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Робочі групи освітніх програм фізичного факультету  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

 

1. Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-професійна програма «Фізика», перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

1.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ЛАЗОРЕНКО Олег 

Валерійович, завідувач кафедри загальної фізики, д-р фіз.-мат. наук, доц. 

1.2.  Члени робочої групи: 

1) МАКАРОВСЬКИЙ Микола Олександрович, доцент кафедри фізичної оптики, 

канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

2) ПОЙДА Володимир Павлович, завідувач кафедри експериментальної фізики, 

д-р техн. наук, проф.; 

3) РАШБА Георгій Ілліч, завідувач кафедри теоретичної фізики імені академіка 

І.М. Ліфшиця, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

4) РОХМІСТРОВ Дмитро Володимирович, доцент кафедри фізики твердого тіла, 

канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

5) ШЕХОВЦОВ Олег Валерійович, доцент кафедри експериментальної фізики, 

канд. фіз.-мат. наук, доц. 

2.  Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-професійна програма «Астрономія», перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

2.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  СТАНКЕВИЧ Дмитро 

Геннадійович, доцент кафедри астрономії та космічної інформатики, канд. фіз.-

мат. наук, с.н.с. 

2.2.  Члени робочої групи: 

1) РОХМІСТРОВ Дмитро Володимирович, доцент кафедри фізики твердого тіла, 

канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

2) СЛЮСАРЕВ Іван Григорович, старший викладач кафедри астрономії та 

космічної інформатики, канд. фіз.-мат. наук; 

3) ШЕВЧЕНКО Василь Григорович, професор кафедри астрономії та космічної 

інформатики, д-р фіз.-мат. наук, с.н.с.; 

4) ШУРІНОВА Олена Володимирівна, доцент кафедри експериментальної 

фізики, канд. фіз.-мат. наук, доц. 
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3. Спеціальність 104 Фізика та астрономія 

Освітньо-професійна програма «Інформаційні технології (ІТ) в фізиці», 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

3.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ДЮКАРЕВ Юрій 

Михайлович, професор кафедри вищої математики, д-р фіз.-мат. Наук, доц. 

3.2. Члени робочої групи: 

1) ЗАВГОРОДНЯ Ніна Миколаївна, завідувач кафедри вищої математики,канд. пед. 

наук, доц.; 

2) ЧІБІСОВ Дмитро Васильович, професор кафедри вищої математики, д-р 

фіз.-мат. наук, доц.; 

3) ЛАЗОРЕНКО Олег Валерійович, завідувач кафедри загальної фізики, д-р 

фіз.-мат.наук, доц.; 

4) РОХМІСТРОВ Дмитро Володимирович, доцент кафедри фізики 

твердого тіла, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

5) ШЕХОВЦОВ Олег Валерійович, доцент кафедри експериментальної 

фізики, канд. фіз.-мат. наук4 

 

4.  Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-професійна  програма «Фізика», другий (магістерський) рівень 

вищої освіти 

4.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ЗИМАН Золтан 

Золтанович, завідувач кафедри фізики твердого тіла,  д-р фіз.-мат. наук, проф. 

4.2. Члени робочої групи: 

1) БАДІЯН Євген Юхимович, доцент кафедри фізики твердого тіла, канд. фіз.-

мат. наук, проф.; 

2) ЄЗЕРСЬКА Олена Володимирівна, доцент кафедри теоретичної фізики імені 

академіка І.М. Ліфшиця, канд.  фіз.-мат. наук, доц.; 

3) ОРТ Олександр Георгійович, доцент кафедри фізики низьких температур, 

канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

4) РАШБА Георгій Ілліч, завідувач кафедри теоретичної фізики імені академіка 

І.М. Ліфшиця, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

5) ТОНКОПРЯД Алла Григорівна, доцент кафедри фізики твердого тіла, канд. 

фіз.-мат. наук, доц.; 

6) ШКЛОВСЬКИЙ Валерій Олександрович, професор кафедри теоретичної 

фізики імені академіка І.М. Ліфшиця, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

 

5.  Спеціальність 104 Фізика та астрономія  
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Освітньо-наукова  програма «Фізика», другий (магістерський) рівень вищої 

освіти 

5.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, БОЙКО Юрій Іванович, 

професор кафедри фізики кристалів,  д-р фіз.-мат. наук, проф. 

5.2. Члени робочої групи: 

1) БАДІЯН Євген Юхимович, доцент кафедри фізики твердого тіла, канд. фіз.-

мат. наук, проф.; 

2) БІЛЕЦЬКИЙ Володимир Іванович, доцент кафедри фізики низьких 

температур, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

3) БОГДАНОВ Валерій Віталійович, доцент кафедри фізики кристалів, канд. 

фіз.-мат. наук, доц.; 

4) РАШБА Георгій Ілліч, завідувач кафедри теоретичної фізики імені академіка 

І.М. Ліфшиця, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

5) ТКАЧЕНКО Микола Васильович, доцент кафедри фізики твердого тіла, канд. 

фіз.-мат. наук, доц.; 

6) ШКЛОВСЬКИЙ Валерій Олександрович, професор кафедри теоретичної 

фізики імені академіка І.М. Ліфшиця, д-р  фіз.-мат. наук, проф. 

 

6.  Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-професійна програма «Астрономія та космічна інформатика», 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

6.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ФЕДОРОВ Петро 

Миколайович, професор кафедри астрономії та космічної інформатики, д-р фіз.-

мат. наук, проф. 

6.2. Члени робочої групи: 

1) АХМЕТОВ Володимир Сабірджанович, доцент кафедри астрономії та 

космічної інформатики, канд. фіз.-мат. наук; 

2) БАННІКОВА Олена Юріївна, професор кафедри астрономії та космічної 

інформатики, д-р фіз.-мат. наук; 

3) СТАНКЕВИЧ Дмитро Геннадійович, доцент кафедри астрономії та космічної 

інформатики, канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.; 

4) ШУРІНОВА Олена Володимирівна, доцент кафедри експериментальної 

фізики, канд. фіз.-мат. наук, доц. 

 

7. Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-наукова програма «Астрономія та космічна інформатика», другий 

(магістерський) рівень вищої освіти 
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7.1.  Гарант освітньої програми – керівник робочої групи,  ШКУРАТОВ Юрій 

Григорович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри астрономії та космічної 

інформатики, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

7.2. Члени робочої групи: 

1) БЕЛЬСЬКА Ірина Миколаївна, професор кафедри астрономії та космічної 

інформатики, д-р фіз.-мат. наук, с.н.с.; 

2) СЛЮСАРЕВ Іван Григорович, старший викладач кафедри астрономії та 

космічної інформатики, канд. фіз.-мат. наук; 

3) СТАНКЕВИЧ Дмитро Геннадійович, доцент кафедри астрономії та космічної 

інформатики, канд. фіз.-мат. наук, с.н.с.; 

4) ШЕВЧЕНКО Василь Григорович, професор кафедри астрономії та космічної 

інформатики, д-р фіз.-мат. наук, с.н.с. 

 

8. Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-професійна програма «Фізика та астрономія в закладах освіти» , 

другий (магістерський) рівень вищої освіти 

8.1. Гарант освітньої програми – керівник робочої групи, ШЕВЧЕНКО Василь 

Григорович, професор кафедри астрономії та космічної інформатики, д-р фіз.-

мат. наук, с.н.с.  

8.2.  Члени робочої групи:  

1) РОХМІСТРОВ Дмитро Володимирович, доцент кафедри фізики твердого тіла, 

канд. фіз.-мат. наук, доц.;  

2) ЄЗЕРСЬКА Олена Володимирівна, доцент кафедри теоретичної фізики імені 

І.М. Ліфшиця, канд. фіз.-мат. наук, доц.;  

3) ТАРАНОВА Інна Анатоліївна, доцент кафедри загальної фізики, канд. фіз.-

мат. наук, доц.;  

4) СКЛЯР Вячеслав Вячеславович, ст.викладач кафедри експериментальної 

фізики.  

 

9. Спеціальність 104 Фізика та астрономія  

Освітньо-наукова програма «Фізика та астрономія», третій (освітньо-

науковий) рівень вищої освіти 

9.1.  Гарант освітньої програми – керівник  робочої групи, ВОВК Руслан 

Володимирович, декан фізичного факультету, д-р фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. 

НАН України, чл.-кор. Транспортної академії наук України. 

9.2. Члени робочої групи: 

1) БІЛЕЦЬКИЙ Володимир Іванович, доцент кафедри фізики низьких 

температур, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 
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2) БОЙКО Юрій Іванович, професор кафедри фізики кристалів, д-р фіз.-мат. 

наук, проф.; 

3) ЗИМАН Золтан Золтанович, завідувач кафедри фізики твердого тіла, д-р фіз.-

мат. наук, проф.; 

4) ПОЙДА Володимир Павлович, завідувач кафедри експериментальної фізики, 

д-р техн. наук, проф.; 

5) РАШБА Георгій Ілліч, завідувач кафедри теоретичної фізики імені академіка 

І.М. Ліфшиця, канд. фіз.-мат. наук, доц.; 

6) ШЕВЧЕНКО Василь Григорович, професор кафедри астрономії та космічної 

інформатики, д-р фіз.-мат. наук, с.н.с.; 

7) ШКЛОВСЬКИЙ Валерій Олександрович, професор кафедри теоретичної 

фізики імені академіка І.М. Ліфшиця, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
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