
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

(ІСМА НАН УКРАЇНИ) 
 
 

Н А К А З 
 

15 вересня 2022 р.         №_____ 
м. Харків 

 
 

Про затвердження розкладу 
навчальних занять у аспірантурі 
ІСМА НАН України у другому 
півріччі 2022 року 

 
 

Згідно з освітньо-науковими програмами третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти за спеціальностями «105 – Прикладна фізика та наноматеріали» і 
«132 – Матеріалознавство» і відповідними навчальними планами Інституту 
сцинтиляційних матеріалів НАН України  

 
Н А К А З У Ю : 

 
1. Розклад навчальних занять з дисциплін «Філософія науки та культури» та «Іноземна 

мова …» для аспірантів 2022-2025 рр. навчання визначається викладачами відповідних 
дисциплін згідно з їх навчальними планами. 

2. Затвердити розклади навчальних занять з 19 вересня до 30 грудня 2022 р. в 
аспірантурі Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України для аспірантів 2021-
2024 рр. навчання за спеціальністю «105 – Прикладна фізика та наноматеріали» – 
відповідно до Додатку 1 і за спеціальністю «132 – Матеріалознавство» – відповідно до 
Додатку 2. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з наукової 
роботи Олександра СОРОКІНА.  

 
 

 

Директор Інституту Борис ГРИНЬОВ 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Заст. директора Олександр СОРОКІН 

Пров. інспектор-методист  
відділу аспірантури та докторантури 

Віра НЄСТЄРКІНА 

 
  



Додаток 1 
до наказу від 15 вересня 2022 р. №___ 

 
 

РОЗКЛАД 
навчальних занять в аспірантурі ІСМА НАН України  

за спеціальністю «105 – Прикладна фізика та наноматеріали»  
з 19 вересня до 30 грудня 2022 р. 

у навчальній аудиторії (к. 612 ЛПК), а також методами дистанційного навчання 
 
 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.
Підготовка та 

управління 
проектами 

 11.30  11.30  

Сучасні 
люмінесцентні 
наноматеріали 

та 
нанотехнології 
для технічних 

та біомедичних 
застосувань 

   15.00 11.00 

Прикладні 
аспекти фізики 
конденсованих 

середовищ 

 15.00   15.00 

 
Тривалість занять – 2 години, але в залежності від навантаження за навчальним планом 
можуть становити 4 години (за попереднім погодженням з аспірантами). 
 
 

Пров. інспектор-методист  
відділу аспірантури та докторантури 

Віра НЄСТЄРКІНА 

  



Додаток 1 
до наказу від 15 вересня 2022 р. №___ 

 
 
 

РОЗКЛАД 
навчальних занять в аспірантурі ІСМА НАН України  

за спеціальністю «132 – Матеріалознавство»  
з 19 вересня до 30 грудня 2022 р 

у навчальній аудиторії (к. 612 ЛПК), а також методами дистанційного навчання 
 
 

 Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.
Підготовка та 

управління 
проектами 

 11.30  11.30  

Сучасні проблеми 
одержання 

функціональних 
матеріалів 

 14.00   14.00 

Основи нано- і 
біомедичного 

матеріалознавства 
  11.00  11.00 

 
Тривалість занять – 2 години, але в залежності від навантаження за навчальним планом 
можуть становити 4 години (за попереднім погодженням з аспірантами). 
 
 

Пров. інспектор-методист  
відділу аспірантури та докторантури 

Віра НЄСТЄРКІНА 

 


