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Вступ 
 

Освітня програма є нормативним документом, в якому визначається зміст 

навчання, встановлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної 

підготовки фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності.  

Цей стандарт є складовою компоненти державних стандартів вищої освіти і 

використовується під час:   

- розробки та корегування відповідних навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін у навчальному закладі;  

- розробки засобів діагностики рівня освітньо-професійної підготовки фахівця у 

навчальному закладі. 
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  С Т А Н Д А Р Т   В И Щ О Ї   О С В І Т И   У К Р А Ї Н И  

НОВОКАХОВСЬКОГО ПРИЛАДОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ 
 

ОСВІТНЯ  ПРОГРАМА  
_молодшого спеціаліста___ 
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)  

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ    17 «Електроніка та телекомунікації» 
                                         (шифр і  назва галузі  знань) 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ__172  «Телекомунікації та радіотехніка»  
 
                                      (код і  назва спеціальності)  

КВАЛІФІКАЦІЯ___3118 Технік-конструктор_______________________ 
(код і  назва кваліфікаці ї ) 

 

Чинний від ________________ 
 (рік – місяць - число) 

 

1  Галузь використання 

Цей стандарт поширюється на Новокаховський приладобудівний технікум, який є 
державним закладом та надає освітні послуги у галузі вищої освіти, де готують фахівців  
освітньо-кваліфікаційного рівня  _молодший спеціаліст _________________________ , 

( н азв а  о св і т н ь о -к в а л і ф і к ац і й н ог о  р і в н я )
 

галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»_____________                            _______,  
( ш и ф р  і  н а зв а  г а л уз і  зн ан ь )  

Спеціальність    172   «Телекмунікації та радіотехніка»                                                       ,     
                                                ( к од  і  н а зв а  сп е ц і а ль н о ст і )  

освітній рівень ___неповна вища освіта___________________________________________ , 
( н азв а  о св і т н ь ог о  р і в н я )  

кваліфікація         118 Технік-конструктор_________________________________________ , 
( к од  і  н а зв а  к в ал і ф і к ац і ї )  

 
з предметної галузі діяльності _____телекомунікації та радіотехніка________________ , 

(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст) 

з нормативним терміном навчання (денна форма) ____2 роки     10 місяців _______ 
                                                                                                   (років, місяців) 
 
 

Цей стандарт установлює: 
- нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, їх інформаційний 

обсяг та рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 

- рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців; 
- форми державної атестації;  
- нормативний термін навчання. 
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Стандарт є обов’язковим для Новокаховського приладобудівного технікуму, що 
готує молодших спеціалістів даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні 
забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно  до здобутих ними у 
навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством. 

Стандарт придатний для цілей сертифікації фахівців та атестації навчального 
закладу, атестації осіб, що закінчили навчання, та сертифікації фахівців. 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009:2012 (ред. від 
10.01.2012) 
Таблиця - Найменування і код видів економічної діяльності 

Секція D  Переробна  промисловість 

Підсекція 
DL 

 Виробництво електронного  та оптичного 
устаткування 

32  Виробництво апаратури для радіо, телебачення та 
звязку  

32.20 32.20.1 Виробництво передавальної апаратури  

 32.20.2 Ремонт  та технічне обслуговування  передавальної 
апаратури  

 32.20.3 Монтаж передавальної  апаратури  

32.30 32.30.1 Виробництво апаратури для  приймання, запису та 
відтворення звуку та зображення 

 32.30.2 Ремонт (спеціалізований) апаратури для запису та 
відтворення звуку та зображення 

33  Виробництво медичної  техніки та устаткування,  
вимірювальних засобів; оптичних приладів та годинників;  

33.20 33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальних  приладів 

 33.20.2 Монтаж та установлення контрольно-
вимірювальних приладів 

 33.20.3 Ремонт  та технічне обслуговування контрольно-
вимірювальних  приладів 

33.30 33.30.0 Проектування та монтаж систем керування 
технологічними процесами 

 
 Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 009:2012: 
3118 технік-конструктор  
3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування 
3119 технік   
 
і може займати первинні посади ДК 009:2012: 
 3118 технік-конструктор  
 3115 технік з експлуатації та ремонту устаткування 
 3119 технік   

 
Цей стандарт установлює: 
 - нормативну  та варіативну частини змісту навчання у залікових одиницях, 
засвоєння яких забезпечує формування компетенцій відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики; 
 - рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; 
 - нормативний термін навчання за очною формою навчання; 
 - нормативні форми державної атестації. 
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2  Нормативні посилання  

 

– Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту»;  
– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»;  
– Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти»;  

– Класифікація видів економічної діяльності : ДК 009:2010. – На заміну ДК 
009:2005 ; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України);  

– Класифікатор професій: ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005 ; Чинний від 2010-
11-01. – (Національний класифікатор України);  

– Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с. ISBN 966-7043-96-7;  

– Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-
уклад. : В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, Ю. М. 
Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 
2014. – 100 с. ISBN 978-966-2432-22-0. 
 

3  Визначення  

 

У цьому документі використано терміни та відповідні визначення, що подані у Законі 
України «Про вищу освіту» та Національному освітньому глосарію: вища освіта 
 
 

    4 Позначення і скорочення 
 

 
        У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв 
циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів: 

ГСЕ(1) – гуманітарної та соціально-економічної підготовки  
МПН(2) – математичної, природничо-наукової підготовки 
ПП(3) – професійної та практичної підготовки 

 

 

В таблицях Додатків застосовуються такі скорочення 
професійних термінів: 

 

  
РЕА – радіоелектронна апаратура 
КД – конструкторська документація 
ЄСКД – Єдина система конструкторської документації 
ЄСТД – Єдина система технологічної документації 
ІМС – інтегрована мікросхема 
ВІС – велика інтегрована мікросхема 
РТ - радіотехніка 
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5  Розподіл змісту навчання та навчального часу за циклами підготовки, 
навчальними дисциплінами й практиками. 

 
5.1 Освітня  програма передбачає такі цикли підготовки: 
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;  
- цикл математичної та природничо-наукової підготовки, що забезпечує певний 

освітній рівень; 
- цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами 

забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень. 
5.2 Розподіл змісту програми підготовки фахівця та навчальний час за 

нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклами 
підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з навчальних дисциплін 
і практик нормативної частини програми підготовки подано у таблиці. 
 

 
Таблиця-Розподіл змісту освітньої програми та максимальний 

навчальний час за циклами підготовки 

Термін навчання(років)  3 роки 

Максимальний навчальний час загальної підготовки 

(академічних годин/кредитів/ кредитів ECTS) 
5400/180 

Максимальний навчальний час за циклами (академічних 

годин/ національних кредитів/       . 
 

-  гуманітарної та соціально-економічної підготовки 705/23,5 

             нормативна частина           615/20,5 

              внріативна частина             90/3 

-  математичної та природничо-наукової підготовки 765/25,5 

             нормативна частина            765/25,5 

- професійної та практичної підготовки 3930/131 

      нормативна частина 
            3090/103 

   

     варіативна частина               840/28 
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6  Очікувані результати навчання за циклом загальної підготовки (за 
спеціальністю)  

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти зі спеціальності 172 «Телеко-
мунікації та радіотехніка» студент після засвоєння цієї програми має продемонст-
рувати такі результати навчання.  

6.1. Системні компетентності та нормативний зміст підготовки 

 

Код  Системні компетентності  Нормативний зміст підготовки  

СК-1  Здатність удосконалювати й 
розвивати свій інтелектуальний і 
культурний рівень, будувати власну 
траєкторію професійного розвитку 
й кар’єри  

ЗНАННЯ:  

– основних положень теорії і 
практики наукового пізнання;  

– понятійного апарату теорії пізнання 
та філософські категорії, що 
підлягають засвоєнню на історичній 
основі розвитку науки, техніки і 
технології;  

– основних тенденцій, що 
визначаються впливом науки та 
виробництва наукового знання на всі 
сфери суспільного життя та 
цивілізаційний розвиток.  

УМІННЯ:  

– застосовувати норми, методи і 
стандарти виробництва наукового 
знання в процесі конкретної 
інженерно-конструкторської та 
науково-дослідницької роботи;  

– поєднувати дослідницьку, проектну 
і виробничу діяльність, орієнтовану 
на стимуляцію розвитку певної галузі 
народного господарства;  

– самостійно використовувати 
навчальну, наукову, довідкову та 
методичну літературу в професійної 
галузі та галузі гносеології.  

СК-2  Здатність виявляти 
наукову сутність 
проблем у 
професійній сфері, 
знаходити адекватні 
шляхи щодо їх 
розв’язання  

 

Здатність виявляти наукову сутність 
проблем у професійній сфері, 
знаходити адекватні шляхи щодо їх 
розв’язання  

СК-3  

 

Здатність генерувати нові ідеї й 
нестандартні підходи до їх 
реалізації (креативність)  

СК-4  

 

Здатність приймати управлінські 
рішення, оцінювати їх можливі 
наслідки та бути відповідальним за 
якість кінцевого результату 
діяльності  

СК-5  

 

Здатність до самостійного освоєння 
нових методів дослідження, зміні 
наукового та науково-виробничого 
профілю своєї діяльності  

СК-6  

 

Здатність керувати проектами, 
організовувати командну роботу, 
проявляти ініціативу з 
удосконалення діяльності  
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6.2  Інструментальні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код  Інструментальні компетентності  Нормативний зміст підготовки 

ІК-1  

 

Здатність досліджувати пробле-
ми із використанням системного 
аналізу, синтезу та інших 
загальнонаукових методів 
пізнання  

ЗНАННЯ:  

– системних зв’язків дисциплін фахо-
вої підготовки і їх комплексного ви-
користання для розв’язання задач 
предметної області;  

– принципів побудови математичних 
моделей технічних систем і процесів,  

– математичних моделей різного виду 
для технічних систем та процесів.  

УМІННЯ:  

– створювати адекватні моделі об’єктів 
дослідження з метою оптимізації 
процесів моделювання та 
проектування;  

– ставити задачу моделювання та 
розробляти математичну модель 
системи чи процесу;  

– проводити практичну роботу по 
математичному моделюванню систем і 
процесів на комп’ютерах з 
використанням сучасних програмних 
середовищ.  

ІК-2  

 

Здатність аналізувати, вери-
фікувати, оцінювати повноту 
інформації в ході професійної 
діяльності  

ІК-3  

 

Здатність пропонувати концепції, 
моделі, винаходити й апробувати 
способи й інструменти профе-
сійної діяльності з використан-
ням природничих, соціально-
гуманітарних та економічних 
наук  

ІК-4  

 

Здатність організувати бага-
тобічну (у тому числі міжкуль-
турну) комунікацію й управляти 
нею  

6.3  Соціально-особистісні компетентності та нормативний зміст підготовки 

 

Код  Соціально-особистісні 
компетентності 

Нормативний зміст підготовки 

СОК-1  

 

 
 
 

Здатність будувати професійну 
діяльність, бізнес і приймати 
рішення, керуючись засадами 
соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм  

ЗНАННЯ:  

– системи загальнолюдських ціннос-тей 
і цінностей світової й вітчизняної 
культури;  

– основних положень концепції сталого 
розвитку суспільства;  СОК-2  Здатність до ефективних кому-

нікаційних взаємодій, в тому 
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числі засобами інформаційних 
технологій  основних принципів побудови 

безпечного існування людства; 

 - правового змісту інтелектуальної 
власності та основні форми і способи 
захисту інтелектуальної власності;  

– іноземної мови на рівні, достатньому 
для фахового та побутового 
спілкування;  

– основ здорового способу життя 
сучасної людини.  

УМІННЯ:  

– орієнтувати свою професійну 
діяльність на розв’язання актуальних 
задач предметної області;  

– використовувати у своїй діяльності 
засади соціальної відповідальності, 
правових та етичних норм;  

– збирати й аналізувати інформацію 
щодо об’єктів інтелектуальної 
власності.  

СОК-3  

 

Здатність визначати, 
транслювати загальні цілі в 
професійній і соціальній 
діяльності  

СОК-4  

 

 

 

Здатність дотримуватись 
загальноприйнятих норм 
поведінки і моралі в 
міжособистісних відносинах та 
суспільстві  

 

СОК-5  

 

Здатність транслювати норми 
здорового способу життя, 
захоплювати своїм прикладом  

СОК-6  

 

Здатність розв’язувати 
світоглядні, соціально й 
особистісне значимі проблеми  

СОК-7  

 

Здатність орієнтуватися в 
системі загальнолюдських 
цінностей, в досягненнях 
світової й вітчизняної культури  

6.4   Професійні компетентності та нормативний зміст підготовки 

Код  Професійні компетентності  Зміст підготовки  

Проектно-конструкторська діяльність 

ПК-1  

 

Здатність застосовувати стан--
дартні методи розрахунку при 
проектуванні вузлів телеко-
мунікаційних та радіотех-нічних 
виробів та систем  

ЗНАННЯ:  

– змісту технічного завдання на 
розроблення та виготовлення 
телекомунікаційних та радіотехнічних 
пристроїв та систем;  

– напрямків еволюції технологій на 
телекомунікаційних мережах;  

– цілей і задач систем управління 
телекомунікаційними мережами;  

– методів вирішення задач управління 
телекомунікаційними мережами в умовах 
виходу з ладу елементів і ділянок мереж.  

ПК-2  

 

Здатність брати участь у роботах з 
розрахунку й проекттування 
телекомунікаційних та 
радіотехнічних виробів та систем 
відповідно до технічних завдань з 
використанням сучасних 
програмних платформ 

ПК-3  Здатність розробляти робочу 
проектну й технічну документ-
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тацію, оформляти закінчені 
проектно-конструкторські роботи 
з перевіркою відповід-ності 
розроблювальних про-ектів і 
технічної документації 
стандартам, технічним умовам та 
іншим нормативним документам  

УМІННЯ:  

– проводити патентні дослідження щодо 
проектованого виробу;  

– використовувати апаратно-програмні 
засоби проектування, в тому числі 
програмні пакети САПР у предметній 
області;  

– виконувати технічну експертизу 
розробленого проекту;  

– складати та редагувати технічну та 
експлуатаційну документацію на 
розроблюваний виріб.  

ПК-4  

 

Здатність здійснювати попереднє 
техніко-економічне обґрунтування 
проектних рішень  

Виробничо-технологічна діяльність  

ПК-5  

 

Здатність проводити заходи щодо 
реалізації розроблених проектів і 
програм  

ЗНАННЯ:  

– основних положень техніко-економічного 
аналізу проектної та виробничої діяльності;  

– методик контролю та діагностика стану 
охорони праці на телекомунікаційних 
об’єктах;  

– забезпечення цивільного захисту на 
виробничих об’єктах.  

УМІННЯ:  

– ставити завдання та організувати 
процедури з визначення професійних 
виробничих ризиків, загроз на робочих 
місцях;  

– розробляти та впроваджувати безпечні 
технології, вибирати оптимальні умови і 
режими праці;  

– оцінювати стійкість об’єктів 
телекомунікаційних систем та мереж в 
надзвичайних ситуаціях і визначати 
необхідні заходи щодо їх підвищення;  

– використовути спеціальні вимірювальні 
прилади для оцінювання радіаційної 
обстановки та її впливу на персонал, 
організовувати системи оповіщення 
персоналу та населення про виявлення 

ПК-6 

 

Здатність забезпечувати монтаж, 
налагодження та експлуатацію 
телекомунікаційних та радіо-
технічних виробів та систем  

ПК-7  

 

Здатність оцінювати техніко-
економічну ефективність про-
ектування, дослідження, виго-
товлення, монтажу, експлуатації, 
ремонту телекомунікаційних та 
радіотехнічних пристроїв та 
систем  

ПК-8 

 

Здатність перевіряти технічний 
стан і залишковий ресурс техно-
логічного обладнання, організо-
вувати профілактичний огляд і 
поточний ремонт обладнання  

ПК-9  

 

Здатність здійснювати заходи 
щодо профілактики виробничого 
травматизму й професійних зах-
ворювань, контролювати дотри-
мання екологічної безпеки 
проведених робіт  

ПК-10 Здатність вибирати основні й 
допоміжні матеріали та способи 



СВО НКПТ.РТ04-2016 

 12 

 
реалізації основних технологіч-
них процесів і застосовувати 
прогресивні методи експлуатації 
технологічного обладнання при 
виготовленні телекомунікаційних 
та радіотехнічних виробів  

надзвичайних ситуацій;  

– практично здійснювати захист персоналу 
та об’єктів телекомунікаційних систем та 
мереж від наслідків надзвичайних ситуацій, 
використовуючи можливості цивільного 
захисту підприємства.  

ПК-11  

 

Здатність застосовувати методи 
стандартних випробувань щодо 
визначення технологічних показ-
ників елементної бази телекому-
нікаційних та радіотехнічних 
виробів та систем  

ПК-12 

 

Здатність застосовувати сучасні 
методи для розроблення маловід-
ходних, енергозберігаючих і еко-
логічно чистих телекомунікаційних 
та радіотехнічних технологій, що 
забезпечують безпеку життєдіяль-
ності людей та їхній захист від мож-
ливих наслідків аварій, катастроф і 
стихійних лих, застосовувати спо-
соби раціонального використання 
сировинних, енергетичних та інших 
видів ресурсів  

Організаційно-управлінська діяльність 

ПК-13  Здатність організовувати 
роботу колективів виконавців, 
приймати рішення в умовах 
спектра думок, визначати 
порядок виконання робіт  

ЗНАННЯ:  

– правових і економічних аспектів під-
приємницької та виробничої діяльності, а 
також структури і форм документації, що її 
забезпечує;  

– захисту прав та економічних інтересів 
колективу на інтелектуальну власність;  

– напрямків інноваційної діяльності у 
предметній області;  

– основних положень техніки безпеки та 
охорони праці на підприємстві;  

– екологічних основ діяльності у 
предметній області;  

– основ психології діяльності груп 
виконавців;  

– іноземної мови для фахового та 

ПК-14 

 

Здатність складати технічну 
документацію (графіки робіт, 
інструкції, кошториси, плани, 
заявки на матеріали й устатку-
вання тощо) і готувати звіт-
ність за установленими фор-
мами, готувати документацію 
для створення системи менед-
жменту якості на підприємстві  

ПК-15 

 

Здатність вибирати оптимал-ьні 
рішення при створенні 
продукції з урахуванням ви-мог 
якості, надійності й вар-тості, а 
також термінів вико-нання, 
безпеки життєдіяль-ності та 
екологічної чистоти 
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виробництва  побутового спілкування.  

УМІННЯ:  

формувати дієздатний колектив вико-
навців проекту та створювати умови 
підвищення його компетентності;  

– аналізувати та оцінювати проблеми 
соціального характеру, які пов'язані з 
працевлаштуванням;  

– підвищувати ефективність виробництва 
на основі впровадження нових форм і 
методів керівництва та системи 
менеджменту якості;  

– забезпечувати захист інформації за 
допомогою програмних та апаратних 
засобів, виконувати нормативну базу 
України із захисту інформації;  

– застосовувати сучасні методики виз-
начення техногенної, екологічної,  еконо-
мічної, та соціальної безпеки людини. 

  

ПК-16 

 

Здатність виконувати роботи зі 
стандартизації, уніфікації та 
технічної підготовки до серти-
фікації технічних засобів, сис-
тем, устаткування й матеріа-лів, 
організовувати метроло-гічне 
забезпечення телекому-
нікаційного та радіотехніч-ного 
обладнання з викорис-танням 
типових методів контролю 
якості  

ПК-17 

 

Здатність готувати вихідні дані 
для вибору й обґрунту-вання 
науково-технічних і 
організаційних рішень на ос-
нові економічних розрахунків  

  

 

  7  Нормативна частина змісту освітньої  програми 

 

 6.1 У таблиці Додатка А подається перелік нормативних навчальних дисциплін й 
практик (видів практичної підготовки), вказуються назви й шифри блоків змістових 
модулів, із яких формуються ці навчальні дисципліни й практики, і назви та шифри 
змістових модулів, що входять до даного блоку змістових модулів. 

6.2 У таблиці Додатка Б подається перелік навчальних дисциплін варіативної 
частини, вказуються назви й шифри блоків змістових модулів, із яких формуються ці 
навчальні дисципліни, і назви та шифри змістових модулів, що входять до даного блоку 
змістових модулів. 

6.3. На завершальному етапі розробки ОПП створюється додаток Г. У додатку Г 
для кожної навчальної дисципліни (або практики) нормативної та варіативної частин 
змісту освітньої програми вказується кількість навчальних годин/національних 
кредитів/кредитів ECTS її вивчення та перелік сформованих компетенцій. 

6.4 Нормативна частина ОПП не змінюється. 
6.5 Навчальний заклад має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик 

та розподіл блоків змістових модулів у них за окремим погодженням із МОН України. 
 
Примітка. У таблиці Додатка А (графи 1, 3, 6, 8) та у таблиці Додатка Б (графи 1, 3, 6, 8) 
шифри навчальних дисциплін та змістових модулів указані за структурами:  
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            а) шифр дисципліни або практики 
           

ХХХХ. Х. ХХ 

Номер дисципліни в даному циклі 

Номер циклу дисциплін 

Позначення та номер циклу дисциплін 

 

           б)шифр навчальної дисципліни або практики 

   

ХХХХ. Х. ХХ. ХХ 

      Номер навчальної дисципліни у даному циклі 

         Номер дисципліни в даному циклі 

Номер циклу дисциплін 

             Позначення та номер циклу дисциплін 

 

           в) шифр блоку змістових модулів 

 

ХХХХ. Х. ХХ. ХХ. ХХ 

      Номер блоку змістових модулів навчальної дисципліни 

Номер навчальної дисципліни у даному циклі 

Номер дисципліни в даному циклі 

Номер циклу дисциплін 

Позначення та номер циклу дисциплін 

 

  г)  шифр змістових модулів, що входять до блоку змістових 
модулів 

 
 
 

ХХХХ. Х. ХХ. ХХ. ХХ. ХХ 
 
Номер змістових модулів, що входять до блоку змістових 
модулів 
Номер блоку змістових модулів навчальної дисципліни 

Номер навчальної дисципліни у даному циклі 
Номер дисципліни в даному циклі 

Номер циклу дисциплін 
Позначення та номер циклу дисциплін 
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   8  Вимоги до системи освіти та професійної підготовки 
 

   Новокаховський приладобудівний технікум несє відповідальність за дотримання 
державних вимог щодо якості освітньої і професійної підготовки випускників згідно з 
законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та чинним законодавством України. 

Відомості про особливі вимоги до системи освіти та професійної підготовки, 
додержання яких впливає на якість освіти та професійної підготовки випускників ВНЗ: 

- Новокаховський приладобудівний технікум гарантує якість освітньої та 
професійної підготовки випускників за рівнем, передбаченим цією освітньою програмою. 

Викладацький склад, який приймає участь у викладанні навчальних дисциплін 
нормативної частини змісту навчання, повинний мати кваліфікацію, фах за дипломом про 
вищу освіту та наукову спеціальність за дипломом про отримання наукового ступеня, які 
відповідають напряму та спеціальності підготовки молодших спеціалістів. Фахівці, що 
отримати диплом про вищу освіту не за кваліфікацією, яка необхідна для викладання 
навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійної програми, повинні мати 
підвищення кваліфікації у вигляді дипломів кандидатів технічних наук, докторів 
технічних наук за напрямом спеціальності, що відповідає  освітньо-професійній програмі, 
сертифікатів або свідоцтв про післядипломну освіту, мати стаж практичної, наукової та 
педагогічної діяльності у відповідному напряму. 

Перегляд і зміни освітньо-професійної програми, які зумовлені необхідністю 
відображення нових даних та досягнень науки і практики або вимогами базових 
підприємств, установ, організацій замовників та ринкових структур, здійснюється в 
порядку, встановленому Міністерством освіти й науки України.  
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 Додаток А 
 

Таблиця  – Перелік нормативних навчальних дисциплін і практик та система блоків змістових модулів 
 
Шифр 
дисциплін
и або 
практики 

Назва  
дисципліни або  
практики 

Шифр 
навчальної 
дисципліни або 
практики 

Назва навчальної 
дисципліни  
 

Назва блоку змістових 
модулів, що входить до 
навчальної дисципліни або 
практики 

Шифр блоку 
змістових 
модулів 

Назва змістових модулів, 
 що входять до блоку 
змістових модулів 

Шифри 
змістових 

модулів, що входять 
до блоку змістових 
модулів 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

  1.1 ГСЕ Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
 
ГСЕ1.1.01 Історія та 

культура  України 
ГСЕ1.1.01.01 Історія України Історія України ГСЕ 1.1.01.01.01 Історія України  ГСЕ 1.1.01.01.01.01 

ГСЕ1.1.01.02 Культурологія Культурологія ГСЕ 1.1.01.02.01 Культурологія  ГСЕ 1.1.01.02.01.01 

ГСЕ1.1.02 Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

ГСЕ1.1.02.01 Українська мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Українська мова (за 
професійним спрямуванням) 

ГСЕ 1.1.02.01.01 Українська мова (за 
професійним спрямуванням) 

ГСЕ 1.1.02.01.01.01 

ГСЕ1.1.03 Основи 
філософських 
знань 

ГСЕ1.1.03.01 Основи 
філософських знань 

Основи філософських знань ГСЕ1.1.03.01.01 Основи філософських знань ГСЕ1.1.03.01.01.01 

ГСЕ1.1.04 Економічна теорія ГСЕ1.1.04.01 Економічна теорія Економічна теорія ГСЕ1.1.04.01.01 Економічна теорія ГСЕ1.1.04.01.01.01 

ГСЕ1.1.05 Основи 
правознавства 

ГСЕ1.1.05.01 Основи 
правознавства 

Основи правознавства ГСЕ1.1.05.01.01 Основи правознавства ГСЕ1.1.05.01.01.01 

ГСЕ1.1.06 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

ГСЕ1.1.06.01 Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням) 

Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням) 

ГСЕ 1.1.06.01.01 Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням) 

ГСЕ 1.1.06.01.01.01 

ГСЕ1.1.07 Фізичне 
виховання 

ГСЕ 1.1.07.01 Фізичне виховання  Фізичне виховання  ГСЕ 1.1.07.01.01 Фізичне виховання  ГСЕ 1.1.07.01.01.01 

 

  1.2 МПН  Цикл математичної природничо – наукової підготовки 
 
МПН1.2.01 Вища математика МПН1. 01.01 Вища математика Математичний аналіз МПН1.2.01.01.01 Похідна складної функції МПН1.2.01.01.01.01 

      Невизначений інтеграл МПН1.2.01.01.01.02 

Визначений інтеграл МПН1.2.01.01.01.03 

Диференційні рівняння МПН1.2.01.01.02 Лінійні диференційні 
рівняння першого порядку 

МПН1.2.01.01.02.01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      Однорідні диференційні 
рівняння з постійними 
коефіцієнтами 

МПН1.2.01.01.02.02 

Ряди МПН1.2.01.01.03 Розклад функції в ряд 
Тейлора-МакЛорена 

МПН1.2.01.01.03.01 

Розклад функції в ряд Фур’є МПН1.2.01.01.03.02 

Теорія ймовірностей МПН1 2.01.01.04 Теореми додавання та 
множення ймовірностей та їх 
застосування 

МПН1 2.01.01.04.01 

Формула повної ймовірності, 
формула Бернуллі 

МПН1 2.01.01.04.02 

Математичне сподівання та 
дисперсія 

МПН1 2.01.01.04.03 

МПН 1.2.02 Основи 
електротехніки 

МПН1.2.02.01 Фізика Основи теорії твердого тіла МПН1.2.02.01.01 Електропровідність твердих 
тіл 

МПН1.2.02.01.01.01 

Кінетичні явища в 
напівпровідниках 

МПН1.2.02.01.01.02 

Контактні явища МПН1.2.02.01.01.03 

Теплові властивості твердих 
тіл 

МПН1.2.02.01.01.04 

Магнітні властивості твердих 
тіл 

МПН1.2.02.01.01.05 

Поверхневі властивості 
твердих тіл 

МПН1.2.02.01.01.06 

Електрика та магнетизм МПН1.2.02.01.02 Електричне поле МПН1.2.02.01.02.01 

Магнітне поле МПН1.2.02.01.02.02 

Електромагнітні коливання 
та хвилі 

МПН1.2.02.01.03 Електромагнітне поле МПН1.2.02.01.03.01 

МПН1.02.02 Основи теорії кіл Електричні кола постійного 
струму 

МПН1.2.02.02.01 Розгалужене коло постійного 
струму 

МПН1.2.02.02.01.01 

Електричні кола змінного 
струму 

МПН1.2.02.02.02 Розгалужене коло змінного 
струму 

МПН1.2.02.02.02.01 

  Перехідні процеси в колах з 
конденсатором, котушкою 
індуктивності 

МПН1.2.02.02.02.02 

МПН1.2.03  МПН 1. 2.03.01 Інформатика  Програмне забезпечення 
персонального комп’ютера 

МПН1.2.03.01.01 Створення документів у Word МПН1.2.03.01.01.01 

Робота з числовою і тексто-
вою інформацією в Excel 

МПН1.2.03.01.01.02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

    Системи управління базами 
даних 

МПН1.2.03.01.02 Створення та використання 
електронних форм 

МПН1.2.03.01.02.01 

Засоби зв’язку між ПЕОМ МПН1.2.03.01.03 Зв’язок між ПЕОМ через 
Internet 

МПН1.2.03.01.02.01 

МПН1.2.04 Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка і 
стандартизація 

МПН1.2.04.01 
 

Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка і 
стандартизація 

Машинобудівне креслення МПН1.2.04.01.01 Робочі креслення та ескізи 
деталей 

МПН1.2.04.01.01.01 

Креслення загального 
вигляду. Складальне 
креслення 

МПН1.2.04.01.01.02 

Рознімні і не рознімні 
з’єднання 

МПН1.2.04.01.01.03 

Читання і деталювання 
складальних креслень 

МПН1.2.04.01.01.04 

Схеми і креслення за 
спеціальністю 

МПН1.2.04.01.02 Види і типи схем 
 

МПН1.2.04.01.02.01 

Схеми електричні структурні  МПН1.2.04.01.02.02 

Схеми електричні принципові МПН1.2.04.01.02.03 

Креслення плати МПН1.2.04.01.02.04 

Складальне креслення 
радіоелектронного приладу 

МПН1.2.04.01.02.05 

Комп’ютерна графіка МПН1.2.04.01.03 Комп’ютерна графіка Autocad МПН1.2.04.01.03.01 

Основи стандартизації МПН1.2.04.01.04 Основні принципи та методи 
стандартизації 

МПН1.2.04.01.04.01 

Міжгалузеві комплекси 
стандартів 

МПН1.2.04.01.05 Єдина система 
конструкторської 
документації 
Єдина система технологічної 
документації 

МПН1.2.04.01.05.01 

Нормоконтроль МПН1.2.04.01.05.02 

МПН1.2.05 Підприємницька 
діяльність 

МПН1.2.05.01 Економіка 
промисловості  

Підприємство як субєкт 
господарювання 

МПН1.2.05.01.01 Структура і управління 
підприємством 

МПН1.2.05.01.01.01 

Ресурси підприємства МПН1.2.05.01.02 Персонал підприємства МПН1.2.05.01.02.01 

Основні фонди та виробнича 
потужність 

МПН1.2.05.01.02.02 

Оборотні кошти МПН1.2.05.01.02.03 

Організація діяльності 
підприємства 

МПН1.2.05.01.03 Виробничий процес та його 
організація 
 

МПН1.2.05.01.03.01 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      Організація виробничо-
технічного обслуговування  

МПН1.2.05.01.03.02 

Планування і результати 
діяльності 

МПН1.2.05.01.04 Планування діяльності 
 

МПН1.2.05.01.04.01 

Продукція підприємства МПН1.2.05.01.04.02 

  Поточні витрати і ціни на 
продукцію 

МПН1.2.05.01.04.03 

Фінансові результати МПН1.2.05.01.04.04 

МПН1.2.05.02 Основи 
підприємництва  

Загальна характеристика 
підприємницької діяльності 

МПН1.2.05.02.01 Типи професійної 
підприємницької діяльності 

МПН1.2.05.02.01.01 

Технологія створення 
підприємства 

МПН1.2.05.02.01.02 

Стратегія підприємництва МПН1.2.05.02.01.03 

Організація 
підприємницької діяльності 

МПН1.2.05.02.02 Менеджмент підприємницької 
діяльності 

МПН1.2.05.02.02.01 

Основи підприємницького 
діловодства 

МПН1.2.05.02.02.02 

МПН1.2.06 Основи екології МПН1. 2.06.01 Основи екології  Людство і довкілля МПН1.2.06.01.01 Природне середовище і 
виробнича діяльність людини 

МПН1.2.06.01.01.01 

Взаємозвязок людини і 
навколишнього середовища 

МПН1.2.06.01.02 Радіологія. Галузева екологія МПН1.2.06.01.01.02 

МПН1.2.07 Безпека 
життєдіяльності  

МПН1.2.07.01 Безпека 
життєдіяльності  

Джерела небезпеки 
життєдіяльності людини та 
породжені ними фактори 

МПН1.2.07.01.01 Техногенні небезпеки МПН1.2.06.01.01.01 

Технічні джерела випроміню-
вання та захист від них 

МПН1.2.06.01.01.02 

Пожежна безпека МПН1.2.06.01.01.03 

Організація безпеки 
життєдіяльності 

МПН1.2.07.01.02 Правові основи безпеки 
життєдіяльності 

МПН1.2.07.01.02.01 

МПН1.2.08 Основи охорони 
праці  

МПН1.2.08.01 Основи охорони 
праці  

Правові то організаційні 
питання законодавства 
України про охорону праці 

МПН1.2.08.01.01 Основні положення закону 
про охорону праці 

МПН1.2.08.01.01.01 

Державні нормативні акти 
про охорону праці 

МПН1.2.08.01.01.02 

    Характеристика факторів 
виробничого середовища 

МПН1.2.08.01.01 Види випромінювань і полів 
та захист від них 

МПН1.2.08.01.01.01 

Врахування факторів 
виробничого середовища 
при ергономічному 
проектування робочих місць 

МПН1.2.08.01.02 Основні вимоги до організації 
робочого місця 

МПН1.2.08.01.02.01 

Шкідливі психофізіологічні 
фактори виробничого 
середовища 

МПН1.2.08.01.02.02 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      Основні фактори можливих 
причин захворювань та 
нещасних випадків 

МПН1.2.08.01.02.03 

Методи профілактики втоми МПН1.2.08.01.02.04 

Вимоги електробезпеки МПН1.2.08.01.03 Засоби захисту від ураження 
електричним струмом 

МПН1.2.08.01.03.01 

Пожежна безпека МПН1.2.08.01.04 Профілактика пожеж 
виробничих приміщень 

МПН1.2.08.01.04.01 

 

  1.3 ПП  Цикл професійної та практичної підготовки 
 
ППП1.3.01 Основи теорії 

телекомунікації та 
радіотехніки 

ППП1.3.01.01 Вступ до 
спеціальності 

Радіотехніка як галузь 
народного господарства 

ППП1.3.01.01.01 
Методи передачі інформації ППП1.3.01.01.01.01 

Засоби сучасного зв’язку ППП1.3.01.01.01.02 

Елементна база РЕА ППП1.3.01.01.01 
 

Класифікація елементної бази ППП1.3.01.01.01.01 

Матеріали та компоненти ППП1.3.01.01.01.02 

ППП1.3.01.02 Основи теорії 
телекомунікації та 
радіотехніки  

Основи передачі інформації ППП1.3.01.02.01 Інформація та повідомлення. 
Радіотехнічний канал 
передачі інформації 

ППП1.3.01.02.01.01 

Лінійні електричні кола з 
зосередженими 
параметрами 

ППП1.3.01.02.02 Послідовний коливальний 
контур 

ППП1.3.01.02.02.01 
 
 

  Паралельний коливальний 
контур 

ППП1.3.01.02.02.02 

Звязані контури ППП1.3.01.02.02.03 

Електричні фільтри ППП1.3.01.02.02.04 

Антени ППП1.3.01.02.03 Основні параметри антен. 
Фідери 

ППП1.3.01.02.03.01 

Симетричний та 
несиметричний вібратори  

ППП1.3.01.02.03.02 

Антени ППП1.3.01.02.03.03 

ППП1.3.01.03 Основи теорії 
кодування та 
передавання 
інформації  

Теорія інформації та 
кодування 

ППП1.3.01.03.01 Основні поняття та 
визначення теорії інформації 

ППП1.3.01.03.01.01 

Кількісна характеристика 
інформації. 

ППП1.3.01.03.01.02 

Інформаційні характеристики 
джерел повідомлень та 
дискретних каналів зв’язку 

ППП1.3.01.03.01.03 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

      Первинне кодування 
повідомлень, ефективне, 
завадостійке кодування 

ППП1.3.01.03.01.04 

Теорія оптимального 
приймання інформації 

ППП1.3.01.03.02 Перетворення сигналів у 
системах передачі інформації 

ППП1.3.01.03.02.01 

  Види модуляцій ППП1.3.01.03.02.02 

Основи потенційної 
завадостійкості. 

ППП1.3.01.03.02.03 

Тенденції розвитку систем 
передачі інформації 

ППП1.3.01.03.02.04 

ППП1.3.02 Матеріалознавст-
во та елементна 
база телекомуніка-
ційних та 
радіотехнічних 
систем 

ППП1.3.02.01 Матеріалознавство 
та елементна база 
телекомунікаційних 
та радіотехнічних 
систем  

Провідникові матеріали ППП1.3.02.01.01 Фізичні явища в провідниках, 
класифікація, властивості, 
застосування 

ППП1.3.02.01.01.01 

Напівпровідникові 
матеріали 

ППП1.3.02.01.02 Напівпровідники, властивості, 
застосування 

ППП1.3.02.01.02.01 

Діелектричні матеріали ППП1.3.02.01.03 Основні властивості, кла-
сифікація і використання 
діелектриків 

ППП1.3.02.01.03.01 

Магнітні матеріали ППП1.3.02.01.04 Основні властивості, 
класифікація і використання 
магнітних матеріалів 

ППП1.3.02.01.04.01 

Основні елементи 
електричних схем 
Допоміжні елементи 
електричних схем 

ППП1.3.02.01.05 Пасивні елементи РЕА ППП1.3.02.01.05.01 

Магнітні елементи РЕА ППП1.3.02.01.05.02 

Діоди та транзистори ППП1.3.02.01.05.03 

Інтегровані мікросхеми ППП1.3.02.01.05.04 

ППП1.3.02.01.06 Індикаторні елементи ППП1.3.02.01.06.01 

Комутаційні та зєднувальні 
елементи 

ППП1.3.02.01.06.02 

ППП1.3.03 Електроніка, 
мікро-та 
наноелектроніка 

ППП1.3.03.01 Електроніка, мікро-
та наноелектроніка 

Фізичні основи електронної 
техніки 

ППП1.3.03.01.01 Контактні явища  ППП1.3.03.01.01.01 

 Напівпровідникові прилади ППП1.3.03.01.02 Напівпровідникові діоди ППП1.3.03.01.02.01 

Біполярні транзистори ППП1.3.03.01.02.02 

Польові транзистори ППП1.3.03.01.02.03 

Тиристори ППП1.3.03.01.02.04 

Основи мікроелектроніки ППП1.3.03.01.03 Гібридні інтегровані 
мікросхеми 

ППП1.3.03.01.03.01 

Основи мікросхемотехніки ППП1.3.03.01.04 Аналогові інтегровані 
мікросхеми 

ППП1.3.03.01.04.01 
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      Цифрові інтегровані 
мікросхеми 
 
 

ППП1.3.03.01.04.02 

ППП1.3.04 Вимірювання в 
телекомунікаційни
х та радіотехніч-
них системах  

ППП1.3.04.01 Вимірювання в 
телекомунікаційних 
та радіотехнічних 
системах  

Вимірювання струму, 
напруги, опору та 
потужності 

ППП1.3.04.01.01 Вимірювання струму ППП1.3.04.01.01.01 

Вимірювання напруги ППП1.3.04.01.01.02 

Вимірювання опору ППП1.3.04.01.01.03 

Електронні 
радіовимірювальні прилади 

ППП1.3.04.01.02 Електрорадіовимірювальні 
прилади, класифікація, 
застосування 

ППП1.3.04.01.02.01 

Електронні вольтметри ППП1.3.04.01.02.02 
 

Цифрові вольтметри ППП1.3.04.01.02.03 

Вимірювальні генератори ППП1.3.04.01.03 Класифікація вимірювальних 
генераторів 

ППП1.3.04.01.03.01 

Електронні осцилографи та 
вимірювання АЧХ 

ППП1.3.04.01.04 Класифікація електронних 
осцилографів 

ППП1.3.04.01.04.01 

Вимірювання параметрів 
електричних кіл 

ППП1.3.04.01.05 Метод вольтметра-
амперметра 

ППП1.3.04.01.05.01 

Мостовий метод ППП1.3.04.01.05.02 

Резонансний метод ППП1.3.04.01.05.03 

Вимірювання параметрів 
сигналів 

ППП1.3.04.01.06 Вимірювання частоти ППП1.3.04.01.06.01 

Вимірювання глибини 
модуляції і девіації частоти 

ППП1.3.04.01.06.02 

Вимірювання коефіцієнта 
нелінійних спотворень 

ППП1.3.04.01.06.03 

Вимірювання параметрів 
напівпровідникових 
приладів 

ППП1.3.04.01.07 Вимірювання параметрів 
напівпровідникових приладів 

ППП1.3.04.01.07.01       

ППП1.3.05 Основи 
автоматичного 
керування та 
робототехніка  

ППП1.3.05.01 Основи 
автоматичного 
керування та 
робототехніка  

Загальні відомості про 
засоби автоматики 

ППП1.3.05.01.01 Вимірювальні схеми 
автоматики 

ППП1.3.05.01.01.01 

Датчики системи 
автоматики 

ППП1.3.05.01.02 Класифікація і параметри 
датчиків 

ППП1.3.05.01.02.01 

  Термометричні датчики ППП1.3.05.01.02.02 

Індуктивні датчики ППП1.3.05.01.02.03 

Датчики ємності ППП1.3.05.01.02.04 

Виконавчі елементи 
автоматики 

ППП1.3.05.01.03 Контактні електромагнітні 
реле 

ППП1.3.05.01.03.01 
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      Безконтактні електронні реле ППП1.3.05.01.03.02 

ППП1.3.06 Мікропроцесорні 
пристрої та 
системи  

ППП1.3.06.01 Мікропроцесорні 
пристрої та системи  

Арифметичні та логічні 
основи ЕОМ 

ППП1.3.06.01.01 Класифікація і основні пара-
метри цифрових мікросхем 

ППП1.3.06.01.01.01 

Послідовні цифрові 
мікросхеми 

ППП1.3.06.01.01.02 

Запам’ятовуючі пристрої 
ЕОМ 

ППП1.3.06.01.02 Постійні запам’ятовуючі 
пристрої 

ППП1.3.06.01.02.01 

Оперативні запам’ятовуючі 
пристрої 

ППП1.3.06.01.02.02 

Архітектура мікро-ЕОМ ППП1.3.06.01.03 Мікро-ЕОМ і мікропро-
цесорні комплекти ВІС 

ППП1.3.06.01.03.01 

Периферійне обладнання 
мікро-ЕОМ 

ППП1.3.06.01.04 Пристрої вводу-виводу 
інформації 

ППП1.3.06.01.04.01 

ППП1.3.07 Схемотехніка ППП1.3.07.01 Схемотехніка 
аналогових 
пристроїв 
телекомунікаційних 
та радіотехнічних 
систем 

Підсилювачі ППП1.3.07.01.01 Підсилювачі на біполярних 
транзисторах 

ППП1.3.07.01.01.01 

Підсилювачі потужності ППП1.3.07.01.01.02 

Операційні підсилювачі ППП1.3.07.01.01.03 

Частотно вибіркові пристрої ППП1.3.07.01.02 Резонансні підсилювачі ППП1.3.07.01.02.01 

Імпульсні пристрої ППП1.3.07.01.03 Ключі на біполярних 
транзисторах 

ППП1.3.07.01.03.01 

Генератори прямокутних 
імпульсів 

ППП1.3.07.01.03.02 

ППП1.3.07.02 Схемотехніка циф-
рових пристроїв 
телекомунікаційних 
та радіотехнічних 
систем 

 ППП1.3.07.02.01 Цифро-аналогові 
перетворювачі 

ППП1.3.07.02.01 

ППП1.3.07.02.02 Аналого-цифрові  
перетворювачі 
 
 

ППП1.3.07.02.01 

ППП1. 3.08 Джерела живлення 
 та засоби силової 
електроніки 

ППП1. 3.08.01 Джерела живлення 
та засоби силової 
електроніки 

Вторинні джерела живлення ППП1. 3.08.01.01 Структурні схеми вто-ринних 
джерел живлення 

ППП1. 3.08.01.01.01 

Трансформатори та дроселі ППП1. 3.08.01.01.02 

Стабілізатори напруги та 
струму 

ППП1. 3.08.01.01.03 

Джерела постійного струму ППП1. 3.08.01.02 Джерела постійного струму ППП1. 3.08.01.02.01 

ППП1.3.09 Телекомунікаційні 
пристрої 

ППП1.3.09.01 Телекомунікаційні 
пристрої приймання 
та передавання 
інформації  

Підсилювач потужності ППП1.3.09.01.01 Режим роботи підсилювача 
потужності і основи 
електричного  
розрахунку  

ППП1.3.09.01.01.01 
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      Вихідні каскади передавача ППП1.3.09.01.01.02 

Генератори з 
самозбудженням 

ППП1.3.09.01.02 Схеми генераторів з 
самозбудженням.  

ППП1.3.09.01.02.01 

Двоконтурні генератори з 
самозбудженням 

ППП1.3.09.01.02.02 

Стабілізація частоти 
генератора 

ППП1.3.09.01.02.03 

Управління коливаннями ППП1.3.09.01.03 Амплітудна модуляція ППП1.3.09.01.03.01 

Кутова модуляція ППП1.3.09.01.03.02 

Односмугова модуляція ППП1.3.09.01.03.03 

Телеграфна маніпуляція ППП1.3.09.01.03.04 

Імпульсна модуляція ППП1.3.09.01.03.05 

Генератори діапазонів ППП1.3.09.01.04 Клістронні генератори ППП1.3.09.01.04.01 

Багатокаскадні передавачі ППП1.3.09.01.05 Типові схеми передавачів ППП1.3.09.01.05.01 

Схемотехніка 
радіоприймальних пристроїв 

ППП1.3.09.01.06 Вхідні кола 
радіоприймальних пристроїв 

5 ППП1.3.09.01.06.01 

Селекторні підсилювачі ППП1.3.09.01.06.02 

Демодуляція сигналів ППП1.3.09.01.06.03 

Особливості побудови 
супергетеродинних приймачів 

ППП1.3.09.01.06.04 

Особливості приймачів 
різного призначення 

ППП1.3.09.01.07 Приймачі безперервних 
сигналів 

ППП1.3.09.01.07.01 

ППП1.3.09.02 Основи телебачення 
та телевізійні 
системи 

Принцип телебачення ППП1.3.09.02.01 Вплив параметрів 
розгорткового елемента на 
якість зображення 

ППП1.3.09.02.01.01 

Інформаційна оцінка 
параметрів телевізійних 
зображень 

ППП1.3.09.02.01.02 

Телевізійні системи ППП1.3.09.02.02 Системи кольорового і 
об’ємного телебачення 

ППП1.3.09.02.02.01 

Цифрове телебачення ППП1.3.09.02.02.02 

Елементи телевізійних 
систем 

ППП1.3.09.02.03 Відтворюючі пристрої ППП1.3.09.02.03.01 

Пристрої розгортки та 
синхронізації 

ППП1.3.09.02.03.02 

ППП1.3.10 Основи 
конструювання і 
технології 
виробництва РЕА  

ППП1.3.10.01 Основи 
конструювання і 
технології 
виробництва РЕА  

Конструкторська 
документація 

ППП1.3.10.01.01 Оформлення графічних 
документів РЕА 

ППП1.3.10.01.01.01 

Оформлення текстових 
документів РЕА 

ППП1.3.10.01.01.02 
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      Експлуатаційна та ремонтна 
конструкторська 
документація РЕА 

ППП1.3.10.01.01.03 

Організація служби КД на 
підприємстві 

ППП1.3.10.01.01.04 

Конструкторське 
проектування 

ППП1.3.10.01.02 Класифікація РЕА ППП1.3.10.01.02.01 

Вплив на РЕА 
дестабілізуючих факторів та 
основи захисту від них 

ППП1.3.10.01.02.02 

Загальні поняття про 
компоновку РЕА 

ППП1.3.10.01.02.03 

Конструювання окремих 
вузлів РЕА 

ППП1.3.10.01.03 Проектування друкованих 
плат і друкованих вузлів 

ППП1.3.10.01.03.01 

Надійність РЕА ППП1.3.10.01.04 Методи розрахунку і шляхи 
підвищення надійності 

ППП1.3.10.01.04.01 

Основні поняття про 
виробництво та 
документацію 

ППП1.3.10.01.05 Виробничий та технологічний 
процеси 
 

ППП1.3.10.01.05.01 

Технологічна документація ППП1.3.10.01.05.02 

Основи технологічної 
підготовки виробництва  

ППП1.3.10.01.06 Види технологічних процесів ППП1.3.10.01.06.01 

Основи технології 
друкованого монтажу 

ППП1.3.10.01.07 Технологічні системи ППП1.3.10.01.07.01 

Матеріали друкованих плат ППП1.3.10.01.07.02 

Методи виготовлення 
друкованих плат 

ППП1.3.10.01.07.03 

Основи технології 
складання та електричного 
монтажу РЕА 

ППП1.3.10.01.08 Технологія складання та 
монтажу друкованих вузлів
  

ППП1.3.10.01.08.01 

Контроль та випробування 
РЕА 

ППП1.3.10.01.09 Види та організація контролю 
РЕА 

ППП1.3.10.01.09.01 

Методи випробувань РЕА ППП1.3.10.01.09.02 

Захист РЕА від зовнішніх 
впливів 

ППП1.3.10.01.10 Методи захисту РЕА ППП1.3.10.01.10.01 

ППП 1.3.11 Основи 
регулювання та 
контролю 

ППП 1.3.11.01 Основи 
регулювання і  
ремонту РЕА 

Організація ремонту і 
технічного обслуговування 
РЕА 

ПП 1.3.11.01.01 Експлуатаційні і ремонтні 
документи 

ПП 1.3.11.01.01.01 

Елементна база і типові вузли 
РЕА 

ПП 1.3.11.01.01.02 
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      Організація технічного 
обслуговування і ремонту 
РЕА 

ПП 1.3.11.01.01.03 

Основи технології ремонту 
РЕА 

ПП 1.3.11.01.01.04 

Ремонт та випробування 
РЕА 

ППП 1.3.11.01.02 Ремонт і регулювання 
підсилювальної і 
звуковідтворюючої апаратури 
 

ППП 1.3.11.01.02.01 

Ремонт і регулювання 
радіоприймальної  
Апаратури 
 

ППП 1.3.11.01.02.02 

Ремонт і регулювання 
телевізійної апаратури 

ППП 1.3.11.01.02.03 

Ремонт апаратури і 
регулювання блоків живлення 
РЕА 
 

ППП 1.3.11.01.02.04 

Випробування і контроль 
апаратури після ремонту 

ППП 1.3.11.01.02.05 

Основні відомості теорії 
якості і надійності РЕА 

ППП 1.3.11.01.03 Основні терміни поняття 
показники якості 

ППП 1.3.11.01.03.01 

Види і методи контролю 
якості РЕА 

ППП 1.3.11.01.03.02 

Організація служби 
технічного контролю на 
підприємстві 

ППП 1.3.11.01.03.03 

ППП 1.3.11.02 Надійність, конт-
роль та діагностика  
РЕА  

Контроль якості РЕА  ППП 1.3.11.02.01 Вхідний контроль ППП 1.3.11.02.01.01 

Контроль матеріалів ППП 1.3.11.02.01.02 

Контроль якості виготовлю 
вальних деталей 

ППП 1.3.11.02.01.03 

Звязок якості та економічних 
показників  РЕА 

ППП 1.3.11.02.01.04 

Контроль електричних 
параметрів вузлів РЕА 

ППП 1.3.11.02.01.05 

Контроль якості складання та 
монтажу вузлів РЕА 

ППП 1.3.11.02.01.06 
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      Контроль герметизації РЕА ППП 1.3.11.02.01.07 

Статистичні методи контролю ППП 1.3.11.02.01.08 

Фактори що впливають на 
надійність РЕА 

ППП 1.3.11.02.01.09 

Атестація контрольно-
вимірювальних приладів 

ПП 1.3.11.02.02 Атестація контрольно-
вимірювальних приладів 
 

ППП 1.3.11.02.02.01 

 

  1.4  Цикл практичного навчання 
 

ВПП1.4.01 Навчальна 
радіомонтажна 
практика  

ВПП1.4.01.01 Навчальна 
радіомонтажна 
практика  

Інструктажі з безпеки 
життєдіяльності та 
пожежної безпеки  

ВПП1.4.01.01 Інструктаж на робочих місцях 
 

ВПП1.4.01.01.01 

Інструмент для пайки ВПП1.4.01.01.02 

    Радіомонтажний інструмент ВПП1.4.01.01.02 Інструмент для різки та 
формовки 

ВПП1.4.01.02.01 

Інструмент для зняття ізоляції ВПП1.4.01.02.02 

Паяні зєднання ВПП1.4.01.01.03 Схема процесу пайки ВПП1.4.01.03.01 

Робота з радіоелементами ВПП1.4.01.01.04 Резистори ВПП1.4.01.04.01 

Конденсатори ВПП1.4.01.04.02 

Трансформатори і котушки ВПП1.4.01.04.03 

Напівпровідникові прилади ВПП1.4.01.04.04 

ВПП1.4.02 Навчальна 
практика з 
вимірювань в 
телекомунікації та 
радіотехніці 

ВПП1.4.02.01 Навчальна практика 
з вимірювань в 
телекомунікації та 
радіотехніці 

Аналогові електромеханічні 
та електронні вимірювальні 
прилади 
  

ВПП1.4.01.02.01 Електровимірювальні 
прилади, класифікація, 
застосування 

ВПП1.4.01.02.01.01 

Вимірювання напруги різної 
форми електрорадіовимірю-
вальними приладами 

ВПП1.4.01.02.01.02 

Вимірювання режимів, 
параметрів і характеристик 
підсилювачів низької 
частоти 

ВПП1.4.01.02.02 Вимірювання режимів і пара-
метрів підсилювачів низької 
частоти комбінованими 
приладами 

ВПП1.4.01.02.02.01 

Вибір місця вмикання прила-
дів в електричних схемах 

ВПП1.4.01.02.02.02 

Вимірювання параметрів і 
характеристик підсилювачів 
низької частоти різними 
приладами 
 

ВПП1.4.01.02.02.03 
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    Вимірювання параметрів 
імпульсних схем 

ВПП1.4.01.02.03 Вимірювання параметрів 
імпульсних схем цифровими 
приладами 
 

ВПП1.4.01.02.03.01 

    Вимірювання параметрів 
сигналів 

ВПП1.4.01.02.04 Вимірювання параметрів 
амплітудно-модульованих і 
частотно-модульованих 
сигналів 
 

ВПП1.4.01.02.04.01 

ВПП1.4.03 Навчальна прак-
тика для отриман-
ня робітничої 
професії  

ВПП1.4.03.01 Навчальна практика 
для отримання 
робітничої професії  

Робоче місце ВПП1.4.03.01.01 Робоче місце монтажника, 
регулювальника 

ВПП1.4.03.01.01.01 

Технологічна документація ВПП1.4.03.01.02 Технологічний процес ВПП1.4.03.01.02.01 

Альбом типових технологіч-
них операцій на монтаж 

ВПП1.4.03.01.02.02 

Карти технологічних процесів ВПП1.4.03.01.02.03 

    Монтаж напівпровідникових 
приладів на друковану плату 

ВПП1.4.03.01.03 Захист напівпровідникових 
приладів від статичної 
електрики 

ВПП1.4.03.01.03.01 

Види монтажу ВПП1.4.03.01.04 Поверхневий монтаж ВПП1.4.03.01.04.01 

Регулювання та контроль 
РЕА 

ВПП1.4.03.01.05 Регулювальні роботи ВПП1.4.03.01.05.01 

Методи регулювальних 
робіт 
 

ВПП1.4.03.01.06 Послідовність виконання 
регулювальних робіт 

ВПП1.4.03.01.06.01 

Методи регулювання та 
контроль параметрів 

ВПП1.4.03.01.06.02 

Вибір і підключення 
вимірювальних приладів 

ВПП1.4.03.01.07 Вибір стандартних 
універсальних вимірювальних 
приладів 

ВПП1.4.03.01.07.01 

Вибір місця та способу 
підключення приладів при 
регулюванні 

ВПП1.4.03.01.07.02 

Регулювання і контроль 
окремих блоків і модулів 
РЕА 

ВПП1.4.03.01.08 Контроль основних 
параметрів блоків живлення 
 

ВПП1.4.03.01.08.01 

      Регулювання блоків живлення ВПП1.4.03.01.08.02 

Налагодження автоматичного 
підстроювача частоти 
генератора 

ВПП1.4.03.01.08.03 
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      Регулювання та контроль 
блоків кадрової розгортки 

ВПП1.4.03.01.08.04 

Регулювання рядкової 
розгортки 

ВПП1.4.03.01.08.05 

Регулювання блоків 
телевізора по іспитових 
таблицях 
 

ВПП1.4.03.01.08.06 

ВПП1.4.04 Навчальна  прак-
тика з інформацій-
них технологій в 
телекомунікацій-
них та радіотех-
нічних системах 

ВПП1.4.04.01 Навчальна  прак-
тика з інформацій-
них технологій в 
телекомунікаційних 
та радіотехнічних 
системах 

Операційні системи ВПП1.4.04.01.01 Робота з дисками, папками та 
файлами в середовищі 
Windows 

ВПП1.4.04.01.01.01 

Організація роботи з 
інформацією в середовищі 
Windows 

ВПП1.4.04.01.02 Робота з текстовими та 
табличними документами в 
редакторі Word 

ВПП1.4.04.01.02.01 

Робота з інформацією в 
режимі електронної таблиці 
Excel 

ВПП1.4.04.01.02.02 

Вивчення системи управління 
базами даних та Acces 

ВПП1.4.04.01.02.03 

Організація обміну 
інформацією в локальній 
мережі 

ВПП1.4.04.01.02.04 

Організація обміну 
інформацією в мережі Internet 

ВПП1.4.04.01.02.05 

ВПП1.4.05 Виробнича 
технологічна 
практика  

ВПП1.4.05.01 Виробнича 
технологічна 
практика  

Виробнича практика на 
робочих місцях 

ВПП1.4.05.01.01 Організація роботи 
виробничих цехів 

ВПП1.4.05.01.01.01 

  Монтаж та складання РЕА ВПП1.4.05.01.01.02 

Регулювання РЕА ВПП1.4.05.01.01.03 

Контроль якості та  ВПП1.4.05.01.01.04 

випробування РЕА ВПП1.4.05.01.01.05 

Робота підрозділів 
підприємства 

ВПП1.4.05.01.02 Конструкторський відділ ВПП1.4.05.01.02.01 

Технологічний відділ ВПП1.4.05.01.02.02 

Контроль якості продукції ВПП1.4.05.01.02.03 

Технологічне обладнання і 
оснастка 

ВПП1.4.05.01.02.04 

ВПП1.4.06 Виробнича 
переддипломна 
практика 

ВПП1.4.06.01 Виробнича 
переддипломна 
практика  

Вивчення структури 
підприємства 
 

ВПП1.4.06.01.01 Організація роботи 
підрозділів підприємства 

ВПП1.4.06.01.01.01 
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    Конструкторський відділ ВПП1.4.06.01.02 Вивчення нормативно-
технічних документів 

ВПП1.4.06.01.02.01 

Вибір елементної бази ВПП1.4.06.01.02.02 

Конструкторські розрахунки 
вузлів і блоків РЕА 
 

ВПП1.4.06.01.02.03 

Макетування та електронне 
моделювання вузлів і блоків 
РЕА 

ВПП1.4.06.01.02.04 

Технологічний відділ ВПП1.4.06.01.03 Розробка технологічних 
процесів  

ВПП1.4.06.01.03.01 

Технологічна підготовка 
виробництва 
 

ВПП1.4.06.01.03.02 

      Засоби механізації та 
автоматизації елементів 
технологічного процесу 

ВПП1.4.06.01.03.03 

Нормування праці ВПП1.4.06.01.03.04 

Виробничі дільниці ВПП1.4.06.01.04 Організація роботи дільниць ВПП1.4.06.01.04.01 

ВПП1.4.07 Дипломне 
проектування 

ВПП1.4.07.01 Дипломне 
проектування 

Загальна частина  ВПП1.4.07.01.01 Розробка технічного завдання   ВПП1.4.07.01.01.01 

Вибір і опис структурної 
схеми виробу  
 

ВПП1.4.07.01.01.02 

Вибір і опис роботи схеми 
електричної принципової  

ВПП1.4.07.01.01.03 

Конструкторська частина ВПП1.4.07.01.02 Вибір та обгрунтування 
конструкції виробу  

ВПП1.4.07.01.02.01 

Обгрунтування вибору 
елементної бази  

ВПП1.4.07.01.02.02 

Електричний розрахунок ВПП1.4.07.01.02.03 

Обгрунтування вибору 
конструкційних матеріалів і 
покрить 

ВПП1.4.07.01.02.04 

Проектування друкованої плати  ВПП1.4.07.01.02.05 

Остаточний розрахунок 
надійності  

ВПП1.4.07.01.02.06 

Компоновка приладу  ВПП1.4.07.01.02.07 

Оцінка теплових режимів РЕА ВПП1.4.07.01.02.08 

Техніко-економічний аналіз 
конструкції  

ВПП1.4.07.01.02.09 
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      Розрахунок споживаної 
потужності і засоби 
енергозбереження 

ВПП1.4.07.01.02.10 

Технологічна частина ВПП1.4.07.01.03 Вибір типу виробництва ВПП1.4.07.01.03.01 

Вибір типу технології ВПП1.4.07.01.03.02 

Вибір основних та допоміжних 
матеріалів  

ВПП1.4.07.01.03.03 

Вибір інструментів, 
пристосувань, оснастки 

ВПП1.4.07.01.03.04 

Розрахунки технологічності 
конструкції  

ВПП1.4.07.01.03.05 

Опис технології виготовлення 
друкованої плати  

ВПП1.4.07.01.03.06 

Економічна частина ВПП1.4.07.01.04 Організаційна частина  ВПП1.4.07.01.04.01 

Економічна частина  ВПП1.4.07.01.04.02 

Техніка безпеки та охорона 
навколишнього середовища 

ВПП1.4.07.01.05 Вимоги техніки безпеки при 
виконанні робіт по монтажу, 
складанню та регулюванню 
виробу  

ВПП1.4.07.01.05.01 

      Техніка безпеки при експлуатації 
та обслуговуванні виробу  

ВПП1.4.07.01.05.02 

Захист навколишнього 
середовища при виготовленні 
виробу 

ВПП1.4.07.01.05.03 
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Додаток Б 
Таблиця  – Перелік вибіркових навчальних дисциплін і практик та система блоків змістових модулів 
Шифр 
дисциплін
и або 
практики 

Назва  
дисципліни або  
практики 

Шифр 
навчальної 
дисципліни або 
практики 

Назва навчальної 
дисципліни  
 

Назва блоку змістових 
модулів, що входить до 
навчальної дисципліни або 
практики 

Шифр блоку 
змістових модулів 

Назва змістових модулів, 
 що входять до блоку 
змістових модулів 

Шифри 
змістових 

модулів, що входять до 
блоку змістових модулів 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

 2.1  ВГСЕ Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
 
 
ВГСЕ2.1.01 Менеджмент і 

маркетинг 
ВГЕ2.1.01.01 Менеджмент і 

маркетинг 
Сутність і характеристики 
маркетингу 

ВГСЕ2.1.01.01.01 Сутність і характеристики 
маркетингу 

ВГСЕ2.1.01.01.01.01 

 Маркетингова товарна 
політика 

ВГСЕ 2.1.01.01.02 Маркетингова товарна 
політика 

ВГСЕ2.1.01.01.01.02 

 Маркетингова цінова 
політика 

ВГСЕ 2.1.01.01.03 Маркетингова цінова 
політика 

ВГСЕ2.1.01.01.01.03 

. Маркетингова  політика 
розподілу і товарного руху 

ВГСЕ 2.1.01.01.04 . Маркетингова  політика 
розподілу і товарного руху 

ВГСЕ2.1.01.01.01.04 

 Маркетингова політика 
комунікаці 

ВГСЕ 2.1.01.01.05 Маркетингова політика 
комунікаці 

ВГСЕ2.1.01.01.0105 

 

 2.3  ВППП  Цикл професійної та практичної підготовки 
 
 
ВППП2.3.01 Пристрої НВЧ 

та антени 

ВППП2.3.01.01 Пристрої НВЧ та 
антени  

Фідери 

ВППП2.3.01.01.01 

Різновиди та властивості ВППП2.3.01.01.01.01 
Узгодження частин фідера ВППП2.3.01.01.01.02 

Ферити в фідерах ВППП 2.3.01.01.03 
Хвилеводи та об’ємні 
резонатори 

ВППП2.3.01.01.02 

Теорія ЕМП хвилеводів ВППП 2.3.01.02.04 
Різновиди хвиль у 
хвилеводах 

ВППП 2.3.01.02.02 

Збудження, узгодження та 
з’єднання 

ВППП 2..3.01.02.03 

Елементи та вузли 
хвилеводних ліній 

ВППП 2..3.01.02.04 

Об’ємні резонатори ВППП 2..3.01.02.05 
Антени. Прості вібраторні 
антени 

 

ВППП2.3.01.01.03 
Основні параметри антен ВППП 2..3.01.03.01 
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      Симетричний та 

несиметричний вібратори 
ВППП 2.1.3.01.03.02 

ВППП2.3.02 Акустичні 
пристрої, 
технічне 
обслуговуванн
я і ремонт 

ВППП2.3.02.01 Акустичні пристрої, 
технічне 
обслуговування і 
ремонт  

Системи звукового 
мовлення 

ВППП2.3.02.01.01  Звукові поля та хвилі.  
Характеристики звукового 
поля. Властивості  
звукових хвиль. Акустичні 
та електричні рівні 

ВППП2.3.02.01.01.01 

Рівні гучності. 
Нелінійність слуху. Тембр 
звуку. 

ВППП2.3.02.01.01.02 

Звукові сигнали. Закони 
розподілення миттєвих 
значень та рівнів сигналів 
звукового мовлення. 

ВППП2.3.02.01.01.03 

Акустика студій звукового 
та телевізійного мовлення. 
Основні критерії 
оцінювання акустичних 
якостей приміщень. 
Оптимальний час 
реверберації 

ВППП2.3.02.01.01.04 

Електромеханічні системи 
та елементи 

ВППП2.3.02.01.01.05 

Мікрофони.  Принцип дії 
мікрофонів. Основні види 
мікрофонів. 

ВППП2.3.02.01.01.06 

Акустичні системи, 
гучномовці, 
стереотелефони. 

ВППП2.3.02.01.01.07 

Звукопідсилюючі системи ВППП2.3.02.01.02 Звукопідсилюючі системи ВППП2.3.02.01.02.01 
 Перетворювання та 
обробка звукових сигналів 

ВППП2.3.02.01.03 Цілі та способи 
перетворювання  звукових 
сигналів 
 

ВППП 2.1.3.02.03.01 

 Вимірювання та контроль 
в електроакустиці та 
звуковому  мовленні 
 
 

ВППП 2.1.3.02.03.02 
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ВППП2.3.03 

Телекомуніка-
ційні системи 
та мережи 

 
ВППП2.3.03.01 

Телекомунікаційні та 
інформаційні мережі 

Телекомунікаційні та 
інформаційні мережі 

 
ВПП2.03.01.01 

Телекомунікаційні та 
інформаційні мережі 

 
ВПП2.03.01.01.01 

 
ВППП2.3.03.02 

Захист інформації в 
телекомунікаційних 
та радіотехнічних  

Захист інформації в 
телекомунікаційних та 
радіотехнічних системах 

 
ВПП2.03.02.01 

Захист інформації в 
телекомунікаційних та 
радіотехнічних системах 

 
ВПП2.03.02.01.02 

 
ВППП2.3.03.03 

Побутові телевізійні 
пристрої, технічне 
обслуговування і 
ремонт 

Принцип формування 
телевізійних сигналів 

 
ВППП2.3.03.03.01 

Формування сигналів 
кольорового зображення 

 
ВППП2.3.03.03.01.01 

  Цифрове телевізійне 
мовлення 

 
ВППП2.3.03.03.01.02 

Кінескопи чорно-білого та 
кольорового зображення 

 
ВППП2.3.03.03.01.03 

Рідкокристалічні панелі ВППП2.3.03.03.01.04 

Структурні та принципові  
електричні схеми 
телевізійних приймачів 
чорно-білого та 
кольорового зображення 

 
ВППП2.3.03.03.02 

Структурні схеми 
телевізорів сучасного 
виробництва 

 
ВППП2.3.03.03.02.01 

Принцип дії системи 
керування УСУ-1-15 та 
селекторів каналів. Пошук 
та усунення основних 
несправностей 

 
ВППП2.3.03.03.02.01 

Принцип дії модулю 
радіоканалу. Пошук та 
усунення основних 
несправностей 

 
ВППП2.3.03.03.02.02 

Принцип дії модулю 
розгорток. Пошук та 
усунення основних 
несправностей 

 
ВППП2.3.03.03.02.03 

Принцип дії модулю 
кольоровості. Пошук та 
усунення основних 
несправностей 

ВППП2.3.03.03.02.04 

Принцип дії імпульсного 
джерела живлення, 
електричні схеми, пошук  
та усунення несправностей 

ВППП2.3.03.03.02.05 

Вивчення електричних 
принципових схем 
телевізійних прицмачів 

ВППП2.3.03.03.02.06 
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ВППП2.3.04 

Системи авто-
матизованого 
проектування 

 
ВППП2.3.04.01 

Комп’ютерна графіка Комп’ютерна графіка  
ВППП2.3.04.01.01 

Інженерне креслення 
засобами  КОМПАС 3Д 

ВПП2.3.04.01.01.01 

Редактор векторної 
графіки  Corel Draw 

ВПП2.3.04.01.01.02 

Редактор растрової 
графіки Adobe Photoshop 

ВПП2.3.04.01.01.03 

ВППП2.3.04.02 Системи автоматизо-
ваного проектування 
радіоелектронної 
апаратури 

Основи інформаційної 
культури 

ВППП2.3.04.02.01 Інформатизація 
суспільства 

ВПП2.3.04.02.01.01 

Інформатизаційний 
потенціал суспільства 

ВПП2.3.04.02.01.02 

Ринок інформатизацій них 
продуктів та послуг 

ВПП2.3.04.02.01.03 

Інформаційні системи ВПП2.3.04.02.01.04 
Інформаційні технології ВППП2.3.04.02.01.05 
Автоматизація офісу ВППП2.3.04.02.01.06 
Інформатизаційна 
технологія підтримки 
прийняття рішень 

ВППП2.3.04.02.01.07 

Технічна база САПР ВППП2.3.04.02.02 Архітеркура ПЕВМ ВППП2.3.04.02.02.01 
Основні зовнішні пристрої ВППП2.3.04.02.02.02 
Комп’ютерні  мережі ВППП2.3.04.02.02.03 
Офісна техніка ВППП2.3.04.02.02.04 

Системне-програмне 
забезпечення 

ВППП 2.3. 04.02.03 Операційна система MS 
DOS 

ВППП 2.3. 04.02.03.01 

Сервісне програмне 
забезпечення у 
середовище MS DOS 

ВППП 2.3. 04.02.03.02 

Операційна система 
Wsndows 9X 

ВППП 2.3. 04.02.03.03 

Сервісне програмне 
забезпечення у 
середовище Wsndows 9X 

ВППП 2.3. 04.02.03.04 

Прикладні програмні 
продукти 

ВППП 2.3. 04.02.04 Текстовий 
редакторWord97 

ВППП 2.3. 04.02.04.01 

Табличний процесор 
EXCEL 97 

 
ВППП 2.3. 04.02.04.02 
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      Розрахунок та 

моделювання електричних 
схем у програмі  

ВППП 2.3. 04.02.04.03 

Графічна інформація в 
САПР 

ВППП 2.3. 04.02.04.04 

Організація графічних 
даних 
Corel Draw 

ВППП 2.3. 04.02.04.05 

Методи створення 
просторових геометричних 
моделей і їх графічних 
зображень 

ВППП 2.3. 04.02.04.06 

 
ВППП2.3.05 

Комплексний 
курсовий 
проект 

 
ВППП 2.3.05.01 

Комплексний 
курсовий проект  

Електрична частина 
проекту 
  

 
ВППП 2.3.05.01.01 

Розробка технічного 
завдання  

 
ВППП 2.3.05.01.01.01 

Правила виконання 
пояснювальної записки 

 
ВППП 2.3.05.01.01.02 

Схеми електричні 
структурні і принципові, їх 
вибір, аналіз  

 
ВППП 2.3.05.01.01.03 

Вибір аналога, обґрунту-
вання вибору схем 

 
ВППП 2.3.05.01.01.04 

Опис роботи пристрою. 
Опис схем електричних 

 
ВППП 2.3.05.01.01.05 

Обгрунтування можливої 
заміни радіоелементів 

 
ВППП 2.3.05.01.01.06 

Технологічна частина 
проекту 

ВППП 2.3.05.01.01 Технологія ремонту 
побутової РЕА 

ВППП 2.3.05.01.01.01 

  Організація робочого 
місця, документація 
технологічна, перелік 
матеріалів та інструментів 

ВППП 2.3.05.01.01.02 

Розробка інструкції з 
ремонту виробу 

ВППП 2.3.05.01.01.03 

Основні положення 
автоматизації розробки та 
виконування графічних 
документів у програмі 
АСАD 

ВППП 2.3.05.01.01.04 
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Додаток Г 
Таблиця - Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки у національних кредитах та 

сформовані компетенції 
 

Цикл Навчальні цикли та передбачувані результати 
їх засвоєння 

Перелік дисциплін Загальні 
кількість 

годин 

Кредитів  Шифри сформованих 
компетенцій 

1 2 3 4 5 6 
ГСЕ 1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  
 Нормативна компонента  615 20,5  

У результаті вивчення нормативної 
частини циклу студент повинен знати: 
основи філософії, соціології, загальної 
культури і соціалізації особистості тощо  
У результаті вивчення варіативної частини 
циклу студент повинен знати основи 
філософії, соціології, загальної культури і 
соціалізації особистості тощо 
 Вміти використовувати набуті знання у 
професійній діяльності  
Володіти: навичками використання 
базових знань для засвоєння загально 
професійних дисциплін 
Вміти використовувати набуті знання у 
професійній діяльності  

Історія України 60 2 СК-1 
Українська мова (за професійним 
спрямуванням) 

45 1,5 
СК-1, СОК-2 

Культурологія 45 1,5 
СОК-7 

Основи філософських знань 
(філософія, релігієзнавство) 

45 1,5 
СОК-4,  СОК-6  

Економічна теорія 60 2 ПК-4, ПК-7 

Основи правознавства 45 1,5 СОК-1, СОК-4 

Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

180 6 СК-1, СОК-2 

Фізичне виховання 135 4,5 
СОК-5  

Володіти: навичками використання 
базових знань для засвоєння загально 
професійних дисциплін  

    

Варіативна компонентна  90 3  
 Менеджмент та маркетинг 90 3 ПК-14, 
Разом по циклу  705 23,5  
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МНП Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 
      

Нормативна компонента  765 25,5  
У результаті вивчення нормативної 
частини циклу студент повинен  
Знати: фундаментальні розділи 
математики в обсязі, достатньому для 
використання математичного апарату у 
фундаментальних науках, розділи фізики, 
механіки, комп’ютерної графіки, теорії 
електричних кіл тощо для засвоєння  
спеціалізовано-професійних дисциплін 
Володіти: навичками використання 
математичних методів в обраній професії, 
програмних засобів, навичками роботи в 
комп’ютерних мережах, навичками 
менеджменту та основ підприємницького 
діловодства, навичками в галузі 
схемотехніки для досліджень фізичних 
процесів в РЕА 

Вища математика 135 4,5 ІК-1,ІК-2,ІК-3, 
Фізика 90 3 ІК-1,ІК-2,ІК-3, 
Інформатика 90 3 ІК-2,ІК-3,СОК-2 
Основи теорії кіл 120 4 ПК-1, ПК-2 
Інженерна та комп’ютерна графіка і 
стандартизація 

90 3 ПК-2, ПК-3,ПК-16 

Економіка промисловості 60 2 ІК-1,ІК-3, ПК-4, 
ПК-17 

Основи підприємництва 45 1,5 ПК-4,ПК-14,ПК-17 
Основи екології 45 1,5 ПК-9 
Безпека життєдіяльності  
 

45 1,5 ПК-9 

Основи охорони праці 45 1,5 ПК-9, 

Варіативна компонента     
Разом по циклу  765 25,5  

 
ПП Цикл професійної та практичної підготовки 
 

 Нормативна компонента  3090 103  
 

 
 
 
 

Знати: функції, принципи дії, показники 
якості та характеристики РТ пристроїв, 
загальні принципи побудови і організації 
ЕОМ і мікропроцесорної техніки, 

Вступ до спеціальності  45 1,5 СК-1 
Основи теорії кодування та 
передавання інформації 

60 2 ПК-1, ІК-3 
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 принципи, методи і підходи до 

конструювання РЕА і окремих її вузлів з 
врахуванням вимог до надійності, впливу 
дестабілізуючих факторів, вимог 
технологічної підготовки виробництва, 
читати, розраховувати і складати 
електричні схеми вузлів РЕА, знати 
графічні і текстові документи РЕА, їх 
виконання і оформлення, внесення змін до 
КД і технологічної документації, 
організацію випробувань, ремонту і ТО 
РЕА, основні методи контролю РЕА, 
практичне використання комп’ютерних 
технологій, принципи і методи 
стандартизації для забезпечення якості і 
техніко економічної ефективності робіт. 
 
Вміти використовувати професійно 
профільовані знання в галузі проектування 
і виробництва РЕА при розв’язанні задач 
проектування конкретних 
радіоелектронних пристроїв 
Володіти: 
Знаннями за всіма стадіями проектування, 
виробництва і технічного обслуговування 
РЕА 

Матеріалознавство та елементна база 
телекомунікаційних та радіотехнічних 
систем  

 
150 

 
5 

ПК-10, 

Основи теорії телекомунікацій та 
радіотехніки  

90 3 ПК-1, ІК-3 
   

Електроніка, мікро-та 
наноелектроніка  

120 4 ПК-1 

Вимірювання в телекомунікаційних та 
радіотехнічних системах  

90 3 ПК-6 

Основи автоматичного керування та 
робототехніка  

120 4 ПК-1, ПК-6 

Мікропроцесорні пристрої та системи  150 5 ПК-2 
Схемотехніка цифрових пристроїв 
телекомунікаційних та радіотехнічних 
систем  

120 4 ПК-1, ПК-2 

Джерела живлення та засоби силової 
електроніки 

90 3 ПК-1, ПК-6 

Схемотехніка аналогових пристроїв 
телекомунікаційних та радіотехнічних 
систем 

120 4 ПК-1. ПК-6 

Телекомунікаційні пристрої 
приймання та передавання  інформації 

210 7 ПК-5, ПК-6 

Основи телебачення  та телевізійні 
системи 

90 3 ПК-1, ПК-5 

Основи конструювання і технології 
виробництва РЕА 

120 4 ПК-2,ПК-3,ПК-
8,ПК-10,ПК-11 

Основи регулювання і ремонту  РЕА 120 4 ПК-8,  ПК-10 
Надійність, контроль та діагностика 
РЕА 

90 3 ПК-8,  ПК-10 

Навчальна радіомонтажна практика 135 4,5 
 

  ПК-3, ПК-6,  
 ПК-8,  ПК-10,  
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  Навчальна практика з вимірювань в 

телекомунікації та радіотехніці 
135 4,5 ПК-6,ПК-7,ПК-8 

Навчальна практика для отримання 
робітничої професії  

315 10,5 ПК-2, ПК-3 

Навчальна практика з інформаційних 
технологій в телекомунікаційних та 
радіотехнічних системах 

90 3 ПК-2 

Виробнича технологічна практика  225 7,5 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5,  ПК-6, ПК-7,  

Виробнича переддипломна практика  135 4,5 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5,  ПК-6, ПК-7, 
ПК-13, ПК-14 

Дипломне проектування  270 9 ПК-1, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5,  ПК-6, ПК-7, 
ПК-13, ПК-14, ПК-
15, ПК-16. ПК-17 

 Варіативна компонента  840 28  
  Акустичні пристрої, технічне 

обслуговування та ремонт 
60 2 ПК-1, ПК-6 

Пристрої НВЧ та антени 60 2 ПК-1, ПК-6 
Телекомунікаційні та інформаційні 
мережи 

90 3 ПК-1, ПК-3, ПК-6 

Захист інформації в телекомунікацій-
них  та радіотехнічних системах 

90 3 ПК-1, ПК-3, ПК-6 

Комп’ютерна графіка 90 3 ПК-1, ПК-3, ПК-6 
Системи автоматизованого 
проектування радіоелектронної 
апаратури 

150 5 ПК-1, ПК-3, ПК-6 

Комплексний курсової проект 150 5 ПК-1, ПК-3, ПК-6 
 Разом по циклу  3930 131  
 Всього по частині нормативних дисциплін  4470 149  
 Всього по варіативної частині  930 31  
 Разом  5400 180  
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