
СПЕЦIАЛЬНОСТI

153
«Мiкро- та наносистемна

технiка»
Освiтня програма: Мiкро- та

наносистемна технiка

105
«Прикладна фiзика та

наноматерiали»
Освiтня програма: Радiофiзика,
електронiка та оптоiнформатика

Пiдготовка фахiвцiв на кафед-
рi ПРЕН за двома спецiальностя-
ми здiйснюється на деннiй фор-
мi навчання за трьома освiтньо-
квалiфiкацiйними рiвнями:

– бакалавр (3 роки 10 мiсяцiв),
– магiстр (1 рiк 5 мiсяцiв),
– доктор фiлософiї (PhD, 4 роки).

Перелiк необхiдних сертифi-
катiв для вступу на перший рiвень
навчання - бакалавр:
Українська мова та лiтература (K=0,2),
Математика (K=0,4),
Фiзика або iноземна мова (K=0,3).

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Випускниками кафедри захищено: 26

докторських i 104 кандидатських дисер-
тацiй.

Дипломи за вказаними спецiально-
стями проходять процедуру ностри-
фiкацiї у країнах ЄС, зокрема Чехiї,
Польщi та iнш.

Нашi випускники працюють на про-
вiдних пiдприємствах, освiтнiх закла-
дах України й свiту (Нiмеччина, Фран-
цiя, Польща, Мексика та iнш.), а са-
ме пiдприємствах електронного прила-
добудування, аерокосмiчної галузi, мо-
бiльного зв’язку, телекомунiкацiйних
мереж, IT-iндустрiї, в дослiдницьких iн-
ститутах, лабораторiях, закладах вищої
освiти:
– Archer Software
– SoftServe
– Sitecore
– DataArt
– Luxoft
– Ciklum
– EPAM
– Noosphere Engeneering School
– Київстар
– КБ «Пiвденне»
– ВАТ «Укртелеком»
– Київстар GSM
– Iнститут транспортних систем та тех-
нологiй НАНУ

– Iнститут геотехнiчної механiки
НАНУ

– «ПриватБанк» тощо

Мiнiстерство освiти i науки
України

Днiпровський нацiональний
унiверситет iменi Олеся Гончара

Факультет фiзики, електронiки i
комп’ютерних систем

Кафедра прикладної
радiофизики, електронiки та

наноматерiалiв (ПРЕН)

Наша адреса:

м. Днiпро, вул. Наукова, 9
навчальний корпус №12, кiмната 507

email: kre.dnu@gmail.com
web: dnure.dp.ua



Кафедра ПРЕН заснована у 2019
роцi на базi кафедр радiоелектронiки,
прикладної i комп’ютерної радiофiзи-
ки, фiзики твердого тiла та оптоелек-
тронiки.

завiдувач кафедрою
доктор фiзико-математичних наук,

професор
Коваленко

Олександр Володимирович

На кафедрi працюють четве-
ро професорiв - докторiв фiзико-
математичних наук та 14 доцентiв -
кандидатiв фiзико-математичних або
технiчних наук

Досвiдченi фахiвцi в галузi мiкро-
та наноелектронiки, розробки програм-
ного забезпечення, фiзики напiвпровiд-
никiв, спектроскопiї, електродинамiки,
оптоелектронiки, якi працюють на ка-
федрi, допоможуть Вам отримати гли-
бокi знання та вмiння в обранiй спе-
цiальностi. Бiльшiсть викладачiв ка-
федри, окрiм наукової роботи, та-
кож професiйно займаються iнженер-
ною практикою, що дозволяє викладати
учбовi дисциплiни на сучасному рiвнi
науки й технiки.

Колектив кафедри ПРЕН цiнує ми-
нуле, впевнено вiдчуває себе в сьогоден-
нi та з оптимiзмом дивиться в майбутнє.

Приходьте здобувати знання до
нас!

ОСВIТА
Деякi дисциплiни, що викладаються

за спецiальнiстю 153:
– Персональнi комп’ютери
– Програмування та алгоритмiчнi мови
– Теорiя електричних та електронних
кiл

– Енергетична електронiка
– Квантова електронiка
– Аналогова схемотехнiка
– Цифрова схемотехнiка
– Твердотiльна електронiка
– Оптоелектронiка
– Функцiональна електронiка
– Методи отримання нанорозмiрних
матерiалiв

– Основи томографiї та комп’ютерна
томографiя

– Технологiя виготовлення мiкросхем
– Електронiка неоднорiдних систем
– Сучаснi прилади наноелектронiки та
дiагностики наноматерiалiв

– Мiкропроцесорна технiка
– Мiкроконтролернi пристрої
за спецiальнiстю 105:
– Комп’ютерний експеримент i цифро-
ва обробка даних

– Комп’ютернi методи обробки сиг-
налiв

– Комп’ютерна електродинамiка
– Мiкроелектронiка НВЧ
– Пристрої та технологiї телекомунiка-
цiй

– Основи бездротових мереж
– Принципи мiкрохвильової голографiї

НАУКА
На кафедрi сформувались кiлька на-

прямiв наукових дослiджень:

– дослiдження плiвкових та квантово-
розмiрних структур, склоподiбних та
керамiчних матерiалiв методами оп-
тичної та радiо- спектроскопiї, до-
слiдження властивостей матерiалiв
сенсорної електронiки;

– дослiдження електронно-молекулярних
процесiв в неоднорiдних матерiалах,
розробка приладiв функцiональної
електронiки;

– дослiдження структурних та домiш-
кових дефектiв, електричних, оптич-
них властивостей напiвпровiдникiв;

– комп’ютерна електродинамiка,
комп’ютеризованi засоби радiофi-
зичних вимiрювань з використан-
ням резонансних явищ, цифрового
спектрального аналiзу i принципiв
голографiчного запису iнформацiї.

Нашi студенти приймають активну
участь у наукових дослiдженнях кафед-
ри.

На базi кафедри регулярно прово-
дяться всеукраїнськi та мiжнароднi на-
уковi конференцiї.

Бiльше iнформацiї на сайтi:
www.dnure.dp.ua


