
Звіт  
за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізації  
«Радіоелектронні та телекомунікаційні системи» на 2021 рік провадження освітньої діяльності 

 

 
 

№ Назва, номер пункту, 
підпункту, до якого 
пропонуються за-

уваження / 
пропозиції 

Автор (ри) пропозиції Зауваження / пропозиції Враховано / відхилене 

1. Е Спеціальні (фа-
хові, предметні) 
компетентності 

         Д. Д. Салабаш  
(Головний конструктор 
ПП «Енергомір». 

 
 

«Вважаю важливим при підго-
товці фахівців з радіоелектроні-
ки та телекомунікацій формувати 
компетентності  щодо викорис-
тання сучасних інформаційних 
технологій та спроможності спів-
робітника постійно підвищувати  
свій науково-технічний  рівень» 

Враховано. 
СК2 Здатність до використання сучасних інформа-
ційних технологій; використання програмних ра-
діотехнічних засобів та засобів радіоелектронних і 
телекомунікаційних систем; застосування інформа-
ційних технологій в телекомунікаціях та радіотех-
ніці 
СК3 Здатність до самостійного підвищення свого 
науково-технічного рівня. 
Також в ОПП 2021 р. є дисципліни : 
«Сучасні телекомунікаційні технології», 
«САПР радіоелектронних  систем»  
 

2. F Програмні 
результати 
навчання 

         О.А. Сиропятов 
(директор ТОВ «Фірма ТСТ, 

Лтд)» 

«Від фахівців з радіоелектронних  
та телекомунікаційних систем по-
трібні вміння  використову-
вати теоретичні знання для рі-
шення  практичних задач; здат-
ність оцінювати якість налаш-
тування сучасних мережевих 
телекомунікаційних та 
комп’ютерних мереж. 

Враховано. 
ПРН17.(З, У, АВ) Розуміти теоретичні та практичні 
проблеми телекомунікаційних та комп’ютерних тех-
нологій; володіти навичками дослідження,  побудови, 
налаштування й підтримки радіотехнічних, телекому-
нікаційних мереж та систем; знати принципи роботи і 
налаштування сучасних мережевих операційних сис-
тем; знати принципи функціонування мережних дода-
тків у глобальних мережах та Інтернет. 
партнерство». 
 



 

3. 4.1. Перелік 
компонентів ОП 

           С.М. Жигалкін  
(технічний директор ТОВ 
«Телекарт-Прилад»). 

«Вважаю, що майбутнім фахів-
цям необхідно збільшити кіль-
кість годин для проходження 
практики на  підприємствах і 
організаціях радіоелектронної та 
телекомунікаційної промисло-
вості, щоб вони могли визначи-
тися з майбутнім місцем роботи 
і зрозуміти, в якому відділі, де-
партаменті хочуть працювати в 
майбутньому. 
Готови брати студентів на прак-
тику - задля можливості випуск-
никам бути професіоналами  і 
конкурентоспроможними спеці-
алістами після закінчення ЗВО» 
 

                               Враховано: 
Переддипломну практику здобувачі вищої освіти 
проходять на  підприємствах і організаціях радіое-
лектронної та телекомунікаційної промисловості, а 
також по  місцям майбутньої роботи  з якими кафе-
дра РТС  має договори про співпрацю. 
У період проходження переддипломної практики 
здобувачі вищої освіти мають можливість кон-
сультуватись у провідних фахівців щодо вико-
нання кваліфікаційної роботи. 
Щодо «збільшити кількість годин для проходження 
практики в профільних організаціях» - пропозиція 
на  розгляді. 

4. Е Спеціальні (фа-
хові, предметні) 
компетентності. 
F Програмні резуль-
тати навчання 

         Г.С  Стеценко 
 (Генеральний директор 
НПО «Дискрет») 

«Сподіваємося, що ця освітня 
програма буде сприяти поєд-
нанню теорії та практики, тра-
дицій та інновацій під час на-
вчання, формуванню позитив-
ного іміджу професії  галузі 
радіотехніки та телекомуніка-
цій» 

Враховано. 
СК11. Здатність до створення інноваційних продук-
тів в галузі телекомунікацій та радіотехніки, засно-
ваних на трансформації наукових досліджень і роз-
робок, провідного досвіду. 
ПРН22.(З, У) Розуміти теоретичні та практичні про-
блеми в галузі телекомунікацій та радіотехніки для 
створення інноваційних продуктів. 
ПРН23.(У,АВ) Уміти обґрунтувати прийняті рішення 
при створенні інноваційних виробів радіоелектрон-
ної техніки з урахуванням вимог якості, надійності, 
технологічності, безпеки й конкурентоспроможності 
та з використанням сучасних технологій. 

 

 


