
 

 

Профіль програми  
освітнього ступеня  магістр 

 
за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка 

спеціалізація 172-01 Телекомунікаційні системи та мережі 
 

 

Тип та обсяг програми 
Освітньо-професійна, 
90 кредитів ЄКТС / 1,5 роки 

Вищий навчальний заклад 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

Ліцензія Серія АЕ № 636487 від 17.06.2015 р. 

Акредитація 

Сертифікат  

РД-ІV №2158945 від 12.08.2013 р. 
термін дії до 1 липня 2023 р. 

Рівень програми, тип диплома 
Другий рівень вищої освіти, 
одиничний 

Галузь знань 
17 Електроніка та 

телекомунікації 

Кваліфікація 

Магістр з телекомунікацій та 
радіотехніки 
Спеціалізація  
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 магістрів розроблена 
для бакалаврів, 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 магістра 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 магістра за спеціальністю 172 «Телекомунікації та 



 

 

радіотехніка» становить 90 кредитів ЄКТС. Програма 
здійснюється в очній формі навчання. Нормативний строк 
навчання складає півтора роки. 

3 
Орієнтація 
програми 

Особи, які бажають навчатися за програмою мають мати 
перший рівень вищої освіти за спорідненою, або іншою 
спеціальністю у відповідності до умов та правил прийому. 
Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту 
встановленого зразка. Вступники зараховуються на навчання на 
підставі правил прийому, які затверджуються в НТУ «ХПІ». 

4 
Особливості 
програми 

Атестація випускників проводиться у формі захисту магістерсь-
кої кваліфікаційної роботи та завершується видачею документів 
встановленого зразка про присудження ступеня магістра з 
присвоєнням кваліфікації: «Магістр з телекомунікацій та 
радіотехніки». Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

С  Працевлаштування та продовження освіти  

1 
Працевлаштув
ання 

Випускник може працювати на посадах пов’язаних з науково-
дослідною діяльністю в області комп’ютерних наук і 
інформацій-них технологій, прикладної геометрії та інженерної 
графіки та викладацькою діяльністю за відповідними освітніми 
програмами у ВНЗ України та за кордоном.  

2 
Продовження 
освіти 

Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною 
програ-мою и отримав диплом магістра, може продовжити 
навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання третього 
рівня освіти – доктор філософії (PhD) за спеціальністю 172 –
«Телекомунікації та радіотехніка». 

D  Стиль та методика навчання 

1 

Підходи до 
викладання та 
навчання 

У процесі викладання передбачено застосування таких навчаль-
них технологій, як: лекції проблемного характеру, лабораторні 
заняття, індивідуальна робота та робота в малих групах, 
семінари-дискусії, мозкові атаки, презентації, що розвивають 
комунікативні та лідерські навички, самостійна робота з 
літературними джерелами, уміння узагальнення; змішані форми
навчання з використанням дистанційних платформ масових он-
лайн курсів. 

2 
Система 
оцінювання 

Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточ-
ного та підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань 
студен-тів 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 до критичного аналізу та оцінки сучасних досягнень, 
сформулювати нові підходи для рішення теоретичних та 
практичних задач у наукових дослідженнях 

 
 

ЗК-2 
Готовність до самостійної, індивідуальної роботи, здійснювати 
комплексні дослідження, прийняття рішень в 



 

 

міждисциплінарних областях 

 

 
ЗК-3 

Здатність і готовність володіти основними інформаційними 
технологіями, способами та засобами одержання, збереження, 
обробки інформації, методологією наукової та педагогічної 
діяльності, представлення результатів роботи 

 

 
ЗК-4 

Володіти навичками патентно-інформаційних досліджень, 
захисту прав інтелектуальної власності; здатність проведення 
оцінки комерційного потенціалу й перспектив комерціалізації 
технологічних інновацій 

 
ЗК-5 Здатність планувати науково-професійний та особистий 

розвиток 

2 
Спеціальні 
(фахові) 

 

 
ПК-1 

Здатність до організації та проведення наукових досліджень та 
виконання інноваційних розробок в галузі комп’ютерних наук і 
інформаційних технологій 

 

ПК-2 

Здатність розробляти математичні моделі і алгоритми для 
вирішення наукових та практичних задач прийняття 
оптимальних рішень і проектування систем, керування 
системами, процесами та проектами, аналізу та обробки даних, 
інтелектуального пошуку та видобування знань. 

 

ПК-3 

Готовність до розробки та впровадження нових інформаційних 
технологій і програмного забезпечення для управління, 
проектування, прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки 
даних. 

 
ПК-4 

Здатність розробляти, проектувати, та впроваджувати заходи і 
засоби забезпечення кібербезпеки та захисту інформації, захисту 
навколишнього середовища. 

 ПК-5 
Здатність розробляти математичні моделі та алгоритми для 
аналізу процесів і станів технічних систем 

F  Програмні результати навчання 

 
Загальна 

підготовка 
 

 
РН-1 

Знати і розуміти особливості та можливості сучасних інфокому-
нікаційних технологій та їх застосування у наукових 
дослідженнях 

 

 
РН-2 

Вміння організовувати самостійну, індивідуальну роботу, здійс-
нювати комплексні дослідження та прийняття рішень в 
міждисциплінарних областях 

 

РН-3 

Знати та розуміти сучасні методи дослідження математичних 
моделей та алгоритмів інтелектуального аналізу даних, машин-
ного навчання, аналізу сигналів, зображень та текстів, 
інформаційного пошуку та видобування знань, захисту 
інформації. 

 РН-4 
Вміння проведення оцінки майнових прав інтелектуальної 
власності згідно поставленої мети 

 РН-5 Вміння планувати науково-професійний та особистий розвиток 

 
Професійна 
підготовка 

 

 
РН-6 

Вміння організовувати і проводити наукові дослідження та 
виконувати інноваційні розробки в галузі інфокомунікаційних 
технологій 



 

 

 

РН-7 

Вміти розробляти математичні моделі і алгоритми для 
вирішення наукових та практичних задач прийняття 
оптимальних рішень і проектування систем, керування 
системами, процесами та проектами, аналізу та обробки даних, 
інтелектуального пошуку та видобування знань. 

 

РН-8 

Знати методи розробки та впровадження нових інформаційних 
технологій і програмного забезпечення для управління, 
проектування, прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки 
даних. 

 
РН-9 

Вміти розробляти, проектувати, та впроваджувати заходи і 
засоби забезпечення кібербезпеки та захисту інформації, захисту 
навколишнього середовища. 

 РН-10 
Вміти розробляти математичні моделі та алгоритми для аналізу 
процесів і станів технічних систем 

 


