ПЕРЕДМОВА
Освітньо-професійна програма телекомунікації та радіотехніка є
нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентнісні,
кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці
молодших спеціалістов з телекомунікації та радіотехніки.
1. РОЗРОБЛЕНО
Проектною групою Новокаховського приладобудівного технікуму
2. ВНЕСЕНО
Цикловою комісією телекомунікації та радіотехніки Новокаховського
приладобудівного технікуму
3. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО
На засіданні педагогічної ради Новокаховського приладобудівного технікуму
(протокол №5 від 27.04.2016) у редакції зі змінами і доповненнями (протокол
№1 від 30.09.2018)
4. ЗАТВЕРДЖЕННО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказом директора Новокаховського приладобудівного фахового коледжу
від 02.09.2020 р. № 91/01
5. РОЗРОБНИКИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ
БАШИНА Світлана Федорівна, заступник директора з навчальної
роботи Новокаховcького приладобудівного фахового коледжу, викладач
вищої кваліфікаційної категорії, викладач- методист;
ЗАБРОДОЦЬКА Ганна Євгеніївна, завідувач відділення електроніки
та управління Новокаховського приладобудівного фахового коледжу,
викладач вищої кваліфікаційної категорії;
ПЕТЛОВНЮК Людмила Дмитрівна, завідувач методичним кабінетом
Новокаховcького приладобудівного фахового коледжу, викладач вищої
кваліфікаційної категорії, викладач- методист;
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ВСТУП
Призначення освітньо-професійної програми телекомунікації та
радіотехніка здобувача вищої освіти ступеня молодший спеціаліст –
підготовка особи до здобуття теоретичних знань та практичних умінь і
навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за
обраною спеціальністю .
Освітньо-професійна програма використовується під час :
- ліцензування освітньо-професійних програм, інспектуванні освітньої
діяльності за спеціальністю;
- розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і
практик;
- розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
- професійної орієнтації здобувачів фаху.
Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України
«Про вищу освіту», та Національної рамки кваліфікацій і встановлює:
- вимоги до попереднього рівня освіти здобувачів;
- обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою
частинами;
- термін навчання за денною та заочною формами;
- результати навчання, що очікуються;
- загальні вимоги до програм навчальних дисциплін;
- загальні вимоги до засобів діагностики;
- загальні вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти;
- перелік дисциплін і послідовність їх вивчення.
Освітньо-професійна програма використовується для:
- складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
- формування індивідуальних планів студентів;
- формування програм навчальних дисциплін, практичної підготовки;
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- ліцензування освітньої програми;
- внутрішнього контролю якості підготовки фахівців;
- атестації здобувачів вищої освіти.
Користувачі освітньо-професійної програми:
-

здобувачі

фахової

передвищої

освіти,

які

навчаються

у

Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі;
- викладачі фахового коледжу, які здійснюють підготовку молодших
спеціалістів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»;
-

Державна

екзаменаційна

комісія

зі

спеціальності

172

«Телекомунікації та радіотехніка»;
- Приймальна комісія фахового коледжу.
Освітньо-професійна програма поширюється на циклову комісію
фахового коледжу, що здійснює підготовку здобувачів фахової передвищої
освіти ступеня молодший спеціаліст спеціальності 172 «Телекомунікації та
радіотехніка».
ВИЗНАЧЕННЯ
В освітній програмі терміни вживаються в такому значенні:
Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми
та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою
на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконати
вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання.
Атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам
стандартів вищої освіти.
Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у
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вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень
повної загальної середньої освіти.
Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Європейська

кредитна

трансферно-накопичувальна

система

(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання,
підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах
ЄКТС (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття
відповідного ступеня і кваліфікації.
Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються
на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні).
Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який
отримано, коли уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що
особа досягла

компетентностей

(результатів

навчання)

за

заданими

стандартами (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими
навчальними закладами на основі стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційна робота — це навчально-наукова робота, яка може
передбачатись на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти
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для встановлення відповідності набутих здобувачами результатів навчання
(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти.
Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки
кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є
типовими для кваліфікацій даного рівня (пункт третій Національної рамки
кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 р. № 1341).
Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом
навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону
України «Про вищу освіту»).
Кредит

Європейської

кредитної

трансферно-накопичувальної

системи (кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального
навантаження

здобувача

вищої

освіти,

необхідного

для

досягнення

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною
формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (частина перша
статті 1 Закону України «Про вищу освіту»).
Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за
компетентностями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної
рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. № 1341).
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої
освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій
установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та
спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань,
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умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на
формування гармонійно розвиненої особистості.
Освітня

(освітньо-професійна)

програма

–

система

освітніх

компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що
визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією
програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх
вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми,
а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (частина перша ст. 1
Закону України «Про вищу освіту»).
Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати,
кількісно оцінити та виміряти (частина перша статті 1 Закону України «Про
вищу освіту»).
Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється
професійна підготовка (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу
освіту»).
Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до
стандартів вищої освіти (частина перша статті 1 Закону України «Про вищу
освіт
ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ
У даному стандарті застосовуються скорочення назв відповідно до
«Комплексу нормативних документів для розроблення складових систем
стандартів вищої освіти» (Додаток 1 до наказу Міністерства освіти України
від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями).
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ГСЕ - гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
ПН - дисципліни природничо-наукової та загальноекономічної
підготовки
ПП - дисципліни професійної підготовки
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.
І Нормативні посилання
Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких
нормативних документів:
1.
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII
2.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
3.
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019
№ 2745-VIII
4.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
5.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами)
6.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
7.
Постанова Кабінету Міністрів від 29.04.2015 № 266 «Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти»
8.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015%D0%BF#Text
9.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2020 № 918
«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів
фахової передвищої освіти»
10.
URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnihrekomendacij -shodo-rozroblennya-standartiv-fahovoyi-peredvishoyi-osviti
11.
Наказ
Держспоживстандарту
від
28.10.2010
№
327
«Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010»
12.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
13.
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія
програмного забезпечення» для першого (бакалаврського рівня) вищої
освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від
29.10.2018 №1166
14.
URL:https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-
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vishoyi-osviti-za-specialnistyu-121-inzheneriya-programnogo-zabezpechennyadlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti]
15. Стандарт фахової передвищої освіти (затверджений наказом
Міністерства освіти і науки України від 21.09.2021 р. № 1006);
16. Наказ МОН від 01.06.2018 № 570 «Про затвердження типової
освітньої програми профільної середньої освіти закладів освіти, що
здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної
середньої освіти».
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ІІ Загальна характеристика
Таблиця 1- Загальна характеристика
Повна назва вищого
навчального закладу
Рівень вищої освіти

Новокаховський приладобудівний фаховий коледж
Початковий рівень (короткий цикл)

Ступінь вищої освіти

Молодший спеціаліст

Галузь знань

17 «Електроніка та телекомунікації»

Офіційна назва освітньої
програми
Ступінь, що
присвоюється
Спеціальність

Телекомунікації та радіотехніка
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Обмеження
щодо
форм навчання
Освітня кваліфікація

Немає

Кваліфікація в дипломі

Молодший спеціаліст -радіотехнік

Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Рівень/цикл

Одиничний ступінь, 180 кредитів ЄКТС
Термін навчання 3 роки 10 місяців.
FQ-EHEA – початковий цикл, QF-LLL - 5 рівень,
НРК – 5 рівень

Акредитація освітньої
програми
Сертифікація освітньої
програми
Мова викладання
Термін дії освітньої
програми
Вимоги до рівня освіти
осіб, які можуть
розпочати навчання за
цією програмою

Молодший спеціаліст

Українська
Термін дії до ___.___._____ р.
Особа має право здобувати ступінь молодшого
спеціаліста за умови наявності в неї базової чи
повної загальної середньої освіти. Абітурієнти
повинні мати державний документ про освіту
встановленого зразка.

Обмеження
щодо форм навчання

Без обмежень

Академічні права
випускників

Можливість навчання за програмою освітнього
ступеня бакалавр за спеціальністю «Телекомунікації та
радіотехніка»

Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми

nkpt.ho.ua
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ІІІ Профіль освітньо-професійної програми
Таблиця 2 – Профіль освітньої програми
Тип диплома та обсяг
програми
Навчальний заклад
Акредитуюча інституція
Період акредитації
Рівень програми

А

Одиничний ступінь, 180 кредитів
ECTS
Новокаховський приладобудівний
фаховий коледж
Акредитаційна комісія МОН
України
FQ-EHEA – початковий (короткий )
цикл,
QF-LLL - 5 рівень, НРК – 5 рівень

Цілі освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
прикладні проблеми у телекомунікації та радіотехніки.

Б Характеристика програми
1

Предметна
область,
напрям

Телекомунікації та радіотехніка. Формування загальних та
фахових компетентностей особистості, які ґрунтується на
поняттях, категоріях, теоріях телекомунікації та радіотехніки,
вміння
конструювати,
експлуатувати,
досліджувати,
ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру
широкого функціонального призначення, знання сучасних
технологій виробництва радіоелектронної апаратури і
приладів, володіння комп'ютерними технологіями і САПР,
використання сучасної комп'ютерної техніки в інженерній
діяльності, - знання сучасних економічних процесів в
народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому
просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності,володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва,здатність працювати у різних галузях народного господарства.

2

Фокус
програми:
загальна\
спеціальна
Орієнтація
програми

Загальна програма «Телекомунікації та радіотехніка»
Основними складовими частинами програми є: загальна та
галузева підготовка – 27,2 %, фахова та практична підготовка
– 72,8 %
Структура
програми передбачає оволодіння знаннями і
вміннями
конструювати, експлуатувати, досліджувати,
ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру
широкого функціонального призначення, знання сучасних
технологій виробництва радіоелектронної апаратури і
приладів, володіння комп'ютерними технологіями і САПР,
використання сучасної комп'ютерної техніки в інженерній
діяльності, - знання сучасних економічних процесів в
народному господарстві, вміння орієнтуватися у ринковому
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просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності,володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва,здатність працювати у різних галузях народного господарства
4

Особливості

Програма забезпечує формування професійного рівня знань та
навичок з теорії телекомунікації та радіотехніки,
програми
конструювання, експлуатації, досліджування та ремонту
телевізійних та радіотехнічних систем. Орієнтована на
професійну спеціальну підготовку сучасних спеціалістів в
галузі електроніки та телекомунікацій з творчим мисленням,
здатних використовувати сучасні методи конструювання,
експлуатації та ремонту телевізійних та радіотехнічних систем
Програма виконується в активному дослідницькому
середовищі, є мобільною.
В Працевлаштування та продовження освіти
1

Працевлашт
ування
випускників

Молодший спеціаліст - радіотехнік завдяки фундаментальній підготовці з математики, фізики, обчислювальної техніки,
програмування, дисциплін радіотехнічного спрямування може:
- проектувати та впроваджувати у виробництво електронні та
радіотехнічні апарати і прилади;
- керувати виробничими ділянками;
- керувати ділянками розробки та удосконалення конструкції,
технології виробництва радіоелектронних приладів;
- керувати ділянками стандартизації та нормалізації виробів і
технологічних процесів;
- здійснювати контроль за якістю монтажу та регулювання
радіоелектронних приладів.
Можливі місця роботи:
- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту
радіотелевізійної апаратури;
- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту мобільних
телефонів;
- в органах служби безпеки (охоронна сигналізація та відео
спостереження);
- на підприємствах «Укртелеком»;
- консультантами з продажу радіоелектронної техніки;
- рекламні агентства по виготовленню світлової реклами;
- сервісні центри по обслуговуванню та ремонту медичної
техніки.
Молодший спеціаліст- радіотехнік здатен виконувати
зазначені професійні роботи за Національним класифікатором
України “Класифікатор професій” ДК 003 : 2010:
3114
724
7242
7243

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування
Монтажники електронного устаткування
Механіки та експлуатаційники електронного
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7244
8283
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устаткування
Установники та експлуатаційники телеграфного та
телефонного устаткування
Складальники електронного устаткування

Академічні
права
випускників

Молодший спеціаліст-радіотехнік має право продовжити
навчання за першим (бакалаврським) рівнем освіти за цією ж
галуззю знань, що узгоджується з отриманим дипломом
молодшого спеціаліста, або ж суміжною.
Стиль та методика навчання
Підходи до
Комбінація лекцій, практичних занять, лабораторних робіт,
викладання технічних
проектів,
тренінгів,
виконання
проектів,
та
дослідницьких наукових робіт.
навчання
Підходи та технології навчання: диференційований підхід;
особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє
середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання,
формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в
самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні
технології; дослідницькі технології.

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється
згідно Положення НКПТ «Порядок оцінювання успішності
здобувачів вищої освіти» за 100-бальною системою з
переведенням у систему оцінок за національною шкалою, а
також забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTSрейтинг (ECTS-Grade).
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням
тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище
методів.
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий.
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування,
есе, презентації, заліки, екзамени, захист курсового проекту,
захист звіту з технологічної практики.
Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломний
проєкт)
Д Програмні компетентності випускника
Група
Шифр
Зміст
1 Інтегральна
ІК1
Здатність досліджувати проблеми із використанням
компетентсистемного
аналізу,
синтезу
та
інших
ність
загальнонаукових методів пізнання
ІК2
Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати
повноту інформації в ході професійної діяльності
ІК3
Здатність
пропонувати
концепції,
моделі,
винаходити й апробувати способи й інструменти
професійної
діяльності
з
використанням
природничих,
соціально-гуманітарних
та
економічних наук
2

Система
оцінювання

15

ІК4
2

Загальні
компетентності

ЗК1
ЗК2
ЗК3
ЗК4
ЗК5
ЗК6
ЗК7
ЗК8
ЗК9
ЗК10

3

Спеціальні
(фахові,
предметні)
компетентності

ЗК11
СК1
СК2
СК3
СК4

СК5
СК6
СК7
СК8
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Здатність організувати багатобічну (у тому числі
міжкультурну) комунікацію й управляти нею
Здатність до абстрактного мислення, аналізу,
синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою як усно,
так і письмово
Навички
використання
інформаційних
і
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
Здатність працювати в команді, розуміючи розподіл
ролей,
їхні
функціональні
обов’язки
та
взаємозамінність
Здатність діяти на основі етичних міркувань.
Прагнення
до
збереження
навколишнього
середовища
Здатність діяти соціально відповідно та свідомо.
Здатність удосконалювати й розвивати свій
інтелектуальний і культурний рівень, будувати
власну траєкторію професійного розвитку й кар’єри
Здатність виявляти наукову сутність проблем у
професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо
їх розв’язання
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні
підходи до їх реалізації (креативність)
Здатність
приймати
управлінські
рішення,
оцінювати їх можливі наслідки та бути
відповідальним за якість кінцевого результату
діяльності
Здатність до самостійного освоєння нових методів
дослідження, зміні наукового та наукововиробничого профілю своєї діяльності
Здатність керувати проектами, організовувати
командну
роботу,
проявляти
ініціативу
з
удосконалення діяльності
Здатність аналізувати і формулювати вимоги,
ідентифікувати, класифікувати та описувати
завдання, знаходити методи до їх рішення.
Здатність приймати участь у проектуванні пристроїв
телекомунікаційних та радіотехнічних систем
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СК12
СК13

СК14

СК15

СК16

СК17
СК18
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Здатність
застосовувати
стандартні
методи
розрахунку при проектуванні вузлів телекомунікаційних та радіотехнічних виробів та систем
Здатність брати участь у роботах з розрахунку й
проектування телекомунікаційних та радіотехнічних
виробів та систем відповідно до технічних завдань з
використанням сучасних програмних платформ
Здатність розробляти робочу проектну й технічну
документацію, оформляти закінчені проектноконструкторські роботи з перевіркою відповідності
розроблювальних проектів і технічної документації
стандартам,
технічним
умовам
та
іншим
нормативним документам
Здатність
здійснювати
попереднє
технікоекономічне обґрунтування проектних рішень
Знання і розуміння специфікацій, стандартів, правил
і рекомендацій в професійній галузі, уміння
оцінювати
ступень
обґрунтованості
їх
застосування. Здатність дотримуватися їх при
реалізації технічних проектів
Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні
і міждисциплінарні знання для успішного
розв’язання завдань в галузі електроніки та
телекомунікацій.
Уміння готувати та презентувати документацію та
методичні
матеріали
щодо
конструювання,
експлуатації та ремонту телекомунікаційних та
радіотехнічних систем
Здатність оцінювати і враховувати економічні,
соціальні, технологічні та екологічні чинники, що
впливають на сферу професійної діяльності
випускника.
Здатність забезпечувати монтаж, налагодження та
експлуатацію
телекомунікаційних
та
радіотехнічних виробів та систем
Здатність
оцінювати
техніко-економічну
ефективність проектування, дослідження, виготовлення,
монтажу,
експлуатації,
ремонту
телекомунікаційних та радіотехнічних пристроїв та
систем
Здатність перевіряти технічний стан і залишковий
ресурс технологічного обладнання, організовувати
профілактичний огляд і поточний ремонт
обладнання
Здатність вибирати основні й допоміжні матеріали
та способи реалізації основних технологічних
процесів і застосовувати прогресивні методи
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експлуатації технологічного обладнання при
виготовленні телекомунікаційних та радіотехнічних
виробів
СК21
Здатність застосовувати методи стандартних
випробувань щодо визначення технологічних показників елементної бази телекомунікаційних та
радіотехнічних виробів та систем
СК22
Здатність застосовувати сучасні методи для
розроблення маловідходних, енергозберігаючих і
екологічно
чистих
телекомунікаційних
та
радіотехнічних технологій, що забезпечують
безпеку життєдіяльності людей та їхній захист від
можливих наслідків аварій, катастроф і стихійних
лих,
застосовувати
способи
раціонального
використання сировинних, енергетичних та інших
видів ресурсів
СК23
Здатність здійснювати заходи щодо профілактики
виробничого
травматизму
й
професійних
захворювань, контролювати дотримання екологічної
безпеки проведених робіт
Програмні результати навчання
Шифр
Зміст
ПР1
Знання основних положень теорії і практики наукового
пізнання
ПР2
Знання понятійного апарату теорії пізнання та філософські
категорії, що підлягають засвоєнню на історичній основі
розвитку науки, техніки і технології
ПР3
Знання основних тенденцій, що визначаються впливом науки
та виробництва наукового знання на всі сфери суспільного
життя та цивілізаційний розвиток
ПР4
Знання системних зв’язків дисциплін фахової підготовки і їх
комплексного використання для розв’язання задач предметної
області
ПР5
Знання принципів побудови математичних моделей технічних
систем і процесів
ПР6
Уміння застосовувати норми, методи і стандарти виробництва
наукового знання в процесі конкретної інженерно-конструкторської
та науково-дослідницької роботи

ПР7
ПР8
ПР9
ПР10

Уміння поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу
діяльність, орієнтовану на стимуляцію розвитку певної галузі
народного господарства
Уміння самостійно використовувати навчальну, наукову,
довідкову та методичну літературу в професійної галузі
Уміння створювати адекватні моделі об’єктів дослідження з
метою оптимізації процесів моделювання та проектування
Уміння проводити практичну роботу по математичному
моделюванню систем і процесів на комп’ютерах з
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використанням сучасних програмних середовищ.
ПР11
Знання правового змісту інтелектуальної власності та основні
форми і способи захисту інтелектуальної власності
ПР12
Знання – іноземної мови на рівні, достатньому для фахового та
побутового спілкування
ПР13
Знання змісту технічного завдання на розроблення та
виготовлення телекомунікаційних та радіотехнічних пристроїв
та систем
ПР14
Знання напрямків еволюції технологій на телекомунікаційних
мережах
ПР15
Знання цілей і задач систем управління телекомунікаційними
мережами
ПР16
Знання
методів
вирішення
задач
управління
телекомунікаційними мережами в умовах виходу з ладу
елементів і ділянок мереж
ПР17
Уміння проводити патентні дослідження щодо проектованого
виробу
ПР18
Уміння
використовувати
апаратно-програмні
засоби
проектування, в тому числі програмні пакети САПР у
предметній області
ПР19
Уміння виконувати технічну експертизу розробленого проекту
ПР20
Уміння складати та редактувати технічну та експлуатаційну
документацію на розроблюваний виріб
ПР21
Знання основних положень техніко-економічного аналізу
проектної та виробничої діяльності
ПР22
Знання методик контролю та діагностика стану охорони праці
на телекомунікаційних об’єктах
ПР23
Знання забезпечення цивільного захисту на виробничих
об’єктах
ПР23
Уміння розробляти та впроваджувати безпечні технології,
вибирати оптимальні умови і режими праці
ПР24
Уміння використовувати спеціальні вимірювальні прилади для
оцінювання радіаційної обстановки та її впливу на персонал,
організовувати системи оповіщення персоналу та населення
про виявлення надзвичайних ситуацій
ПР25
Уміння підвищувати ефективність виробництва на основі
впровадження нових форм і методів керівництва та системи
менеджменту якості
ПР26
Уміння забезпечувати захист інформації за допомогою
програмних та апаратних засобів, виконувати нормативну базу
України із захисту інформації
Ж Ресурсне забезпечення реалізації програми
1 Кадрове
Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам
забезпечення чинного законодавства України.
Вимоги щодо проведення лекційних та практичних занять
науково-педагогічними
працівниками
визначаються
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Положенням про організацію освітнього процесу в НКПТ та
іншими внутрішніми положеннями.
Всі науково-педагогічні працівники, залучені до
реалізації освітньої програми є штатними співробітниками ,
мають науковий ступінь і вчене звання та підтверджений
рівень наукової і професійної активності. Відповідно до Закону
України «Про вищу освіту» забезпечується підвищення
кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників
не рідше, ніж один раз на п’ять років.
Матеріальне Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
- технічне
(навчальні приміщення, спеціалізовані кабінети,
забезпечення комп’ютерні класи, навчальні лабораторії, мультимедійне
обладнання тощо) відповідає вимогам і потребі до проведення
лекційних і практичних занять, у т.ч. в дистанційному режимі,
та відеоконференцій.
В НКПФК є 2 локальні комп’ютерні мережі з доступом до
мережі Інтернет.
Наявність спеціалізованого програмного забезпечення та
необмежений відкритий доступ до Інтернет-мережі в
спеціалізованих комп’ютерних аудиторіях навчального
закладу дозволяє набути здобувачам необхідних практичних
компетенцій та навичок. Наявна вся необхідна соціальнопобутова інфраструктура ( гуртожиток, їдальня та відкритий
спортивний майданчик,тренажерна зала ), кількість місць в
гуртожитку відповідає вимогам.
Інформаційне Офіційний веб-сайт http:// nkpt.ho.ua містить інформацію
та навчально про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність,
- методичне
структурні
підрозділи,
правила
прийому,
контакти.
забезпечення Упровадження в освітній процес та діяльність наукової
бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних
технологій, забезпечення вільного багатоканального доступу
до світових освітніх та наукових ресурсів через мережу
Інтернет, постійне оновлення бази навчальної літератури та
періодичних видань.
Фонд наукової бібліотеки технікуму містить 40216
примірників загального фонду, 36 440 од. навчальних і
наукових книг, 5 од. – періодичних видань. Власними
електронними ресурсами бібліотеки є:
Електронний каталог ( 129 бібліографічних записів).
В бібліотеці створено локальну комп'ютерну мережу, що
налічує 2 ПК, підключених до загальної мережі фахового
коледжу із виходом в Інтернет та зоною Wi-Fi.
Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів
вищої освіти відповідає ліцензійним та акредитаційним
вимогам, розроблено:
- освітньо-професійна програма підготовки фахівця;
- засоби діагностики якості вищої освіти;
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- навчальний план, затверджений в установленому порядку;
- навчально-методичне забезпечення для кожної
навчальної дисципліни навчального плану: навчальних і
робочих навчальних програм дисциплін; плани
семінарських та практичних занять; методичні вказівки і
тематика курсової роботи;
- пакети контрольних завдань для перевірки знань з
навчальних дисциплін загальної, галузевої та фахової
підготовки; програми всіх видів практик;
- методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних
робіт;
дидактичне
забезпечення
самостійної
роботи
здобувачів; критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів.
Одним із основних елементів навчально-методичного
забезпечення освітнього процесу є навчально-методичні
комплекси дисциплін, які розробляються відповідно до
Положення
про
навчально-методичний
комплекс
навчальної дисципліни та постійно удосконалюються
Академічна мобільність
Національна Індивідуальна академічна мобільність уможливлюється в
кредитна
рамках угод про співпрацю з вищими навчальними
мобільність
закладами:
- Харківський національний університет радіоелектроніки;
- Харківський національний економічний університет ім..
Семена Кузнеця;
- Національний
технічний
університет
«Харківський
політехнічний інститут»;
- Національний
аерокосмічний
університет
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
- Миколаївський національний університет кораблебудування
ім. адмірала Макарова;
- Миколаївський національний аграрний університет;
- Дніпропетровський Державний ВНЗ «Національний гірничий
університет»;
- Хмельницький національний університет;
- Херсонський національний технічний університет;
- Національний університет «Львівська політехніка»;
- Одеський національний політехнічний університет.
Встановлено
науково-освітянські
відносини
з
Миколаївським національним аграрним університетом
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ІV Структура та компоненти освітньо-професійної програми
В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний
підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів
навчання за освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем)
передбачаються певні витрати часу здобувача освіти, тобто необхідний і
достатній обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості
кредитів ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 семестр – 30
кредитів ЄКТС, навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.
Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів:
-нормативних (обов’язкових) та вибіркових навчальних дисципліни, які
розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна)
відповідно до профілю освітньої програми.
До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що
спрямовані

на

формування

загальних

компетентностей

у

здобувача

передфахової вищої освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду,
організаційних та комунікаційних навичок.
До блоку галузевої підготовки відносяться навчальні дисципліни, що
спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю
знань у здобувача перед фахової вищої освіти, зокрема, ключові для всіх
спеціальностей конкретної галузі знань та підтримуючого характеру.
До блоку фахової/предметної підготовки відносяться навчальні
дисципліни,

що

спрямовані

на

формування

спеціальних

фахових

компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема,
предметної області та професійного спрямування.
Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи
(самостійну, аудиторну, практичну , дослідницьку тощо) відповідно до
навчального плану.
В табл. 3 представлений розподіл змісту освітньої програми та обсягу
кредитів ЄКТС.
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Таблиця 3 - Загальний розподіл змісту освітньо-професійної
програми та обсягу кредитів ЄКТС за компонентами
Блоки підготовки

Академічні години/кредити ЄКТС
Обовязкові Вибіркові
Всього
дисципліни дисципліни
615/20,5
90/3
705/23,5
765/25,5
765/25,5
1785/59,5
840/28
2625/87,5

Загальна підготовка (1)
Галузева підготовка (2)
Фахова предметна
підготовка (3)
Практична підготовка (4)
Загальний обсяг

1305/43,5
4470/149

930/31

1305/43,5
5400/180

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами, структурно-логічна
послідовність їх вивчення, форми підсумкового контролю наведено в табл.4.
Таблиця 4 - Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС за

Шифр за ОП

Назва навчальної
дисципліни

1

2

Мінімальна
кількість
навчальних
Форма
годин/кредитів контро
вивчення блоку
лю
3

Семестр

компонентами

4

5

екзамен
залік
екзамен

3
3
6

залік
екзамен
залік
залік

6
3
3
4
6
4
6

І Блок «Загальна підготовка»
Обов’язкові компоненти
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
ГСЕ 1.1.01
ГСЕ 1.1.01.01
ГСЕ 1.1.01.02
ГСЕ 1.1.02
ГСЕ 1.1.03
ГСЕ 1.1.04
ГСЕ 1.1.05
ГСЕ 1.1.06
ГСЕ 1.1.07

(нормативні навчальні дисципліни)
Історія та культура України
Ісорія України
60/2
Культурологія
45/1,5
Українська мова (за професійним
45/1,5
спрямуванням)
Основи філософських знань
45/1,5
Економічна теорія
60/2
Основи правознавства
45/1,5
Іноземна мова (за професійним
180/6
спрямуванням)
Фізичне виховання
135/4,5

Всього

615/20,5

1.2 Дисципліни циклу математичної природничо-наукової підготовки
МПН 1.2.01

Вища математика

МПН 1.2.02

Основи електротехніки

135/4,5

залік
екзамен
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МПН 1.2.02.01

Фізика

90/3

залік

МПН 1.2.02.02

Основи теорії кіл

120/4

МПН 1.2.03

Інформатика

90/3

залік
екзамен
залік

МПН 1.2.04

Інженерна та комп’ютерна графіка
і стандартизація
Підприємницька діяльність:
Економіка промисловості
Основи підприємництва
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Безпека життєдіяльності

90/3

залік

60/2
45/1,5
45/1,5
45/1,5
45/1,5
765/25,5

екзамен
залік
залік
залік
залік

7
7
4
6
7

45/1,5
90/3

залік
екзамен

3
3

60/2

залік

5

150/5

залік

4

120/4

екзамен

6

90/3

залік

5

120/4

залік

5

150/5

залік

7

120/5

екзамен

4

120/5

екзамен

4

90/3

залік

5

210/7

залік
екзамен

5
6

90/3

екзамен

6

МПН 1.2.05
МПН 1.2.05.01
МПН 1.2.05.02
МПН 1.2.06
МПН 1.2.07
МПН 1.2.08
Всього

3
4
3
4
3
4
3
4

1.3 Дисципліни професійної та практичної підготовки
ППП 1.3.01.01
ППП 1.3.01.01
ППП 1.3.01.02
ППП 1.3.01.03
ППП 1.3.02
ППП 1.3.03
ППП 1.3.04
ППП 1.3.05
ППП 1.3.06
ППП 1.3.07
ППП 1.3.07.01
ППП 1.3.07.02
ППП 1.3.08
ППП 1.3.09
ППП 1.3.09.01
ППП 1.3.09.02

Основи теорії телекомуні-кацій
та радіотехніки
Вступ до спеціальності
Основи теорії телекомунікацій та
радіотехніки
Основи теорії кодування та
передавання інформації
Матеріалознавство та елементна
база телекомунікаційних та
радіотехнічних систем
Електроніка, мікро- та
наноелектроніка
Вимірювання в телекомунікаційних та радіотехнічних
системах
Основи автоматичного керування
та робототехніка
Мікропроцесорні пристрої та
системи
07 Схемотехніка
Схемотехніка цифрових
пристроїв телекомунікаційних та
радіотехнічних систем
Схемотехніка аналогових
пристроїв телекомунікаційних та
радіотехнічних систем
Джерела живлення та засоби
силової електроніки
Телекомунікаційні пристрої
Телекомунікаційні пристрої
приймання та передавання
інформації
Основи телебачення та
телевізійні системи
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ППП 1.3.10
ППП 1.3.11
ППП 1.3.11.01
ППП 1.3.11.02

Основи конструювання i
технології виробництва РЕА
Основи регулювання та
контролю
Основи регулювання і ремонту
РЕА
Надійність, контроль та
діагностика РЕА

Всього

120/4

екзамен

5

120/4

залік

7

90/3

залік

7

залік

7

залік

5

залік

5

залік

7

Залік

7

екзамен

7

залік
екзамен

7
7

проект

7

1305/43,5

2. ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2. 1 Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
ВГСЕ 2.1.01
Менеджмент та маркетинг
90/3
2. 3. Дисципліни професійної та практичної підготовки
ВППП 2. 3.01
Акустичні пристрої, технічне
60/3
обслуговування i ремонт
ВППП 2. 3.02
Пристрої НВЧ та антени
60/2
ВППП 2. 3.03
Телекомунікаційні системи та
мережі
ВППП 2. 3.03.01
Телекомунікаційні та
90/3
інформаційні мережі
ВППП 2. 3.03.02
Захист інформації в
90/3
телекомунікаційних та
радіотехнічних системах
ВППП 2. 3.03.03
Побутові телевізійні пристрої,
150/5
технічне обслуговування i
ремонт
ВППП 2. 3.04
Системи автоматизованого
проектування
ВППП 2. 3.04.01
Комп’ютерна графіка
90/3
ВППП 2. 3.04.02
Системи автоматизованого
150/5
проектування радіоелектроної
апаратури
ВППП 2. 3.05
Комплексний курсовий проект
150/5
Всього
840/28
Всього дисциплін
930/31
за вибором
Загальна
5400/180
кількість

Матрицю відповідності
компетентностей випускника за спеціальністю
172»Телекомунікації та радіотехніка» та компетентностей за НРК наведено в
табл.5.
Матрицю відповідності визначених Стандартом результатів навчання та
компетентностей наведено в табл. 6.
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V Форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється у формі
здобувачів вищої публічного захисту кваліфікаційної роботи (дипломний
освіти
проект)
Вимоги до
атестаційної
атестації осіб, які
навчаються у
вищих
навчальних
закладах

Вид
кваліфікаційної
роботи
(дипломний
проект)
встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій
та типових задач діяльності. Вимоги до засобів об’єктивного
Контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньої
підготовки встановлюються в «Засоби діагностики якості вищої
освіти». Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язання
спеціалазованого завдання на розробку та
виготовлення
радіоелектронного пристрою або технічного обслуговування
телевізійного (радіотехнічного) пристрою.
Кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат.

VI Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
фахової передвищої освіти
Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та якості освітньої
діяльності Новокаховського приладобудівного фахового коледжу передбачає
здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у
тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти
та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.
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Таблиця 5 Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей
дескрипторам НРК
Класифікація
компетентностей
за НРК

Знання

Уміння

Комунікація

Автономія
і
відповідальність

Загальні компетентності

ЗК1 Здатність до абстрактного
мислення, аналізу, синтезу.
ЗК 2 Здатність застосовувати знання
у практичних ситуація.
ЗК3
Здатність
спілкуватися
державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК4
Здатність
спілкуватися
іноземною мовою як усно, так і
письмово
ЗК5
Навички
використання
інформаційних
і комунікаційних
технологій.
ЗК6 Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями.
ЗК7 Здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК8 Здатність працювати в команді,
розуміючи розподіл ролей, їхні
функціональні
обов’язки
та
взаємозамінність
ЗК 9 Здатність діяти на основі
етичних міркувань.
ЗК 10 Прагнення до збереження
навколишнього середовища
ЗК 11 Здатність діяти соціально
відповідно та свідомо.

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Спеціальні (фахові) компетентності

СК-1 Здатність удосконалювати й
розвивати свій інтелектуальний і
культурний рівень, будувати власну
траєкторію професійного розвитку й
кар’єри
СК-2 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)

+

+

+

+

+

+

+
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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 науково-виробничого профілю
своєї діяльності
СК-6 Здатність керувати проектами,
організовувати командну роботу,
проявляти ініціативу з удосконалення
діяльності
СК-7
Здатність
аналізувати
і
формулювати
вимоги,
ідентифікувати, класифікувати та
описувати
завдання,
знаходити
методи до їх рішення.
СК-8 Здатність приймати участь у
проектуванні
пристроїв
телекомунікаційних та радіотехнічних
систем
СК-9
Здатність
застосовувати
стандартні методи розрахунку при
проектуванні
вузлів
телекомунікаційних
та
радіотехнічних
виробів та систем
СК -10 Здатність брати участь у
роботах з розрахунку й проектування
телекомунікацій-них
виробів
та
систем відповідно до технічних
завдань з використанням сучасних
програмних платформ
СК-11 Здатність розробляти робочу
проектну й технічну документацію,
оформляти
закінчені
проектноконструк-торські роботи з перевіркою
відповідності
розроблювальних
проектів і технічної докумен-тації
стандартам, технічним умовам та
іншим нормативним документам
СК-12
Здатність
здійснювати
попереднє
техніко-економічне
обґрунтування проектних рішень
СК-13
Знання
і
розуміння
специфікацій, стандартів, правил і
рекомендацій в професійній галузі,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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уміння оцінювати ступень обгрунтованості
їх застосування. Здатність
дотримуватися їх при реалізації
технічних проектів
СК-14 Здатність застосовувати і
розвивати
фундаментальні
і
міждисциплінарні
знання
для
успішного розв’язання завдань в
галузі
електроніки
та
телекомунікацій.
СК-15
Уміння
готувати
та
презентувати
документацію
та
методичні
матеріали
щодо
конструювання,
експлуатації
та
ремонту
телекомунікаційних
та
радіотехнічних систем
СК-16
Здатність
оцінювати
і
враховувати економічні, соціальні,
технологічні та екологічні чинники,
що впливають на сферу професійної
діяльності випускника.
СК-17
Здатність
забезпечувати
монтаж,
налагодження
та
експлуатацію телекомунікаційних та
радіо-технічних виробів та систем
СК-18 Здатність оцінювати технікоекономічну
ефективність
проектування, дослідження, виготовлення, монтажу, експлуатації,
ремонту
телекомунікаційних
та
радіотехнічних пристроїв та систем
СК-19 Здатність перевіряти технічний
стан
і
залишковий
ресурс
технологічного
обладнання,
організовувати профілактичний огляд
і поточний ремонт обладнання
СК-20 Здатність вибирати основні й
допоміжні матеріали та способи
реалізації основних технологічних
процесів і застосовувати прогресивні
методи експлуатації технологічного
обладнання
при
виготовленні
телекомунікаційних та радіотехнічних
виробів
СК-21
Здатність
застосовувати
методи стандартних випробувань
щодо
визначення
технологічних

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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показників елементної бази телекомунікаційних та радіотехнічних виробів
та систем
СК-22
Здатність
застосовувати
сучасні методи для розроблення
маловідходних, енергозберігаючих і
екологічно
чистих
телекомунікаційних та радіотехнічних
технологій, що забезпечують безпеку
життєдіяльності людей та їхній захист
від можливих наслідків аварій,
катастроф
і
стихійних
лих,
застосовувати способи раціонального
використання
сировинних,
енергетичних та інших видів ресурсів
СК-23 Здатність здійснювати заходи
щодо профілактики виробничого
травматизму
й
професійних
захворювань,
контролювати
дотримання
екологічної
безпеки
проведених робіт

+

+

+

+

+

+
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Таблиця 6 Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей
Компетентності
Програмні
результати
навчання
інтегральні

Загальні
компетентності

ПР1
ПР2

ПР3

ПР4

ПР5

ПР6

Знання основних положень теорії і
практики наукового пізнання
Знання понятійного апарату теорії
пізнання та філософські категорії, що
підлягають засвоєнню на історичній
основі розвитку науки, техніки і
технології
Знання
основних
тенденцій,
що
визначаються впливом науки та
виробництва наукового знання на всі
сфери
суспільного
життя
та
цивілізаційний розвиток
Знання системних зв’язків дисциплін
фахової підготовки і їх комплексного
використання для розв’язання задач
предметної області
Знання
принципів
побудови
математичних
моделей
технічних
систем і процесів
Уміння застосовувати норми, методи і
стандарти
виробництва
наукового
знання в процесі конкретної інженерно-

Спеціальні (фахові)
компетентності

+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ + + + + + +
+

11
+

+

+ + + + + + + + + +

+

+ + + +

+

+ +

+

+ + + + + + + + + +

+

+ + + +

+

+ + +

+

+ + + + + + + + + +

+

+

+ + +

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
+
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+ +

+

+

+

+ + + + + + + + + + + +

+ +

+

+

+ + + + + + + +

+

+ + + + + +
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ПР7

ПР8

ПР9

ПР10

ПР11

ПР12

ПР13

ПР14
ПР15
ПР16

1конструкторської
та
науководослідницької роботи
Уміння
поєднувати
дослідницьку,
проектну і виробничу діяльність,
орієнтовану на стимуляцію розвитку
певної галузі народного господарства
Уміння самостійно використовувати
навчальну, наукову, довідкову та
методичну літературу в професійної
галузі
Уміння створювати адекватні моделі
об’єктів
дослідження
з
метою
оптимізації процесів моделювання та
проектування
Уміння проводити практичну роботу по
математичному моделюванню систем і
процесів
на
комп’ютерах
з
використанням сучасних програмних
середовищ.
Знання
правового
змісту
інтелектуальної власності та основні
форми
і
способи
захисту
інтелектуальної власності
Знання – іноземної мови на рівні,
достатньому
для
фахового
та
побутового спілкування
Знання змісту технічного завдання на
розроблення
та
виготовлення
телекомунікаційних та радіотехнічних
пристроїв та систем
Знання напрямків еволюції технологій
на телекомунікаційних мережах
Знання цілей і задач систем управління
телекомунікаційними мережами
Знання методів вирішення задач
управління
телекомунікаційними

+

+ +

+ + +

+ +

+

+ +

+

+ + +

+

+ +

+

+ + + + +

+

+ +

+ +

+ + +

+ + + +

+

+

+ + +

+ +

+

+

+

+ +

+

+ +

+

+

+

+ +

+

+ +

+ + +

+ + +
+

+ + +
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ПР17

ПР18

ПР19
ПР20

ПР21

ПР22

ПР23
ПР24

ПР25

ПР26

мережами в умовах виходу з ладу
елементів і ділянок мереж
Уміння
проводити
патентні
дослідження
щодо
проектованого
виробу
Уміння використовувати апаратнопрограмні засоби проектування, в тому
числі програмні пакети САПР у
предметній області
Уміння виконувати технічну експертизу
розробленого проекту
Уміння складати та редагувати технічну
та експлуатаційну документацію на
розроблюваний виріб
Знання основних положень технікоекономічного аналізу проектної та
виробничої діяльності
Знання
методик
контролю
та
діагностика стану охорони праці на
телекомунікаційних об’єктах
Знання
забезпечення
цивільного
захисту на виробничих об’єктах
Уміння розробляти та впроваджувати
безпечні
технології,
вибирати
оптимальні умови і режими праці
Уміння використовувати спеціальні
вимірювальні прилади для оцінювання
радіаційної обстановки та її впливу на
персонал,
організовувати
системи
оповіщення персоналу та населення про
виявлення надзвичайних ситуацій
Уміння
підвищувати
ефективність
виробництва на основі впровадження
нових форм і методів керівництва та
системи менеджменту якості
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