
Дисципліна "Радіофізичні методи в екології, біології та медицині"  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Комаров Андрій Олександрович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

 
Дисципліна "Сучасні цифрові технології 
 (Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Комаров Андрій Олександрович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

2.  Купріянчук Володимир  Миколайович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

3.  Авдєєв Олексій Анатолійович 105 прикладна фізика та наноматеріали  

 
Дисципліна "Актуальні проблеми наноелектроніки" 
 (Перелік 2)Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 (172 спеціальність) 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Авдєєв Олексій Анатолійович 105 прикладна фізика та наноматеріали  

 
Дисципліна "Обернені задачі оптики"  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Купріянчук Володимир  Миколайович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

 
Дисципліна «Нанооптика»  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Куриленко Роман Олегович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

 
Дисципліна «Відновлювальна енергетика»  
(Перелік 2) 
Спецкурс Інституту високих технологій 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Куриленко Роман Олегович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

 
Дисципліна «Journal Club: Trends in Condensed Matter Physics»  
(Перелік 2) 
Спецкурс Інституту високих технологій 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Зінченко Антон Євгенович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

 



 2 

Дисципліна «Фізичні основи плазмових технологій»  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Зінченко Антон Євгенович 105 прикладна фізика та наноматеріали 

 
Дисципліна «Обчислювальний інтелект»  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Юрчик Юрій Костянтинович 123 комп’ютерна інженерія 

 
Дисципліна «Методи наукометрії»  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Юрчик Юрій Костянтинович 123 комп’ютерна інженерія 

2.  Шмідке Володимир Сергійович 172 телекомунікації та радіотехніка 

 
Дисципліна «Адаптивна цифрова обробка сигналів у телекомунікаційних системах»  
(Перелік 2) 
Спецкурс факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем 
 

№ 
п/п 

ПІБ аспіранта Код та назва спеціальності 

1.  Шмідке Володимир Сергійович 172 телекомунікації та радіотехніка 

 


