


Чому ФРЕКС? 

Майбутнє - за електронікою. Але 
вже сьогодні кваліфіковані спеці
алісти з інформаційних технологій 
та прикладної фізики користуються 
великим попитом у всьому світі. 

Якщо ви цікавитесь хоча б одним 
зі списку: фізикою, радіоелектро
нікою, ІТ, програмуванням - посту

пайте на ФРЕКС! 

Що після зарахування? 

Спочатку - базові лекції, семінари 
та лабораторні в залежності від 
напряму підготовки. На 2-3 курсах 
студенти обирають кафедру для 
остаточної спеціалізації. 

Хочу в науку! 

Кожна кафедра ФРЕКС в своєму ро
ді унікальна. Вибір за вами. 

Фізичної електроніки. Дослідження 
в області плазмових технологій, 
енергозбереження, емісійної елек
троніки, напівпровідникових сенсо
рів (з комерційним впровадженням). 

Нанофізики та наноелектроніки. 
Тут готують спеціалістів з фізики 
поверхні, нанотехнологій, високо
температурної надпровідності, явищ 
в надмініатюрних радіосхемах, 
голографії, мобільного зв'язку. 

Квантової радіофізики. Роботи в 
галузях телекомунікацій, лазерів, 
волоконна-оптичних інформаційних 
систем. 

Медичної радіофізики. Підготовка 
фахівців-фізиків для медицини, ме
тоди діагностики на основі сучасної 
фізики: томографія, моделювання 
білкових структур. 

Електрофізики - магнітні рідини, 
нелінійна оптика, нові середовища, 
що можуть використовуватись для 

збереження інформації. 

Комп'ютерної інженерії- розроб
ка програм для мікроконтролерів, 

проектування електронних систем, 

датчиків аналогових сигналів, ме

режеві технології, розробка прик
ладних систем. 

Високооплачувана робота 

Жоден радіофізик останніх років випуску 
не залишився без достойної роботи. Бага
то талановитих випускників знайшли себе 
як провідні спеціалісти представництв ві

домих компаній в Україні, вітчизняних роз
робників ІТ, мережевих технологій, вироб
ників сучасної техніки та послуг. 

Серед вихованців факультету є депутати 
ukrtelecom Верховної Ради України та місцевих органів 

влади, члени уряду, мери міст, політики, 
bigmir) net провідні викладачі та керівники ВНЗ, 
@'! BOSCH директори наукових, рекламних, аудитор

ських установ, видавництв; деякі працюють 

• 1 І 1 • 1 І 1 • на відповідальних посадах у газетах та 
СІ SCO електронних ЗМІ. 
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Скануючий тунельний мікроскоп - дозволяє бачити на 
поверхні окремі атоми речовини. 
Лазерний скануючий мікроскоп, використовується для 
медичної діагностики, аналізу радіоактивного стану та 
хімічного забруднення. 
Лазерні екрани великих розмірів, їх апробовано в євро
пейських планетаріях та на великих концертах. 
Лазерний мас-спектрометр, дозволяє, за декількома 
атомами, встановити хімічний склад речовини. 
Газові сенсори ("електронний ніс") на основі плівкових 
структур, дозволяють оцінювати свіжість продовольчих 
товарів та за продуктами дихання людини судити про 
стан її здоров'я. 
Плазмохімічні реактори на основі плазмова-рідинного 
розряду, які дозволяють очищати воду, знищувати ток
сичні відходи, поліпшувати якість пального та генеру
вати наночастинки. 

Що і як вчать на ФРЕКС? 

Кожен власник диплома ФРЕКС має достатній рівень 
знань з вищої математики, теоретичної і приклад
ної фізики, електроніки та комп'ютерних систем. 
Високий результат неможливий без кваліфікованої 
праці викладачів, основне зав

дання яких - допомагати студен

там вчитися, підтримати в склад

ній ситуації. Ми заохочуємо кож
ного студента, що має реальне 
бажання вчитися. Окремо ві
тається самостійна дослідницька 
робота тих, хто вже на 1-2 курсах 
визначились з планами щодо 

освіти та кар'єри. 

Реальна практика роботи в сфері 
ІТ - інформаційно-обчислювальний центр, на якому 
для радіофізиків читають курси мережевих технологій 
(з можливістю отримати сертифікат Cisco ССNА та CCNP), 
Uпіх-систем, паралельних та розподілених обчислень, 
ряд курсів компанії Micгosoft, мережевої Академії 
"Huawei". 

Крім навчання 

Життя радіофізика - не тільки відвідання пар. Факуль
тет та університет сприяють різнобічному розвитку 
особистості: від занять спортом до зустрічей з відо
мими людьми, концертів та факультетських свят. 
Кожен може взяти участь у громадському житті РФФ 
та всього університету: ряд студентських організа
цій захищає права студентів, організовує відпочинок 
та дозвілля. 

Радіофізики у світі 

Сучасна наука не має географічних 
кордонів. Світова практика - після 
отримання диплома продовжити нав

чання в іншій країні. Міжнародні 
зв'язки ФРЕКС дозволяють вам навчан
ня та співпрацю на будь-якому континенті світу*. Наші 
радіофізики працюють в США, Кореї, Великій Британії, 
Європейському Союзі, Японії, Австралії, багатьох інших 
країнах. Спільні наукові теми, закордонні відрядження 
студентів, публікації в світових наукових журналах -
саме так і виглядає фізика ХХІ століття. 

*крім Антарктиди. 


