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Телекомунікаційні системи та мережі 

  
А  Мета програми 

  

Метою програми є поєднання високого рівня професійної 
підготовки в галузі телекомунікацій з формуванням у студента 
наукового світогляду та надання широкого кругозору у 
соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній 
сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах 
наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та 
цілісності надання знань, практичної спрямованості та 
усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу 
наукового та системного підходів тощо. 

В  Характеристика програми 

1 
Предметна 
область, напрям 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра 
розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері 
інженерної та наукової діяльності в області телекомунікаційних 
систем і мереж та інформаційних технологій. 

2 

Фокус 
програми: 
загальна \ 
спеціальна 

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є 
орієнтація на формування максимально широкого науково-
технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма 
збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної 
підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за 
спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з 
фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, 
дисциплін загально професійної та спеціальної підготовки. 
Загальний обсяг освітньої програми бакалавра за спеціальніс- 



 

 

тю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» становить 240 
кредитів ЄКТС. Програма здійснюється в очній формі 
навчання. Нормативний строк навчання складає чотири роки. 

3 
Орієнтація 
програми 

Особи, які бажають навчатися за програмою мають мати пов-
ну загальну середню освіту або освітній ступінь молодшого 
бакалавра за спорідненою (або іншими спеціальностями) у 
відповідності до умов та правил прийому. Абітурієнти 
повинні мати державний документ про освіту або(та) профе-
сійну підготовку встановленого зразка. Вступники зарахо-
вуються на навчання на підставі правил прийому, які затверд-
жуються в НТУ «ХПІ». 

4 
Особливості 
програми 

Атестація випускників проводиться у формі захисту бакалав-
рської кваліфікаційної роботи та завершується видачею доку-
ментів встановленого зразка про присудження ступеня бака-
лавра з присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з 
телекомунікацій та радіотехніки». Атестація здійснюється 
відкрито і публічно. 

С  Працевлаштування та продовження освіти  

1 Працевлаштування

Випускник може працювати на посадах електромонтера 
зв’язку, електромеханіка, інженера зв’язку, мережевого 
інженера, Dev-Ops, розробника телекомунікаційних і 
інформаційно-комп’ютерних систем і мереж, радіоелек-
тронних систем, систем управління, розробника і тесту-
вальника програмного забезпечення систем телекомунікації та 
інформаційно-комп’ютерних систем. За умови придбання 
виробничого досвіду та здачі екзаменів для підтвердження 
наявності відповідних обсягів професійних знань, умінь та 
навичок він може працювати на посаді старшого 
електромеханіка, начальника дільниці, начальника цеху 
зв’язку, керівника відповідних підрозділів дистанцій зв’язку 
або відділу зв’язку на виробництві.  

2 
Продовження 
освіти 

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною про-
грамою и отримав диплом бакалавра, може продовжити 
навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання 
другого рівня освіти – магістр (Level 9 за Європейською 
рамкою кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF 
LLL) або Second cycle за Рамкою кваліфікацій Європейського 
простору вищої освіти (QF EHEA) ). 

D  Стиль та методика навчання 

1 

Підходи до 
викладання та 
навчання 

У процесі викладання передбачено застосування таких нав-
чальних технологій, як: лекції проблемного характеру, лабора-
торні заняття, робота в малих групах, семінари-дискусії, 
мозкові атаки, презентації, що розвивають комунікативні та 
лідерські навички, самостійна робота з літературними джере-
лами, уміння узагальнення; змішані форми навчання з вико-
ристанням дистанційних платформ масових он-лайн курсів. 

2 
Система 
оцінювання 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі 
поточного та підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань 
студентів проводиться за рейтинговою системою. Поточний 
контроль включає контроль знань, умінь та навичок студентів 
на лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час 
виконання індивідуальних навчальних завдань, контрольних, 
розрахункових, розрахунково-графічних, курсових робіт і 



 

 

проектів. Підсумковий контроль проводиться у формі 
екзаменів, заліків, підсумкового контролю та випускної 
атестації з захистом дипломного проекту або роботи. 

Е  Програмні компетентності 

1 
Загальні 

(універсальні) 
 

 ЗК-1 

Здатність демонструвати базові знання основ філософії, 
психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 
культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 
цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, 
розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку 
суспільства й уміння їх використовувати в професійній і 
соціальній діяльності. 

 ЗК-2 

Здатність демонструвати базові знання в галузі інформатики й 
сучасних інформаційних технологій, навички використання 
програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних 
мережах, уміння створювати бази даних і використовувати 
інтернет-ресурси 

 ЗК-3 

Здатність вирішувати соціально-економічні і політичні 
проблеми з урахуванням загальнолюдських цінностей, норм 
поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистісних 
та суспільних відносинах 

 ЗК-4 
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 
навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах. 

 ЗК-5 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 
письмово, уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати 
усну та письмову мову, готовність до використання однієї з 
іноземних мов 

 ЗК-6 

Здатність поліпшувати стан довкілля, забезпечувати здоров'я 
та гармонійний розвиток людини, володіти методами вияв-
лення змін екологічних показників під впливом антропогенної 
діяльності людини. 

 ЗК-7 

Здатність оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, 
соціальні події та явища. Уміти враховувати процеси 
соціально-політичної історії України, правові засади та етичні 
норми у виробничій або соціальній діяльності. 

 ЗК-8 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел, застосування методів оцінювання, збереження, 
переробки та використання інформації, які необхідні для 
вирішення наукових і професійних завдань. 

 ЗК-9 

Здатність до аналізу інтелектуальної власності, правової 
охорони об'єктів інтелектуальної власності та їх захисту в 
Україні та світі 

 ЗК-10 
Уміння організації власної діяльності та ефективного 
управління часом 

 ЗК-11 

Здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання в практичних ситуаціях 

 ЗК-12 

Здатність до розуміння ролі науки в розвитку цивілізації та 
взаємодії науки і техніки 



 

 

2 
Спеціальні 
(фахові) 

 

 ПК-1 

Здатність розробляти та програмувати прості функціональні 
схеми пристроїв управління засобів телекомунікації інформа-
ційно-комп’ютерних систем 

 ПК-2 
Здатність графічно відображати геометричні образи об'єктів 
мережевого обладнання, схем і систем телекомунікації. 

 ПК-3 

Здатність використовувати основи електроніки, 
електродинаміки, електротехніки, теорії електричних кіл та 
сигналів, обчислювальної та мікропроцесорної техніки та 
вибирати компоненти для проектування, виробництва та 
ремонту в процесі експлуатації телекомунікаційних та 
інформаційно-комп’ютерних мереж. 

 ПК-4 

Здатність використовувати методи та технічні засоби для 
вимірювання основних параметрів засобів телекомунікації 
інформаційно-комп’ютерних систем 

 ПК-5 

Здатність використовувати методи аналізу та розрахунків 
параметрів лінійних і нелінійних електричних ланцюгів 
постійного та змінного струму  

 ПК-6 

Здатність застосовувати сучасні експериментальні методи для 
оцінки якості зв’язку, передачі даних, захисту інформації, 
надійності засобів телекомунікації, телекомунікаційних та 
інформаційно-комп’ютерних систем. 

 ПК-7 

Здатність використовувати правила техніки безпеки, 
виробничої санітарії, пожежної безпеки та норми охорони 
праці 

 ПК-8 

Готовність брати участь у монтажних, налагоджувальних, 
ремонтних і профілактичних роботах на телекомунікаційних 
та інформаційно-комп’ютерних мережах  

 ПК-9 

Готовність до кооперації з колегами по роботі і роботі в 
колективі, до організації роботи малих колективів виконавців 

 ПК-10 

Готовність забезпечувати виконання виробничої та трудової 
дисципліни, контролювати дотримання вимог безпеки 
життєдіяльності 

 ПК-11 

Готовність до прийомки та освоєння нового 
телекомунікаційного обладнання, складання заявок на 
обладнання та запасні частини, підготовки технічної 
документації на його ремонт 

 ПК-12 

Здатність здійснювати аналіз науково-технічної інформації 
для  оцінки якості апаратного та програмного забезпечення 
засобів телекомунікації інформаційно-комп’ютерних систем 

 ПК-13 

Здатність використовувати навички роботи з комп'ютером для 
рішення експериментальних і практичних завдань 
 

 ПК-14 

Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 
теорії інформації та кодування в телекомунікаційних та 
інформаційно-комп’ютерних системах. 
 



 

 

3 Спеціалізація  

 ПКс1-1 
Здатність розробляти та розраховувати схеми цифрових 
інфокомунікаційних мереж, визначати склад їх обладнання. 

 ПКс1-2 

Здатність обирати та застосовувати технічні засоби для 
вимірювання параметрів телекомунікаційних систем, 
аналізувати результати вимірів та робити відповідні висновки. 

 ПКс1-3 

Здатність здійснювати оперативні зміни режимів роботи 
мереж телекомунікації та готовність до проведення дій 
стосовно ліквідації, відмов, аварій, які можуть виникнути в 
мережах та засобах телекомунікації. 

 ПКс1-4 

Володіння основами моделювання, проектування, 
експлуатації, контролю працездатності та технічного 
обслуговування телекомунікаційних систем. 

 ПКс1-5 

Здатність складати і оформлювати оперативну документацію, 
яка передбачена правилами технічної експлуатації 
телекомунікаційних систем 

 ПКс1-6 
Здатність ефективно застосовувати знання про сучасні 
досягнення в галузі інфокомунікацій.  

F  Програмні результати навчання 
 Загальна підготовка  

 РНз-1 

Знати та розуміти фундаментальні, природничі і інженерні 
дисципліни, зокрема хімії, фізики, електротехніки, електроди-
наміки, електроніки та схемотехніки і мікропроцесорної 
техніки на рівні, необхідному для досягнення інших 
результатів освітньої програми і  розв’язання типових задач і 
проблем телекомунікації. 

 РНз-2 

Знати та використовувати навички програмування, програмні 
засоби в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази 
даних, демонструвати уміння розробляти алгоритми та 
комп’ютерні програми з використання мов високого рівня та 
технологій об’єктно-орієнтованого програмування для 
реалізації задач в галузі інформаційно-комп’ютерних та 
телекомунікаційних системах. 

 РНз-3 

Знати методи розв’язання соціально-економічних і політичних 
проблем з урахуванням загальнолюдських цінностей, норм 
поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистісних 
та суспільних відносинах 

 РНз-4 

Вміти працювати в групах, мати навички взаємодії із іншими 
людьми. У повсякденній діяльності керуватися етичними 
міркуваннями (мотивами).  

 РНз-5 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 
письмово, уміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати 
усну та письмову мову, готовність до використання однієї з 
іноземних мов 

 РНз-6 

Здатність поліпшувати стан довкілля, забезпечувати здоров'я 
та гармонійний розвиток людини, володіти методами вияв-
лення змін екологічних показників під впливом антропогенної 
діяльності людини. 

 РНз-7 

Здатність оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, 
соціальні події та явища. Уміти враховувати процеси 
соціально-політичної історії України, правові засади та етичні 



 

 

норми у виробничій або соціальній діяльності. 

 РНз-8 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел, застосування методів оцінювання, збереження, 
переробки та використання інформації, які необхідні для 
вирішення наукових і професійних завдань. 

 РНз-9 

Здатність до аналізу інтелектуальної власності, правової 
охорони об'єктів інтелектуальної власності та їх захисту в 
Україні та світі 

 РНз-10 
Уміння організації власної діяльності та ефективного 
управління часом 

 РНз-11 

Здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність 
застосовувати знання в практичних ситуаціях 

 РНз-12 

Здатність до розуміння ролі науки в розвитку цивілізації та 
взаємодії науки і техніки 

 


