Pp.149-151. 
4. I.O.Anisimov, M.A.Shcherbinin. 
Dynamics of short electron bunches and 
wakefields excited by them in plasma with 
and without a longitudinal magnetic field. 
// Ukrainian Journal of Physics 2016, 
Vol.61, No 8. Pp.687-695. 
 
Під його керівництвом захищено 1 
докторська та 5 кандидатських 
дисертацій. 
 
Був науковим керівником 6 
бакалаврських, 7 магістерських 
робіт. 

Член робочої 
групи – 
Горбовцова 
Наталія 
Володимирівна 

Заступник 
декана з 
навчальної 
роботи 
факультету 
радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних 
систем 

Кафедра 
математики та 
теоретичної 
радіофізики 
факультету 
радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних 

Диплом 
спеціаліста (КВ 
№ 31506311) 

9 років N.V. Gorbovtsova, A.V. Netreba Deep 
lerning approaches for neuroimaging 
data denoising by autoencoder 
implementation// Abstracts of the 
Ukrainian conference on Neuroscience. 
- July 25-27, 2022. – pp. 13-14. 
N.V. Gorbovtsova, A.V. Netreba 
Machine learning approaches for 
magnetic resonance images denoising 
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Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка 

систем by adaptive autoencoder 
implementation// Book of proceedings 
of the 22th annual international young 
scientists conference on applied 
physics. – 2022. – pp. 26-27. 
Горбовцова Н.В., Говорун Д.М., 
Войтешенко І.С. Енергетичні 
характеристики модифікованих 
Gua•Cyt пар основ ДНК, 
неемпіричне квантово-механічне 
дослідження// Матеріали ХІІ 
конференції по біоніці і прикладній 
біофізиці. – 2013 . – С. 25. 
Горбовцова Н.В., Говорун Д.М., 
Войтешенко І.С. Енергетичні 
характеристики таутомеризації 
Вотсон-Криківської пари основ 
ДНК, що містить модифікований 
цитозин. Квантово-механічне 
дослідження// Modern trends in 
biological physics and chemistry BPPC 
– 2013 . – С. 70-71. 
N. Gorbovtsova, А. Юрачківський 
Functional law of large numbers for 
empirical processes generated by 
interacting particles// International 
Conference Modern stochastics: theory 
and applications II. – September – 
2010. – pp. 32-33. 

Член робочої 
групи – Веклич 
Анатолій 
Миколайович 

Завідувач 
кафедри 
фізичної 
електроніки 

ФРЕКС, кафедра 
фізичної 

електроніки 

Диплом доктора 
фіз.-мат. наук 
ДД № 002908 

Атестат 
професора 

38 років A. Murmantsev, A. Veklich, V. Boretskij 
/ Optical emission spectroscopy of 
plasma of electric spark discharge 
between metal granules in liquid // 
Applied Nanoscience. 2022. 

Веклич А.М. 
співавтор понад 
300 публікацій, у 
тому числі 
авторські 
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АП № 000011 https://doi.org/10.1007/s13204-022-
02744-8 
A. Murmantsev, A. Veklich, M. 
Kleshych, S. Fesenko, V. Boretskij / 
Peculiarities of optical emission 
spectroscopy of Copper–Chromium-air 
plasma // Astronomische Nachrichten. – 
2022. – V. 343, – P. e210106. 
https://doi.org/10.1002/asna.20210106 
Tmenova, T., Valensi, F., Veklich, A., 
Cressault, Y., Boretskij, V. / 
Spectroscopic Analysis of Pulsed 
Underwater Spark for Nanoparticles 
Synthesis Using Cu and Mo Electrodes // 
2021 IEEE 16th Nanotechnology 
Materials and Devices Conference, 
NMDC 2021, 2021 
M. Baeva, V. F. Boretskij, R. Methling, 
O. A. Murmantsev, D. Uhrlandt, A. 
Veklich Unified modelling of low-
current short-length arcs between copper 
electrodes // Journal of Physics D: 
Applied Physics, – 2021, – V. 54(2), 
025203. 10.1088/1361-6463/abba5d2 
A. Murmantsev, A. Veklich, V. 
Boretskij, K. Lopatko /Hydrogen Balmer 
Spectral Lines in Spectroscopy of 
Underwater Electric Spark Discharge 
Plasma // Contributions of the 
Astronomical Observatory Skalnaté 
Pleso, 2020. – V. 50 – P. 96-104. 
https://doi.org/10.31577/caosp.2020.50.1

свідоцтва та 
патенти України в 
галузі фізики 
плазми, зокрема 
оптичної 
спектроскопії 
електророзрядної 
плазми з 
домішками пари 
металів. 
Учасник і 
доповідач на 
понад 40 
міжнародних 
конференціях. 
Опублікував 3 
навчальних 
посібника. 
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.96 
Veklich, A., Tmenova, T., Zazimko, O., 
...Lopatko, S., Rogovskiy, I. / Regulation 
of Biological Processes with 
Complexions of Metals Produced by 
Underwater Spark Discharge // Springer 
Proceedings in Physics, 2020, 247, pp. 
283–306 
A. Veklich, V. Boretskij, M. Kleshych, 
S. Fesenko, A. Murmantsev, A. Ivanisik, 
O. Khomenko, O. Tolochyn, M. 
Bartlova /  Thermal plasma of electric 
arc discharge between Cu-Cr composite 
electrodes // 23rd Symposium on Physics 
of Switching Arc, September, 8-13, 
2019, Nove Mesto na Morave, Czech 
Republic. – V. 6(2). – P. 27-30. 
doi:10.14311/ppt.2019.1.27. 
A. Murmantsev, A. Veklich, V. 
Boretskij, A. Shapovalov, A. Kalenyuk / 
Optical Emission Spectroscopy of 
Magnethron Discharge Ar/Cu Plasma //  
23rd Symposium on Physics of 
Switching Arc, September, 8-13, 2019, 
Nove Mesto na Morave, Czech 
Republic. – V. 6(1). – P. 87-90. 
doi:10.14311/ppt.2019.1.87 

Член робочої 
групи – Карлаш 
Ганна Юріївна 

Завідувач 
кафедри 
квантової 
радіофізики на 
наноелектронік

Кафедра 
квантової 
радіофізики на 
наноелектроніки 
факультету 

Диплом 
кандидата 
фіз.мат.наук 
ДК№017628 
Диплом доцента 

16 років Karlash, A.Y., Skryshevsky, V.A., 
Kuznetsov, G.V., Kladko, V.P./ 
Evolution of visible 
photoluminescence of Si quantum dots 
embedded in silicon oxide 
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и факультету 
радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних 
систем 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка, 
професор 

радіофізики, 
електроніки та 
комп’ютерних 
систем 
Київського 
національного 
університету 
імені Тараса 
Шевченка, 
професор 

АД№001035 matrix//Journal of Alloys and 
Compoundsthis link is disabled, 2013, 
577, pp. 283–287 
Karlash, A.,Ivanov.I/ Optical and 
photoluminecsence properties of 
powdered silica aerogel ar-SiOx//2015 
IEEE 35th International Conference on 
Electronics and Nanotechnology, 
ELNANO 2015 - Conference 
Proceedings, 2015, pp. 105–108, 
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При розробці редакції програми враховані положення проекту стандарту вищої освіти за спеціальністю 105 «Прикладна 
фізика та наноматеріали» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
“Прикладна фізика та наноматеріали” 

Рівня вищої освіти: магістр 
зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 

1. Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 
назва кваліфікації 

Магістр прикладної фізики та наноматеріалів / Master in Applied Physics and Nanomaterials 
Освітня програма Прикладна фізика та наноматеріали / Applied Physics and Nanomaterials 

Мова(и) навчання і оцінювання Українська / Ukranian 
Обсяг освітньої програми 120 кредитів ECTS (2 роки, 4 семестри) 
Тип програми Освітньо-наукова  
Повна назва закладу вищої освіти, а 
також структурного підрозділу у 
якому здійснюється навчання 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем / Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of 
Radio Physics, Electronics and Computer Systems 

Назва закладу вищої освіти який 
бере участь у забезпеченні програми 
(заповнюється для програм подвійного і 
спільного дипломування) 

- 

Офіційна назва освітньої програми, 
ступінь вищої освіти та назва 
кваліфікації ВНЗ-партнера мовою 
оригіналу (заповнюється для програм 
подвійного і спільного дипломування) 

- 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності (сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1189713) 
Цикл/рівень програми HPK України –  7  FQ-EHEA – Second cycle  EQF-LLL –  Level 7 
Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Форма навчання Денна 
Термін дії освітньої програми 5 років 
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми 

http://www.rex.knu.ua 

 

2. Мета освітньої програми 
Мета програми (з врахуванням Підготовка фахівців з прикладної фізики і фізики наноматеріалів, здатних вирішувати складні наукові, 
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рівня кваліфікації) інженерно-технічні та інноваційні задачі  
3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 
(галузь знань / спеціальність / 
спеціалізація програми) 

Галузь знань:    10  Природничі науки 
Спеціальність:  105 Прикладна фізика та номатеріали. 

Орієнтація освітньої програми Наукова, прикладна 
Основний фокус освітньої програми 
та спеціалізації 

Вища освіта у галузі нанофізики, електроніки, інформаційних та комп’ютерних технологій за 
спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали», 

Ключові слова Радіофізика, електроніка, мікро- і наноелектроніка, квантова радіофізика, фізична електроніка, 
прикладна оптика, магнетизм, комп’ютерні технології 

Особливості програми Поєднання підготовки в галузі прикладної фізики, математики, електроніки та інформаційних 
технологій з метою підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні 
дослідження для розв’язання актуальних прикладних та фундаментальних проблем взаємодії 
електромагнітного випромінювання з речовиною різної природи, фізичних і технологічних задач в 
електроніці, у системах надвисоких частот із використанням сучасних інформаційних технологій. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до працевлаштування Працевлаштування в провідних світових та українських наукових, освітянських установах і компаніях 

різного профілю (ІТ компанії, промислові виробництва в галузях електроніки, телекомунікацій тощо) 
на наукових, інженерних, викладацьких  посадах 

Подальше навчання Мають право на здобуття освіти за третім (доктор філософії) рівнем вищої освіти 
5. Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Викладання здійснюється у формі лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять. Частина 
матеріалу виноситься для самостійного опрацювання студентами. Невід’ємними складовими навчання 
є проходження передбачених навчальним планом асистентської та дослідницької практик, підготовка 
кваліфікаційної роботи та складання Державного іспиту. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, захисти практик, проходження підсумкової 
атестації. 

6. Програмні компетентності 
Інтегральна компетентність Здатність самостійно формулювати і розв’язувати загальні і спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі прикладної фізики та наноматеріалів, що передбачає застосування теорій та методів 
фізики, математики,  інженерії та комп’ютерних технологій 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної  діяльності. 
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК10. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК11. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК13. Здатність працювати автономно. 
ЗК14. Навики здійснення безпечної діяльності. 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність брати участь у складанні запитів на виконання наукових та  науково-технічних 
проектів, в тому числі і міжнародних 
ФК2. Здатність брати участь у плануванні методики проведення та матеріального забезпечення 
експериментів та лабораторних досліджень 
ФК3. Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень властивостей фізичної 
системи, фізичних явищ і процесів 
ФК4. Здатність брати участь у виготовленні зразків матеріалів та об'єктів дослідження 
ФК5. Здатність брати участь у розробці схем фізичних експериментів та обранні необхідного 
обладнання та пристроїв для проведення ек сперименту 
ФК6. Здатність брати участь у обробленні та оформленн результатів експерименту 
ФК7. Здатність брати участь в роботі колективів виконавців, у тому числі у міждисциплінарних 
проектах 
ФК8. Здатність брати участь у формуванні запитів щодо матеріально-технічного забезпечення 
досліджень 
ФК9. Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, інженерії та 
комп’ютерних технологій 
ФК10. Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для аналізу 
станів та властивостей фізичних систем 
ФК11. Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження  та математичного 
моделювання для опису фізичних об'єктів, пристроїв та процесів 
ФК12. Здатність використовувати знання про фізичну природу об'єктів у роботах по створенню нових 
приладів, апаратури, обладнання, матеріалів і речовин, зокрема, наноматеріалів 
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ФК13. Здатність брати участь у роботах зі складання наукових звітів та у  впровадженні результатів 
проведених досліджень та розробок 
ФК14. Здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи базові методи 
дослідницької діяльності 

7. Програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

знання 
ПРН 1. Глибокі знання в галузі сучасної прикладної фізики і фізики наноматеріалів 
ПРН 2. Розуміння технологій та теоретичних та експериментальних методів дослідження 
властивостей речовин і матеріалів 
ПРН 3. Знання сучасних обчислювальних та інформаційних технологій 
ПРН 4. Знання іноземної мови 
ПРН 5. Знання етичних та соціально-економічних основ сучасного суспільства 
Вміння  
ПРН 6. Знаходити і аналізувати науково-технічну інформацію з різних джерел з використанням 
сучасних інформаційних технологій 
ПРН 7. Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних 
явищ, приладів і наукоємних технологій  
ПРН 8. Знаходити прогресивні та інноваційні рішення проблем і завдань при виконанні науково-
технічних проектів;  
ПРН 9. Встановлювати та аргументувати нові залежності між параметрами та характеристиками 
фізичних систем 
ПРН 10. Оцінювати важливість матеріалів для досягнення цілей наукового дослідження в галузі 
прикладної фізики. 
ПРН 11. Розробляти фізичні основи створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, 
речовини, технологій  
ПРН 12. Інтерпретувати науково-технічну інформацію 
ПРН 13. Представляти і захищати отримані наукові і практичні результати в усній та письмовій 
формі.  
ПРН 14. Використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації українською та 
іноземними мовами 
ПРН 15. Розробляти та формулювати свої професійні висновки та розумно їх аргументувати для 
фахової та нефахової аудиторії. 
Автономність та відповідальність 
ПРН 16. Організовувати результативну роботу індивідуально і як член команди 
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ПРН 17. Об’єктивна самооцінка отриманих результатів та спроможність забезпечувати їх 
надійність  
Інтегральна компетентність 
ПРН 18. Розв’язувати складні наукові, дослідницькі та інженерно-технічні задачі в області 
прикладної фізики та фізики наноматеріалів, які вимагають поглиблених знань у галузі фізики, 
математики, комп’ютерних технологій 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характеристики 
кадрового забезпечення 

Відсутні 

Специфічні характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Спеціалізовані навчальні та наукові лабораторії  

Специфічні характеристики 
інформаційного та навчально-
методичного забезпечення 

Мережева інфраструктура університету з можливістю застосування її елементів для прикладних 
обчислень Студенти мають доступ до багатьох наукових баз даних (БД), зокрема, наукометрична БД 
SCOPUS видавництва Elsevier, що надає можливість використовувати у навчальному процесі широкий 
спектр міжнародних фахових періодичних видань. 

9. Академічна мобільність 

Національна кредитна мобільність Відповідно до угод із ЗВО України 

Міжнародна кредитна мобільність Відповідно до угод про співпрацю 

Навчання іноземних здобувачів 
вищої освіти 

За висновком приймальної комісії університету щодо відповідності раніше здобутого освітнього рівня 
бакалавра. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 
2.1 Перелік компонентів ОП 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
 Обов’язкові компоненти   

OK 1 
Методологія та організація наукових досліджень з 
основами інтелектуальної власності 

3 залік 

OK 2 Професійна та корпоративна етика 3 залік 
OK 3 Синергетика 3 іспит 
OK 4 Фізичні принципи сенсорики 3 іспит 
OK 5 Фізика конденсованого середовища 3 залік 
OK 6 Телекомунікаційні технології 3 іспит 
OK 7 Фізика живих систем і біофізика 3 іспит 
OK 8 Прикладна фізика та електроніка 3 залік 
OK 9 Оптоелектроніка та волоконна оптика 3 іспит 
OK 10 Нанофізика та нанотехнології 3 залік 
OK 11 Комп’ютерна фізика 3 залік 
OK 12 Додаткові розділи фізики 3 іспит 
OK 13 Асистентська практика 6 диф. залік 
OK 14 Дослідницька практика 7 диф. залік 
OK 15 Дипломна робота магістра 20 захист 
OK 16 Фізика конденсованого середовища 3 залік 
OK 17 Англійська мова 6 іспит 

 Загальний обсяг обов’язкових компонентів 74  
    
 Вибіркові компоненти (вибір блоку)   

 Блок № 1 “Плазмові технології та фізична електроніка”   
BK.1.1 Теорія плазми 4 іспит 
BK.1.2 Фізичні процеси на поверхні твердих тіл 5 іспит 
BK.1.3 Плазмова електроніка 3 іспит 
BK.1.4 Плазмодинаміка та плазмохімія 5 залік 
BK.1.5 Функціональна електроніка 3 залік 
BK.1.6 Фізичні основи моделювання поверхневих явищ 4 іспит 
BK.1.7 Лабораторія з фізичної електроніки 4 залік 
BK.1.8 Семінар з фізики поверхні та фізика плазми 6 іспит 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 34  

 
Блок № 2 “Оптичні та мікрохвильові інформаційні 
технології” 

  

BK.2.1 Сучасні методи діагностики поверхні 5 іспит 
BK.2.2 Фізика магнетизму 4 іспит 
BK.2.3 Тунельна мікроскопія та спектроскопія 4 іспит 
BK.2.4 Фізика поверхні 4 залік 
BK.2.5 Магнітні та спінзалежні явища в твердих тілах 3 залік 
BK.2.6 Спінтроніка магнітних наносистем 4 іспит 
BK.2.7 Семінар з кріогенної та мікроелектроніки 4 залік 
BK.2.8 Семінар з наноелектроніки 6 іспит 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 34  
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Код н/д Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
 Блок № 3 “Нанофізика та наноелектроніка”   

BK.3.1 Оптика анізотропних та направляючих структур 4 залік 
BK.3.2 Проектування радіоелектронних схем 5 іспит 
BK.3.3 Експериментальна лазерна фізика 3 іспит 
BK.3.4 Комп'ютерне моделювання 3 залік 
BK.3.5 Хвильові та коливальні процеси 4 іспит 
BK.3.6 Оптичні інформаційні системи 4 іспит 
BK.3.7 Спін-хвильова електродинаміка 5 залік 
BK.3.8 Семінар з квантової та мікрохвильової електроніки 6 іспит 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 34  
 Блок № 4 “Прикладна оптика та магнетизм”   

BK.4.1 Поляризаційна матрична оптика 5 іспит 
BK.4.2 Наномагнетизм 4 іспит 
BK.4.3 Оптична спектроскопія 4 залік 
BK.4.4 Матеріали та елементи електроніки 3 залік 
BK.4.5 Магнітоелектрика 3 залік 
BK.4.6 Флуктуації в електроніці 4 іспит 
BK.4.7 Квантові інформаційні системи 5 залік 
BK.4.8 Семінар з нанооптики та наномагнетизму 6 іспит 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 34  
    
 Вибіркові компоненти зі списку (сумарно 12 кр)   

BK.1 Сучасні комп'ютерні технології 3 залік 
BK.1 Комп'ютерні технології у фізиці 3 залік 
BK.1 Мультимедійні технології 3 залік 
BK.1 Комп’ютерні технології у фізичному експерименті 3 залік 

    
BK.2 Спеціальні розділи фізики плазми 3 залік 
BK.2 Спеціальні розділи прикладної фізики 3 залік 
BK.2 Вибрані розділи квантової радіофізики 3 залік 
BK.2 Проблеми сучасної оптики 3 залік 

    
BK.3 Оптичні властивості твердого тіла 3 залік 
BK.3 Функціональна оптоелектроніка 3 залік 
BK.3 Оптика лазерних систем 3 залік 
BK.3 Магнітооптика та фотомагнетизм 3 залік 

    
BK.4 Інформаційні технології    
BK.4 Технології аналізу масивів даних 3 залік 
BK.4 Сучасні інформаційні технології та системи 3 залік 
BK.4 Технології штучного інтелекту 3 залік 
BK.4 Комплексні інформаційні системи. 3 залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонентів 12  
    
 Загальний обсяг освітньої програми 120  
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 
 

Обов’язкові компоненти (74 кр) 
 
OK 1, OK 2, OK 3, OK 4, OK 5, OK 6, 
OK 7, OK 8, OK 9, OK 10, OK 11, OK 
12, OK 13, OK 16,  

В
иб

ір
 о

дн
ог

о 
із

 б
ло

кі
в 

Блок 1 (34 кр) 
BK.1.1, BK.1.2, BK.1.3, BK.1.4, BK.1.5, BK.1.6, 
BK.1.7, BK.1.8 

Блок 2 (34 кр) 
BK.2.1, BK.2.2, BK.2.3, BK.2.4, BK.2.5, BK.2.6, 
BK.2.7, BK.2.8 

Вибір зі списку 
(12 кр) 
BK.1 
BK.2 
BK.3 
BK.4 

Блок 3 (34 кр) 
BK.3.1, BK.3.2, BK.3.3, BK.3.4, BK.3.5, BK.3.6, 
BK.3.7, BK.3.8 

Блок 4 (34 кр) 
BK.4.1, BK.4.2, BK.4.3, BK.4.4, BK.4.5, BK.4.6, 
BK.4.7, BK.4.8 

Виробнича практика, підсумкова 
атестація OK 14, OK 15 
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2.2.1 Структурно логічна схема ОП з вибірковим блоком 1 

+  

ОК 8. Прикладна фізи-
ки та електроніка 

ВБ 1.3. Комп’ютерні 
технології у фізиці 

ВБ 1.8. Спінтроніка 
магнітних наносис-
тем 

ОК 5. Фізика конден-
сованого середовища 

ВБ 1.2. Фізика маг 

нетизму 

ОК 12. Додаткові роз-
діли фізики 

ОК 3. Синергетика 

ОК 6. Телекомуніка-
тивні технології 

ОК 9. Оптоелектроніка 
та  волоконна оптика 

ОК 10. Нанофізика та 
нанотехнології 

ОК 4. Фізичні прин-
ципи сенсорики 

ВБ 1.5. Фізи 
а поверхні 

ВБ 1.6. Магнітні та 
спінзалежні явища в 
твердих тілах 

ОК 7. Фізика живих 
систем і біофізика 

ВБ 1.1. Сучасні ме-
тоди діагностики 
поверхні 

ОК 2. Професійна та 
корпоративна етика 

ВБ 1.4. Тунельна 
мікроскопія та 
спектроскопія 

ВБ 1.9. Семінар з 
кріогенної та 
мікроелектроніки 

ОК 14. Дослідниць-
ка практика 

ВБ 1.10. Спеціальні 
розділи прикладної 
фізики 

ОК 11. Комп’ю-
терна фізика 

ОК 1. Методологія та 
організація наукових 
досліджень з основа-
ми інтелектуальної 
власності 

ВБ 1.7. Функціо-
нальна оптоелект-
роніка 
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2.2.2 Структурно логічна схема ОП з вибірковим блоком 2 

 

 

ОК 8. 
Економіка BK3 6, BK3 

ВБ 2.1. Оптика ані-
зотропних та напра-
вляючих структур 

ВБ 2.8. Хвильові та 
коливальні процеси 

ОК 5. Фізика конден-
сованого середовища 

ВБ 2.3. Проекту-
вання радіоелект-
ронних схем 

ОК 12. Додатк 

Комп’ютерні та 

ОК 3. Синергетика 

ОК 6. Телекомуніка-
тивні технології 

ОК 9. Оптоелектроніка 
та  волоконна оптика 

ОК 10. Нанофізика та 
нанотехнології 

ОК 4. Фізичні прин-
ципи сенсорики 

ВБ 2.5. Комп’ютер-
не моделювання 

ВБ 2.6. Оптика 
лазерних систем 

ОК 7. Фізика живих 
систем і біофізика 

ВБ 2.2. Мультиме-
дійні технології 

ОК 2. Професійна та 
корпоративна етика 

ВБ 2.4. Експеримен-
тальна лазерна фізи-
ка 

ВБ 2.9. Оптичні ін-
формаційні систе-
ми 

ОК 14. Дослідниць-
ка практика 

ВБ 2.10. Спін-хвиль-
ова електродинаміка 

ОК 11. Комп’ю-
терна фізика 

ОК 1. Методологія та 
організація наукових 
досліджень з основа-
ми інтелектуальної 
власності 

ВБ 2.7. Вибрані роз-
діли квантової ра-
діофізики 
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2.2.3 Структурно логічна схема ОП з вибірковим блоком 3 

 

 

ОК 8. Прикладна фізи-
ки та електроніка 

ВБ 3.2. Сучасні ком-
п’ютерні технології 

ВБ 3.8. Фізичні ос-
нови моделювання 
поверхневих явищ 

ОК 5. Фізика конден-
сованого середовища 

ВБ 3.3. Фізичні 
процеси на поверх-
ні твердих тіл 

ОК 12. Додаткові роз-
діли фізики 

ОК 3. Синергетика 

ОК 6. Телекомуніка-
тивні технології 

ОК 9. Оптоелектроніка 
та  волоконна оптика 

ОК 10. Нанофізика та 
нанотехнології 

ОК 4. Фізичні прин-
ципи сенсорики 

ВБ 3.5. Плазмоди-
наміка та плазмо-
хімія 

ВБ 3.6. Функціо-
нальна електроніка 

ОК 7. Фізика живих 
систем і біофізика 

ВБ 3.1. Теорія 
плазми 

ОК 2. Професійна та 
корпоративна етика 

ВБ 3.4. Плазмова 
електроніка 

ВБ 3.9. Лабораторія 
з фізичної електро-
ніки 

ОК 14. Дослідниць-
ка практика 

ВБ 3.10. Спеціальні 
розділи фізики 
плазми 

ОК 11. Комп’ю-
терна фізика 

ОК 1. Методологія та 
організація наукових 
досліджень з основа-
ми інтелектуальної 
власності 

ВБ 3.7. Оптичні вла-
стивості твердого 
тіла 
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2.2.4 Структурно логічна схема ОП з вибірковим блоком 4 

 

 

ОК 8. Прикладна фізи-
ки та електроніка 

ВБ 4.1. Поляриза-
ційна матрична оп-
тика 

ВБ 4.8. Проблеми 
сучасної оптики 

ОК 5. Фізика конден-
сованого середовища 

ВБ 4.3. Комп’ютер-
ні технології у фі-
зичному експери-
менті 

ОК 12. Додаткові роз-
діли фізики 

ОК 3. Синергетика 

ОК 6. Телекомуніка-
тивні технології 

ОК 9. Оптоелектроніка 
та  волоконна оптика 

ОК 10. Нанофізика та 
нанотехнології 

ОК 4. Фізичні прин-
ципи сенсорики 

ВБ 4.5. Матеріали 
та елементи елект-
роніки 

ВБ 4.6. Магнітооп-
тика та фотомагне-
тизм 

ОК 7. Фізика живих 
систем і біофізика 

ВБ 4.2.  
Наномагнетизм 

ОК 2. Професійна та 
корпоративна етика 

ВБ 4.4. Оптична 
спектроскопія 

ВБ 4.9. Флуктуації 
в електроніці 

ОК 14. Дослідниць-
ка практика 

ВБ 4.10. Квантові ін-
формаційні системи 

ОК 11. Комп’ю-
терна фізика 

ОК 1. Методологія та 
організація наукових 
досліджень з основа-
ми інтелектуальної 
власності 

ВБ 4.7. 
Магнітоелектрика 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі комплексного іспиту за спеціальністю “Прикладна 
фізика та наноматеріали” та публічного захисту дипломної роботи магістра. 
 

1.  Комплексний іспит за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” проводиться письмово. Перелік питань, які 
виносяться на іспит, охоплює теми освітніх компонентів, що входять до обов’язкової частини освітньої програми.  

2.  Захист дипломної роботи магістра проводиться публічно на засіданні ЕК по захисту випускних кваліфікаційних робіт 
магістра.  

3.  Випускникам, що успішно пройшли підсумкову атестацію,  
 присвоюється академічна кваліфікація “Магістр прикладної фізики та наноматеріалів” 
 спеціальним рішення ЕК присвоюється професійна кваліфікація «Інженер-дослідник» за таких умов: 

1) успішного оволодіння блоку дисциплін вільного вибору студента, що складається з професійно орієнтованих 
дисциплін, з оцінками не нижче 70 балів;  2) захисту всіх практик, передбачених навчальним планом, з оцінками 
не нижче 75 балів; 3) проходження підсумкової атестації з оцінками не нижче 75 балів; 

 додатково спеціальним рішення ЕК присвоюється професійна кваліфікація «Молодший науковий співробітник» 
за таких умов: 1) успішного оволодіння блоку обов’язкових дисциплін і блоку дисциплін вільного вибору 
студента, що складається з професійно орієнтованих дисциплін, з оцінками не нижче 75 балів;  2) захисту всіх 
практик, передбачених навчальним планом, з оцінками не нижче 75 балів;  3) проходження підсумкової атестації 
з оцінками не нижче 75 балів; 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
Лист 1 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 
ЗК 1   +  + + + + + +   +  + +  
ЗК 2         +  + +  +    
ЗК 3 +  +      +  + +  + + +  
ЗК 4 +        +  + +  + +   
ЗК 5  +   +    +  + +     + 
ЗК 6 +   +   +    + + +     
ЗК 7  +   + +     + +      
ЗК 8  +         + +  +    
ЗК 9 +  +   + +  +        + 

ЗК 10                  
ЗК 11  +  + + +  +  +    +    
ЗК 12 +  + +  +    + +  +    + 
ЗК 13                  
ЗК 14 + +   + + +     +   +   
ФК 1        + + +       + 
ФК 2         +  + +      
ФК 3    + +  +  + + + +      
ФК 4    +   + + +  + +      
ФК 5         +  + +    +  
ФК 6 +    +  +  +   +   +   
ФК 7 + +  +     +   +     + 
ФК 8 +   +     +  +    +   
ФК 9 +      +  +  + +  +    

ФК 10  +   +   +       + +  
ФК 11   +   +    +      +  
ФК 12 +     +  +      + +   
ФК 13  +  + +    +  +       
ФК 14 + +  +   +   +   + + +   
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Лист 2 
 BK.1.1 BK.1.2 BK.1.3 BK.1.4 BK.1.5 BK.1.6 BK.1.7 BK.1.8 BK.2.1 BK.2.2 BK.2.3 BK.2.4 BK.2.5 BK.2.6 BK.2.7 BK.2.8 

ЗК1 +    +     +      + 
ЗК2    +        +  +   
ЗК3  +       +        
ЗК4     +      +     + 
ЗК5          +  +     
ЗК6      +        +   
ЗК7 +        +      +  
ЗК8   +       +   +    
ЗК9       +     +  +   

ЗК10           +  + +   
ЗК11         +        
ЗК12   +      +      +  
ЗК13     +     +  +     
ЗК14  +       +     + +  
ФК1    +             
ФК2       +         + 
ФК3         +  + +     
ФК4   +       +       
ФК5      +     +  +   + 
ФК6               +  
Фк7   +  +     +    + +  
ФК8         +        
ФК9 +       +    +    + 
ФК10      +    +     +  
ФК11  +        +       
ФК12    +   +  +   +     
ФК13     +      +   +   
ФК14 +     +   
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Лист 3 
 BK.3.1 BK.3.2 BK.3.3 BK.3.4 BK.3.5 BK.3.6 BK.3.7 BK.3.8 BK.4.1 BK.4.2 BK.4.3 BK.4.4 BK.4.5 BK.4.6 BK.4.7 BK.4.8 

ЗК1 +         +       
ЗК2   +             + 
ЗК3      + + + +      +  
ЗК4  +         +   +   
ЗК5  +      +  + +     + 
ЗК6   +          +    
ЗК7      +   +  +      
ЗК8 +   +           +  
ЗК9  +          + + +   

ЗК10   + +    +  +       
ЗК11      +         + + 
ЗК12  +  +       +  +    
ЗК13   + +            + 
ЗК14     +     +       
ФК1  +      +   +      
ФК2 +     +       + +   
ФК3   +              
ФК4 + +              + 
ФК5    +     + +       
ФК6  +           +    
Фк7 +       +   +     + 
ФК8    + +    +  +      
ФК9  +     +      +    

ФК10   + +            + 
ФК11     +    + +       
ФК12  +      +     +    
ФК13 +     +     +     + 
ФК14   +      

 

+  +      
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
Лист 1 

 

 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 

ПРН 1   +  + + + +     + + + +  

ПРН 2 + +         + +      

ПРН 3    + +    + +        

ПРН 4    +  + + + + +       + 

ПРН 5   + +   +  + +        

ПРН 6   + + + + + + + +    + +   

ПРН 7        + + +        

ПРН 8 + +                

ПРН 9 +  + + + + + + + + + +  + +   

ПРН 10   +      +  + +      

ПРН 11         +  + +      

ПРН 12    + +    +  + +  + +   

ПРН 13    +  + +  +  + +      

ПРН 14 + +     +  +  + +  + +  + 

ПРН 15 +  + + + + +  +  + + +     

ПРН 16 +   +     +  + + +     

ПРН 17 + + + +     +  + +      

ПРН 18         +  + +    +  
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Лист 2 
 
 

 ВБ 
1.1 

ВБ 
1.2 

ВБ 
1.3 

ВБ 
1.4 

ВБ 
1.5 

ВБ 
1.6 

ВБ 
1.7 

ВБ 
1.8 

ВБ 
1.9 

ВБ 
1.10 

ВБ 
1.11 

ВБ 
2.1 

ВБ 
2.2 

ВБ 
2.3 

ВБ 
2.4 

ВБ 
2.5 

ВБ 
2.6 

ВБ 
2.7 

ВБ 
2.8 

ВБ 
2.9 

ВБ 
2.10 

ВБ 
2.11 

ПРН1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 2          + +           + 
ПРН 3 +    +   +     +      +    
ПРН 4    +     +      +  +    +  
ПРН 5  +          +           
ПРН 6     +      +   +     +   + 
ПРН 7             +  +        
ПРН 8   + +       +      +     + 
ПРН 9 +       + +   +      +     
ПРН 
10   +          +   +      + 

ПРН 
11       +    +    +  +      

ПРН 
12     +      +  + +  + +     + 

ПРН 
13         +  +  +       +  + 

ПРН 
14   +        +   + + +  +   + + 

ПРН 
15     +     + +  +  +       + 

ПРН 
16  +          +     + +     

ПРН 
17    +       +         +  + 

ПРН 
18       +  +  + 

 

       +   + 
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 ВБ 
3.1 

ВБ 
3.2 

ВБ 
3.3 

ВБ 
3.4 

ВБ 
3.5 

ВБ 
3.6 

ВБ 
3.7 

ВБ 
3.8 

ВБ 
3.9 

ВБ 
3.10 

ВБ 
3.11 

ВБ 
4.1 

ВБ 
4.2 

ВБ 
4.3 

ВБ 
4.4 

ВБ 
4.5 

ВБ 
4.6 

ВБ 
4.7 

ВБ 
4.8 

ВБ 
4.9 

ВБ 
4.10 

ВБ 
4.11 

ПРН1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПРН 2           +           + 
ПРН 3 +            +  +        
ПРН 4   +             +   + +   
ПРН 5 + +    + + +    +      +     
ПРН 6  +   +     + +   +   +     + 
ПРН 7  +      + +    + +  +   + +   
ПРН 8   +  + +     +    + +     + + 
ПРН 9      +      +  +         
ПРН 
10 +   +       +       +  +  + 

ПРН 
11  +        +     + + +      

ПРН 
12      + + +   +  +    +  +  + + 

ПРН 
13  +   +      +   + +   + +   + 

ПРН 
14  +  +       +   +  +      + 

ПРН 
15   + +       +        +   + 

ПРН 
16     +  + +   +  +       +  + 

ПРН 
17  +      +  + +   +        + 

ПРН 
18 +     +     + 

 

    + +     + 
 

 


