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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі Стандарту вищої 

освіти підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання навчальних планів; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 

– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– атестації бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка; 

– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри університету, які 

беруть участь у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 

172 Телекомунікації та радіотехніка. 

1 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та інститут 

(факультет) 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

факультет інформаційних технологій, кафедра безпеки 

інформації та телекомунікацій 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки  

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Телекомунікації та радіотехніка 

  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиночний, 240 кредитів ЄКТС, термін 

навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Сертифікат УД № 04009195.  Строк дії сертифіката: до 01 липня 

2029 р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – перший цикл, ЕQF-LLL – 6 

рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності 

в неї повної загальної середньої освіти  
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Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.bit.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців по розробці та експлуатації засобів, способів і методів обробки, 

зберігання й обміну інформацією на відстані з використанням різних мережних структур та 

застосування електромагнітних коливань і хвиль  

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область  17 Електроніка та телекомунікації / 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна, прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми  

Спеціальна освіта в галузі 17 Електроніка та телекомунікації / 

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Ключові слова: електроніка, телекомунікації, радіотехніка, 

телекомунікаційні системи та мережі, технології 

телекомунікацій 

Особливості програми Навчальна, виробнича та передатестаційна практики 

обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція J, розділ 61, що включає діяльність у сферах проводового, 

безпроводового і супутникового електрозв'язку та іншу діяльність 

електрозв'язку (за умови обрання та опанування освітніх 

компонентів спеціалізації). 

Випускник може працювати на посадах інженера зв’язку, 

диспетчера електрозв'язку, диспетчера поштового зв'язку, техніка 

електрозв'язку, техніка з радіолокації, фахівця інфокомунікацій, 

розробника телекомунікаційних і інформаційно-комп’ютерних  

систем і мереж, радіоелектронних систем, розробника і  

тестувальника програмного забезпечення систем телекомунікацій. 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: HPK 

України – 8, рівень FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

інституційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для конвертації оцінок 

мобільних студентів. 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

http://www.bit.nmu.org.ua/
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уміння, комунікація, автономність і відповідальність) 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 

відповідей 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти університетом. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо забезпечення 

провадження освітньої діяльності для першого рівня вищої 

освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-

методичного та інформаційного забезпечення провадження 

освітньої діяльності для першого рівня вищої освіти відповідно 

до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

1.7  Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод про академічну мобільність, про 

подвійне дипломування тощо 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Можливість укладання угод  про міжнародну мобільність, про 

подвійне дипломування, про тривалі міжнародні проекти, що 

передбачають навчання студентів тощо 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе навчання  іноземних  здобувачів  вищої  освіти  

проводиться  на  загальних  умовах 

2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 

172 Телекомунікації та радіотехніка - здатність розв’язувати спеціалізовані 
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задачі та практичні проблеми у галузі телекомунікацій та радіотехніки, що 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов 

 

2.1 Загальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  

ЗК3 Здатність планувати та управляти часом  

ЗК4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності  

ЗК5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово  

ЗК6 Здатність працювати в команді  

ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями  

ЗК8 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  

ЗК9 Навики здійснення безпечної діяльності  

ЗК10 Прагнення до збереження навколишнього середовища 

ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні  

ЗК12 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

 

2.2 Спеціальні компетентності за стандартом вищої освіти 

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – системи і мережі 

електричного зв’язку та радіотехнічні системи. 

 
Шифр Компетентності 
 

1 2 

СК1 Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного 

інформаційного суспільства  

СК2 Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі 

інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки  

СК3 Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, 

передавання, обробки та зберігання інформації  

СК4 Здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з 

використанням універсальних пакетів прикладних програм  

СК5 Здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, 

рекомендації Міжнародного союзу електрозв'язку і т.п.) для вирішення професійних 

завдань  

СК6 Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-
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1 2 

телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах 

СК7 Готовність до контролю дотримання та забезпечення екологічної безпеки  

СК8 Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів  

СК9 Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до 

чинних нормативів  

СК10 Здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, 

дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, 

засобів і устаткування телекомунікацій та радіотехніки  

СК11 Здатність складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-

технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань  

СК12 Здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-

телекомунікаційних мереж 

СК13 Здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в 

процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем  

СК14 Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного 

досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та 

радіотехніки. 

СК15 Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і 

самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації 

проектування  

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

3.1 Блок 1 «Телекомунікаційні системи та мережі» 

Об’єкт професійної діяльності – системи і мережі електро- та оптичного 

зв’язку, радіотехнічні системи. 

 
Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК1.1 Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного 

інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в 

цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, в тому 

числі захисту державної таємниці  

ВК1.2 Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі 

інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної 

безпеки  

ВК1.3 Здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з 

використанням універсальних пакетів прикладних комп'ютерних програм  

ВК1.4 Уміння використовувати нормативну базу в області інформаційно-

телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем  

ВК1.5 Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-

телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах  
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1 2 

ВК1.6 Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів  

ВК1.7 Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до 

чинних нормативів  

ВК1.8 Здатність здійснювати перевірку працездатності, випробування і здачу в 

експлуатацію засобів і устаткування телекомунікації та радіотехніки  

ВК1.9 Уміння складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-

технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань  

ВК1.10 Здатність проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-

телекомунікаційних мереж  

ВК1.11 Уміння організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в 

процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем  

ВК1.12 Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного 

досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту; умінням збирати й 

аналізувати інформацію з метою формування вихідних даних для проектування 

засобів телекомунікації та радіотехніки  

ВК1.13 Здатність проводити проектування засобів телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем та мереж відповідно до технічного завдання з використанням як 

стандартних методів, прийомів і засобів автоматизації проектування, так і 

самостійно створених оригінальних програм  

 

3.2 Блок 2 «Засоби та технології телекомунікацій та радіотехніки» 

Об’єкт професійної діяльності – розробка технологій та проектування 

засобів телекомунікаційних та радіотехнічних систем і мереж. 

 
Шифр Компетентності 

 

1 2 

ВК2.1 Здатність до визначення важливої інформації при вирішенні стандартних завдань 

професійної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки  

ВК2.2 Здатність керувати навантаженням інформаційно-телекомунікаційних мереж із 

використанням спеціальних комп’ютерних програм  

ВК2.3 Здатність до участі у впровадженні перспективних технологій і стандартів в 

області інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем  

ВК2.4 Здатність складати програму випробувань та технічного обслуговування 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем із проведенням інструментальних вимірювань  

ВК2.5 Здатність організовувати та здійснювати монтаж та експлуатацію засобів і 

устаткування телекомунікації та радіотехніки із забезпеченням заходів з охорони 

праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і 

ремонту обладнання  

ВК2.6 Уміння проводити розрахунки споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних 

мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем на основі аналізу 

вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) 

проекту  
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4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі 

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка, що визначають нормативний 

зміст підготовки і корелюються з переліком загальних і спеціальних 

компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти, подано нижче. 

 
Шифр Програмні результати навчання Компетентності 

РН1 

Знанти теорії та методи фундаментальних та загально 

інженерних наук в об’ємі  необхідному для розв’язання 

спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі 

професійної діяльності. 

ЗК1, ЗК3, ЗК7, ЗК9, 

ЗК11, СК3, СК7, СК14, 

СК15 

РН2 

Вміти застосовувати базові знання основних нормативно-

правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів 

і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-

розпорядчих документів у галузі електроніки та 

телекомунікацій 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, 

СК3, СК5, СК10, СК14 

РН3 

Вміти застосовувати знання в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і 

мікропроцесорної техніки та програмування,  програмних 

засобів для розв’язання спеціалізованих задач та 

практичних проблем у галузі професійної діяльності. 

ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК9, СК3 

РН4 

Брати участь у створенні прикладного програмного 

забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) 

телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, 

телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та 

систем телевізійного й радіомовлення тощо. 

ЗК3, ЗК8, СК3, СК8, 

СК11, СК12 

РН5 

Вміти  проводити розрахунки елементів 

телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та  

телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та 

систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного 

завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з 

використанням засобів автоматизації проектування, в т.ч. 

створених самостійно. 

ЗК3, ЗК8, СК4, СК9, 

СК12, СК15 

РН6 

Вміти проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові 

(модернізувати існуючі) елементи (модулі, блоки, вузли)  

телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем  

телевізійного й радіомовлення тощо. 

ЗК5, ЗК6, ЗК9, ЗК12, 

СК4, СК7, СК10, СК13, 

СК14, СК15 

РН7 

Брати  участь у проектуванні нових (модернізації 

існуючих) телекомунікаційних систем, 

інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем  телевізійного й 

радіомовлення тощо. 

ЗК5, ЗК8, ЗК9, ЗК12, 

Ск4, СК7, СК8, СК15 

РН8 

Вміти застосовувати сучасні досягнення у галузі 

професійної діяльності з метою побудови перспективних 

телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, 

телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та 

систем  телевізійного й радіомовлення тощо. 

ЗК1, ЗК6, ЗК7, ЗК9, СК2, 

СК8, СК10, СК14 
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РН9 
Вміти адмініструвати телекомунікаційні системи, 

інфокомунікаційні та телекомунікаційні мережі. 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, 

СК1, СК2, СК8, СК14 

РН10 

Проводити випробування телекомунікаційних систем, 

інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем телевізійного й 

радіомовлення у відповідності до  технічних регламентів  

та інших нормативних документів. 

ЗК3, ЗК4, ЗК5, СК5, СК6, 

СК7, СК9, СК13 

РН11 

Вміти діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, 

вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, 

телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та 

систем телевізійного й радіомовлення тощо. 

ЗК1, ЗК3, СК4, СК4, 

СК6, СК10, СК13 

РН12 

Вміти використовувати системи моделювання та 

автоматизації схемотехнічного проектування для 

розроблення елементів, вузлів, блоків радіотехнічних та 

телекомунікаційних систем. 

ЗК5, ЗК9, СК4, СК14, 

СК15 

РН13 

Обирати методи та інструментальні засоби вимірювання 

параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних 

систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем телевізійного й 

радіомовлення та їх елементів. 

ЗК1, ЗК9, СК4, СК6, 

СК10, СК13, СК14 

РН14 

Вміти проводити управлінсько-організаційну роботу у 

колективі (бригаді, групі, команді тощо), вміти оцінювати 

та розподіляти завдання між співробітниками та нести 

відповідальність за результати своєї та колективної роботи. 

ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК8, 

ЗК11, СК7, СК8, СК9, 

СК11 

РН15 

Ініціювати ідеї та пропозиції щодо підвищення 

ефективності управлінської, виробничої, навчальної та 

іншої діяльності 

ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК7, 

ЗК12, СК7, СК8, СК11, 

СК13 
 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

5.1 Блок 1 «Телекомунікаційні системи та мережі» 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК1.1 ВР1.1 Розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного 

інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеки і загрози, що 

виникають в цьому процесі, дотримання основних вимог інформаційної 

безпеки, в тому числі захисту державної таємниці  

ВК1.1 ВР1.1 Вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі 

інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних 

вимог інформаційної безпеки  

ВК1.3 ВР1.3 Здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з 

використанням універсальних пакетів прикладних комп'ютерних 

програм  

ВК1.4 ВР1.4 Використовувати нормативну документацію в області інформаційно-

телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 
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1 2 3 

систем  

ВК1.5 ВР1.5 Проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-

телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних 

системах  

ВК1.6 ВР1.6 Сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8).  

ВК1.7 ВР1.7 Здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до 

чинних нормативів  

ВК1.8 ВР1.8 Здійснювати перевірку працездатності, випробування і здачу в 

експлуатацію засобів і устаткування телекомунікації та радіотехніки  

ВК1.9 ВР1.9 Складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-

технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами 

випробувань  

ВК1.10 ВР1.10 Проводити роботи з керування потоками навантаження інформаційно-

телекомунікаційних мереж  

ВК1.11 ВР1.11 Організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки 

в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем  

ВК1.12 ВР1.12 Знати науково-технічну інформацію, вітчизняний і закордонний досвід з 

тематики інвестиційного (або іншого) проекту; уміння збирати й 

аналізувати інформацію з метою формування вихідних даних для 

проектування засобів телекомунікації та радіотехніки  

ВК1.13 ВР1.13 Проектувати засоби телекомунікаційних та радіотехнічних систем та 

мереж відповідно до технічного завдання з використанням як 

стандартних методів, прийомів і засобів автоматизації проектування, так 

і самостійно створених оригінальних програм  

 

 

5.2 Блок 2 «Засоби та технології телекомунікацій та радіотехніки» 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 Визначати важливу інформацію при вирішенні стандартних завдань 

професійної діяльності із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки  

ВК2.2 ВР2.2 Керувати навантаженням інформаційно-телекомунікаційних мереж із 

використанням спеціальних комп’ютерних програм  

ВК2.3 ВР2.3 Впроваджувати перспективні технології і стандарти в області 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем  

ВК2.4 ВР2.4 Складати програми випробувань та технічного обслуговування 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем із проведенням інструментальних вимірювань 

ВК2.5 ВР2.5 Організовувати та здійснювати монтаж та експлуатацію засобів і 

устаткування телекомунікації та радіотехніки із забезпеченням заходів з 

охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного 

обслуговування і ремонту обладнання  
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ВК2.6 ВР2.6 Розраховувати споруди і засоби інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем на основі аналізу 

вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або 

іншого) проекту  

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

Найменування освітніх 

компонентів 
 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

РН1 

Знання теорій та методів фундаментальних та 

загально інженерних наук в об’ємі  необхідному 

для розв’язання спеціалізованих задач та 

практичних проблем у галузі професійної 

діяльності. 

Вища математика 

Фізика 

Технічна електродинаміка 

Оптика та електродинаміка 

РН2 

Вміння застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів та довідкових 

матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, 

інструкцій та інших нормативно-розпорядчих 

документів у галузі електроніки та 

телекомунікацій 

Правознавство 

Виробнича практика 

Передатестаційна практика 

 

РН3 

Вміння застосовувати знання в галузі 

інформатики й сучасних інформаційних 

технологій, обчислювальної і мікропроцесорної 

техніки та програмування,  програмних засобів 

для розв’язання спеціалізованих задач та 

практичних проблем у галузі професійної 

діяльності. 

Операційні системи 

Обчислювальна техніка та 

мікропроцесори 

Основи схемотехніки 

Практика навчальна комп'ютерна 

 

РН4 

Здатність брати участь у створенні прикладного 

програмного забезпечення для елементів 

(модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних 

систем, інфокомунікаційних, 

телекомунікаційних мереж, радіотехнічних 

систем та систем телевізійного й радіомовлення 

тощо. 

Програмування і алгоритмічні мови 

Телекомунікаційні системи передачі 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

 

РН5 

Вміння проводити розрахунки елементів 

телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних 

та  телекомунікаційних мереж, радіотехнічних 

систем та систем телевізійного й радіомовлення, 

згідно технічного завдання у відповідності до 

міжнародних стандартів, з використанням 

засобів автоматизації проектування, в т.ч. 

створених самостійно. 

Напрямні системи електричного та 

оптичного зв'язку 

Теорія електричних кіл та сигналів 

Теорія електричного зв'язку 

Виконання кваліфікаційної роботи 

 

РН6 

Вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові 

(модернізувати існуючі) елементи (модулі, 

блоки, вузли)  телекомунікаційних та 

Теорія електричних кіл та сигналів 

Теорія електричного зв'язку 

Телекомунікаційні системи передачі 
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радіотехнічних систем, систем  телевізійного й 

радіомовлення тощо. 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

Виконання кваліфікаційної роботи 

РН7 

Здатність брати участь у проектуванні нових 

(модернізації існуючих) телекомунікаційних 

систем, інфокомунікаційних, 

телекомунікаційних мереж, радіотехнічних 

систем та систем  телевізійного й радіомовлення 

тощо. 

Напрямні системи електричного та 

оптичного зв'язку 

Телекомунікаційні системи передачі 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

Виробнича практика 

РН8 

Вміння застосовувати сучасні досягнення у 

галузі професійної діяльності з метою побудови 

перспективних телекомунікаційних систем, 

інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем  телевізійного й 

радіомовлення тощо. 

Іноземна мова професійного 

спрямування (англійська / німецька / 

французька) 

Ціннісні компетенції фахівця 

Фізична культура та спорт 

Телекомунікаційні системи передачі 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

РН9 

Вміння адміністрування телекомунікаційних 

систем, інфокомунікаційних та 

телекомунікаційних мереж. 

Іноземна мова професійного 

спрямування (англійська / німецька / 

французька) 

Фізична культура та спорт 

Економіка і управління 

підприємством 

РН10 

Здатність проводити випробування 

телекомунікаційних систем, 

інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем  телевізійного й 

радіомовлення у відповідності до  технічних 

регламентів  та інших нормативних документів. 

Напрямні системи електричного та 

оптичного зв'язку 

Телекомунікаційні системи передачі 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

Виконання кваліфікаційної роботи 

Передатестаційна практика 

РН11 

Вміння діагностувати стан обладнання (модулів, 

блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, 

інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем телевізійного й 

радіомовлення тощо. 

Напрямні системи електричного та 

оптичного зв'язку 

Телекомунікаційні системи передачі 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

Виконання кваліфікаційної роботи 

Практика технологічна 

РН12 

Вміння використовувати системи моделювання 

та автоматизації схемотехнічного проектування 

для розроблення елементів, вузлів, блоків 

радіотехнічних та телекомунікаційних систем. 

Програмування і алгоритмічні мови 

Теорія електричного зв'язку 

Виконання кваліфікаційної роботи 

РН13 

Здатність до вибору методів та інструментальних 

засобів вимірювання параметрів та робочих 

характеристик телекомунікаційних систем, 

інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, 

радіотехнічних систем та систем  телевізійного й 

радіомовлення та їх елементів. 

Напрямні системи електричного та 

оптичного зв'язку 

Телекомунікаційні системи передачі 

Основи телебачення та 

радіомовлення 

Практика технологічна 

Виробнича практика 

Передатестаційна практика 

Виконання кваліфікаційної роботи 
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РН14 

Вміння управлінсько-організаційної роботи у 

колективі (бригаді, групі, команді тощо), вміння 

оцінювати та розподіляти завдання між 

співробітниками та нести відповідальність за 

результати своєї та колективної роботи. 

Українська мова 

Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві 

Ціннісні компетенції фахівця 

Цивільна безпека 

Вступ до фаху 

РН15 

Здатність ініціювати ідеї та пропозиції щодо 

підвищення ефективності управлінської, 

виробничої, навчальної та іншої діяльності 

Правознавство 

Економіка і управління 

підприємством 

Передатестаційна практика 

Виконання кваліфікаційної роботи 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 Блок 1 «Телекомунікаційні системи та мережі» 

ВР1.1 Розуміти сутність і значення інформації в 

розвитку сучасного інформаційного суспільства, 

усвідомлювати небезпеки і загрози, що 

виникають в цьому процесі, дотримання 

основних вимог інформаційної безпеки, в тому 

числі захисту державної таємниці  

Захист інформації в 

телекомунікаційних системах та 

мережах 

 

ВР1.2 Вирішувати стандартні завдання професійної 

діяльності на основі інформаційної та 

бібліографічної культури із застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій та з 

урахуванням основних вимог інформаційної 

безпеки  

Захист інформації в 

телекомунікаційних системах та 

мережах 

Організація баз даних та знань 

 

ВР1.3 Здійснювати комп'ютерне моделювання 

пристроїв, систем і процесів з використанням 

універсальних пакетів прикладних комп'ютерних 

програм  

Комп’ютерні мережі 

Курсовий проект з основ 

схемотехніки  

Курсовий проект з теорії 

електричних кіл та сигналів 

ВР1.4 Використовувати нормативну документацію в 

області інформаційно-телекомунікаційних 

мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних 

систем  

Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем 

Телекомунікаційні та інформаційні 

мережі 

ВР1.5 Проводити інструментальні вимірювання в 

інформаційно-телекомунікаційних мережах, 

телекомунікаційних та радіотехнічних системах  

Цифрова обробка сигналів 

Метрологія, стандартизація, 

сертифікація та управління якістю 

Телекомунікаційні та інформаційні 

мережі 

ВР1.6 Сприяти впровадженню перспективних 

технологій і стандартів (ПК-8).  

Метрологія, стандартизація, 

сертифікація та управління якістю 

Кінцеві пристрої абонентського 

доступу 

ВР1.7 Здійснювати приймання та освоєння нового 

обладнання відповідно до чинних нормативів  

Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем  

Основи поштового зв’язку  

ВР1.8 Здійснювати перевірку працездатності, 

випробування і здачу в експлуатацію засобів і 

устаткування телекомунікації та радіотехніки  

Пристрої надвисоких частот та 

антени 

Електроживлення систем звязку 

Системи комутації та розподілу 



17 

 

1 2 3 

інформації 

Виробнича практика 

ВР1.9 Складати нормативну документацію (інструкції) 

з експлуатаційно-технічного обслуговування 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а 

також за програмами випробувань  

Виробнича практика 

ВР1.10 Проводити роботи з керування потоками 

навантаження інформаційно-телекомунікаційних 

мереж  

Теорія телетрафіка в 

телекомунікаціях 

Основи теорії систем 

Системи мобільного звязку 

Основи теорії управління та 

адаптації в телекомунікаційних 

системах 

ВР1.11 Організовувати і здійснювати заходи з охорони 

праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, 

технічного обслуговування і ремонту обладнання 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем  

Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем 

Виробнича практика 

ВР1.12 Знати науково-технічну інформацію, 

вітчизняний і закордонний досвід з тематики 

інвестиційного (або іншого) проекту; уміння 

збирати й аналізувати інформацію з метою 

формування вихідних даних для проектування 

засобів телекомунікації та радіотехніки  

Передатестаційна практика 

Виконання кваліфікаційної роботи 

ВР1.13 Проектувати засоби телекомунікаційних та 

радіотехнічних систем та мереж відповідно до 

технічного завдання з використанням як 

стандартних методів, прийомів і засобів 

автоматизації проектування, так і самостійно 

створених оригінальних програм  

Виконання кваліфікаційної роботи 

Системи комутації та розподілу 

інформації  

Сигнали та процеси в радіотехніці та 

звязку 

Курсовий проект з 

телекомунікаційних систем передачі 

Курсовий проект з теорії 

електричного звязку 

2.2 Блок 2 «Засоби та технології телекомунікацій та радіотехніки» 

ВР2.1 Визначати важливу інформацію при вирішенні 

стандартних завдань професійної діяльності із 

застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій та з урахуванням основних вимог 

інформаційної безпеки  

Захист інформації та інформаційна 

безпека 

Бази даних та інформаційні 

системи 

ВР2.2 Керувати навантаженням інформаційно-

телекомунікаційних мереж із використанням 

спеціальних комп’ютерних програм  

Технології керування трафіком 

Комп'ютерні мережі 

Курсовий проект з основ 

схемотехніки  

Курсовий проект з теорії 

електричних кіл та сигналів 

Основи теорії систем 

Технології та системи мобільного 

звязку 
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ВР2.3 Впроваджувати перспективні технології і 

стандарти в області інформаційно-

телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем  

Спеціальні мікропроцесори 

Стандартизація  і сертифікація 

телекомунікаційних систем 

Технології абонентського обліку 

Телекомунікаційні та інформаційні 

мережі 

ВР2.4 Складати програми випробувань та технічного 

обслуговування інформаційно-

телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем із 

проведенням інструментальних вимірювань 

Метрологія, стандартизація, 

сертифікація та управління якістю 

Цифрові методи обробки 

інформації 

Виробнича практика 

ВР2.5 Організовувати та здійснювати монтаж та 

експлуатацію засобів і устаткування 

телекомунікації та радіотехніки із 

забезпеченням заходів з охорони праці та 

техніки безпеки в процесі експлуатації, 

технічного обслуговування і ремонту 

обладнання  

Виробнича практика 

Апаратно-програмне забезпечення 

систем звязку 

Пристрої надвисоких частот та 

антени 

Електроживлення систем звязку 

Системи комутації та розподілу 

інформації 

Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем 

ВР2.6 Розраховувати споруди і засоби інформаційно-

телекомунікаційних мереж, 

телекомунікаційних та радіотехнічних систем 

на основі аналізу вітчизняного і закордонного 

досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) 

проекту  

Передатестаційна практика 

Виконання кваліфікаційної роботи  

Системи комутації та розподілу 

інформації  

Основи теорії кіл, сигнали та 

процеси в електроніці 

Курсовий проект з 

телекомунікаційних систем 

передачі 

Курсовий проект з теорії 

електричного звязку 

 

7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 150    

1.1 Цикл загальної підготовки 30    

З1 Українська мова 3,0 іс ФМК 4 

З2 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 3,0 дз ІПТ 2 

З3 Іноземна мова професійного спрямування 6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 
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1 2 3 4 5 6 

(англійська / німецька / французька) 

З4 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 5;6 

З5 Фізична культура та спорт 6,0 дз КФС 1;2;3;4 

5;6;7;8 

З6 Правознавство 3,0 дз ЦГЕП 12 

З7 Цивільна безпека 3,0 іс ОПЦБ 13 

1.2 Цикл спеціальної підготовки 120     

1.2.1 Фахові дисципліни за спеціальністю 90     

Ф1 Вища математика 16,0 іс ВМ 1;2;3;4;

5;6 

Ф2 Фізика 8,0 іс Фізики 1;2;3;4 

Ф3 Вступ до фаху 3,0 дз БІТ 1 

Ф4 Програмування і алгоритмічні мови 7,0 іс БІТ 1;2;3 

Ф5 Напрямні системи електричного та оптичного 

зв'язку 

3,0 дз БІТ 12 

Ф6 Операційні системи 4,0 дз БІТ 5 

Ф7 Обчислювальна техніка та мікропроцесори 4,0 іс БІТ 9;10 

Ф8 Основи схемотехніки 7,5 іс БІТ 5;6;7;8 

Ф9 Телекомунікаційні системи передачі 5,5 іс БІТ 11;12 

Ф10 Основи телебачення та радіомовлення 6,0 іс БІТ 13;14 

Ф11 Теорія електричних кіл та сигналів 8,5 іс БІТ 3;4;5;6 

Ф12 Теорія електричного зв'язку 7,5 іс БІТ 9;10 

Ф13 Технічна електродинаміка 3,0 дз БІТ 5;6 

Ф14 Економіка і управління підприємством 3,0 дз ПрЕк 15 

Ф15 Оптика та електродинаміка 4,0 дз Фізики 3;4 

1.2.2 Практична підготовка за спеціальністю та 

виконання кваліфікаційної роботи 

30     

П1 Практика навчальна комп'ютерна 6,0 дз БІТ 4 

П2 Практика технологічна 6,0 дз БІТ 8 

П3 Виробнича практика 6,0 дз БІТ 12 

П4 Передатестаційна практика 3,0 дз БІТ 16 

П5 Виконання кваліфікаційної роботи 8,5 іс БІТ 16 

П6 Виконання кваліфікаційної роботи 0,5 іс ПрЕк 16 

 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 90     

2.1 Блок 1 «Телекомунікаційні системи та мережі» 90    

В1.1 Пристрої надвисоких частот та антени 4,0 дз БІТ 12 

В1.2 Телекомунікаційні та інформаційні мережі 6,0 іс БІТ 13;14 

В1.3 Теорія телетрафіка в телекомунікаціях 4,0 дз БІТ 15 

В1.4 Комп'ютерні мережі 5,0 іс АКС 7;8 

В1.5 Електроживлення систем зв'язку 4,0 дз БІТ 9;10 

В1.6 Захист інформації в телекомунікаційних системах 

та мережах 

4,0 дз БІТ 9;10 

В1.7 Кінцеві пристрої абонентського доступу 4,0 дз БІТ 11 

В1.8 Основи теорії систем 5,0 іс БІТ 9;10 

В1.9 Системи комутації і розподілу інформації 9,0 іс БІТ 13;14 

В1.10 Системи мобільного зв'язку 6,0 іс БІТ 13;14 

В1.11 Сигнали та процеси в радіотехніці та зв’язку 9,0 іс БІТ 7;8 

В1.12 Курсовий проект з основ схемотехніки 0,5 дз БІТ 8 

В1.13 Курсовий проект з телекомунікаційних систем 0,5 дз БІТ 12 
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1 2 3 4 5 6 

передачі 

В1.14 Курсовий проект з теорії електричних кіл та 

сигналів 

0,5 дз БІТ 6 

В1.15 Курсовий проект з теорії електричного зв'язку 0,5 дз БІТ 10 

В1.16 Організація баз даних та знань  5,0 дз САУ 7;8 

В1.17 Основи поштового зв'язку 4,0 дз БІТ 11 

В1.18 Основи теорії управління та адаптації в 

телекомунікаційних системах 

7,0 іс БІТ 15 

В1.19 Цифрова обробка сигналів 5,0 дз БІТ 9;10 

В1.20 Метрологія, стандартизація, сертифікація та 

управління якістю 

3,0 дз МІВТ 5;6 

В1.21 Стандартизація і сертифікація телекомунікаційних 

систем 

4,0 дз БІТ 15 

2.2 Блок 2 «Засоби та технології телекомунікацій 

та радіотехніки» 

90     

В2.1 Пристрої надвисоких частот та антени 4,0 дз БІТ 12 

В2.2 Телекомунікаційні та інформаційні мережі 6,0 іс БІТ 13;14 

В2.3 Технології керування трафіком 4,0 дз БІТ 15 

В2.4 Комп'ютерні мережі 5,0 іс АКС 7;8 

В2.5 Електроживлення систем зв'язку 4,0 дз БІТ 9;10 

В2.6 Захист інформації та інформаційна безпека 4,0 дз БІТ 9;10 

В2.7 Технології абонентського доступу 4,0 дз БІТ 11 

В2.8 Основи теорії систем 5,0 іс БІТ 9;10 

В2.9 Системи комутації і розподілу інформації 9,0 іс БІТ 13;14 

В2.10 Технології та системи мобільного зв'язку 6,0 іс БІТ 13;14 

В2.11 Основи теорії кіл, сигнали та процеси в 

електроніці 

9,0 іс БІТ 7;8 

В2.12 Курсовий проект з основ схемотехніки 0,5 дз БІТ 8 

В2.13 Курсовий проект з телекомунікаційних систем 

передачі 

0,5 дз БІТ 12 

В2.14 Курсовий проект з теорії електричних кіл та 

сигналів 

0,5 дз БІТ 6 

В2.15 Курсовий проект з теорії електричного зв'язку 0,5 дз БІТ 10 

В2.16 Бази даних та інформаційні системи 5,0 дз САУ 7;8 

В2.17 Апаратно-програмне забезпечення систем зв'язку 4,0 дз БІТ 11 

В2.18 Спеціальні мікропроцесори 7,0 іс БІТ 15 

В2.19 Цифрові методи обробки інформації 5,0 дз БІТ 9;10 

В2.20 Метрологія, стандартизація, сертифікація та 

управління якістю 

3,0 дз МІВТ 5;6 

В2.21 Стандартизація і сертифікація 

телекомунікаційних систем 

4,0 дз БІТ 15 

 Разом за нормативною частиною та вибірковим 

блоком  

240    

Примітка:  

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: АКС – автоматизації та 

комп’ютерних систем; БІТ – безпеки інформації та телекомунікацій; ІнМов – іноземних мов; 

ІПТ – історії та політичної теорії; КФС – фізичного виховання та спорту; МІВТ – метрології 

та інформаційно-вимірювальних технологій; ПрЕк – прикладної економіки, підприємництва 

та публічного управління; ОПЦБ –охорони праці та цивільної безпеки; САУ – системного 
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аналізу та управління; ФМК – філології та мовної комунікації; ФП – філософії та педагогіки; 

ЦГЕП – цивільного, господарського та екологічного права. 

 

8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 
 

8.1 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 1 

«Телекомунікаційні системи та мережі» 
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Шифри освітніх компонентів 
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Кількість освітніх 

компонент, що 

викладаються 

протягом 

ч
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р
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р
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З3, З5, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 60 6 7 11 

2 З2, З3, З5, Ф1, Ф2, Ф4 6 

2 3 З3, З5, Ф1, Ф2, Ф4, Ф15, Ф11 7 9 

4 З1, З3, З5, Ф1, Ф2, Ф15, Ф11, П1 8 

2 3 5 З4, З5, Ф1, Ф6, Ф8, Ф11, Ф13, В1.20 60 8 9 14 

6 З4, З5, Ф1, Ф8, Ф11, Ф13, В1.14, В1.20 8 

4 7 З5, Ф8, В1.4, В1.11, В1.16 5 7 

8 З5, Ф8, В1.4, В1.11, В1.12, В1.16, П2 7 

3 5 9 Ф7, Ф12, В1.5, В1.6, В1.8, В1.19  60 6 7 15 

10 Ф7, Ф12, В1.5, В1.6, В1.8, В1.15, В1.19  7 

6 11 Ф9, В1.7, В1.17 3 8 

12 З6, Ф5, Ф9, В1.1, В1.13, П3 6 

4 7 13 З7, Ф10, В1.2, В1.9, В1.10 60 5 5 12 

14 Ф10, В1.2, В1.9, В1.10 4 

8 15 Ф14, В1.3, В1.18, В1.21, П4, П5, П6 7 7 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та вибіркового блоку 2 

«Засоби та технології телекомунікацій та радіотехніки» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З3, З5, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 60 6 7 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 З2, З3, З5, Ф1, Ф2, Ф4 6 

2 3 З3, З5, Ф1, Ф2, Ф4, Ф6, Ф11 7 9 

4 З1, З3, З5, Ф1, Ф2, Ф6, Ф11, П1 8 

2 3 5 З4, З5, Ф1, Ф2, Ф8, Ф11, Ф13, В2.20 60 8 9 16 

6 З4, З5, Ф1, Ф2, Ф8, Ф11, Ф13, В2.14, В2.20 9 

4 7 З5, Ф8, В2.4, В2.11, В2.16 5 7 

8 З5, Ф8, В2.4, В2.11, В2.12, В2.16, П2 7 

3 5 9 Ф7, Ф12, В2.5, В2.6, В2.8, В2.19  60 6 7 15 

10 Ф7, Ф12, В2.5, В2.6, В2.8, В2.15, В2.19  7 

6 11 Ф9, В2.7, В2.17 3 8 

12 З6, Ф5, Ф9, В2.1, В2.13, П3 6 

4 7 13 З7, Ф10, В2.2, В2.9, В2.10 60 5 5 12 

14 Ф10, В2.2, В2.9, В2.10 4 

8 15 Ф14, В2.3, В2.18, В2.21, П4, П5, П6 7 7 

 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних 

матеріалів міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1 Довідник користувача ЄКТС [Електронний ресурс]. URL: http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf (дата звернення: 04.11.2017). 

2 Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.11.2017). 

3 Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2145-19 (дата звернення: 04.11.2017). 

4 Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 

щодо використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх 

програм. 

5 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 

600 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 

№ 1648. 

6 Стандарт вищої освіти України підготовки бакалавра наук зі 

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». СВО-2018. – К.: МОН 

України, 2018. – 14 с.  

7 Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» / М-во освіти 

і науки України, Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 25 с. 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

 

 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
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Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2019 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несе завідувач кафедри БІТ. 
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