
Каталог освітніх послуг

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Галуь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації" 

Спеціальність: 171  "Електроніка"   

Освітньо-професійна програма: "Технологія, обладнання та 

виробництво електронної техніки"

* ЕА - Електронні апарати

* УКЗН -  Українознавство

* ФВС- Філологія та виданича справа

 

* ППФ -

 загальних умовах вступу

* ІВМ - 

неформального, неофіційного):   Немає

* ГЗК -

Навчальні дисципліни

спеціальності

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС. 

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: * 1. Украiнознавство д.зал.

Нормативні навчальні дисципліни * 2.  Iноземна  мова (І) зал.

    - гуманітарної та соціально-економічної  (19 кредитів ЄКТС); * 3.  Вища математика (І) ісп.

    - математичної та природничо-наукової  (54,5  кредитів ЄКТС); * 4.  Фiзика (І) ісп.

    - професійної   (83 кредит ЄКТС); * 5. д.зал.

Вибіркові навчальні дисципліни

Професійно-орієнтовані  (48,5 кредитів ЄКТС);

* 6. д.зал.

  - варіант  А, Б  

Вільного вибору студенту (20 кредитів ЄКТС); * 7. ісп.
Практична підготовка

технологічна лінійна  практика (3 кредитів ЄКТС);

виробнича практика (6 кредитів ЄКТС);

підготовка та захист випускної роботи бакалавра  (6  кредитів ЄКТС);

які в сукупності забезпечують освітній ступінь бакалавр * 1.  Iноземна  мова (ІІ) ісп.

* 2.  Вища математика (ІІ) ісп.

* 3. Комп`ютерна графіка та д.зал.

основи конструювання

 електронних пристроїв (ІІ)

* 4. ісп.

* 5. д.зал.

* 6. д.зал.

"Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки"

* 1. ісп.

* 2.  Фiлософiя       ісп.

* 3.  Вища математика (ІІІ) д.зал.

* 4. Основи електроніки (ІІ) ісп.

* 5. Електронні прилади д.зал.

* 6. д.зал.

науково-дослідна; педагогічна * 7. ісп.

"Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки" ісп.

* 1. Основи електроніки (І) КПФ

2. Основи мікроелектроніки д.зал.

* 3. ісп.

* 4. ісп.

* 5. ісп.

* 6. Основи оптоелектроніки (А; Б) д.зал.

Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і використовувати

комп’ютерну та мікропроцесорну техніку, вимірювальне обладнання,

пристрої та системи перетворювальної техніки, акустоелектроніки та

медичної електроніки, промислові контролери, інші технічні засоби

електронних пристроїв і систем

Об’єктами вивчення та діяльності фахівців є апаратні та програмні

засоби електроніки, мікропроцесорні та мікроконтролерні пристрої,

пристрої та системи медичної електроніки, перетворювальної техніки,

первинні та вторинні системні перетворення інформації, аналогові та

цифрові компоненти, процеси та системи збору, зберігання, захисту,

обробки, передавання інформації та інтегрування цих систем для

автоматизації інженерних завдань на основі сучасної комп’ютерної

техніки й програмних засобів

Програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних та

практичних знань в області електроніки та телекомунікацій

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:

Об'єкт діяльності випускника: 

Вид діяльності випускника: проектно-конструкторська; організаційна; технічна;

Кваліфкація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах

інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом,

ремонтом, обслуговуванням, дослідженням електронних апаратів різного

призначення, зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003:2010):

Четвертий семестр:

Фізичні поля біологічних 

об'єктів (Б)

Обчислювальна техніка та 

програмування (спец.розд.)(ІІ)

Метрологія, стандартизація, 

сертифікація та управління 

якістю

Мікропроцесори в електронних 

пристроях

Украiнська мова (за 

проф.спрямуванням)

Основи перетворення 

повідомлень та сигналів (А;Б)

Механіка електронних 

пристроїв (А)

Геодезії, землевпорядкування  

і кадастру

Інформатика та вища 

математика

Психологія, педагогіка та 

філософія

Форма навчання: денна

Система задач діяльності випускника за освітній програмою: Третій семестр:

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Перший семестр:

 Комп`ютерна графіка та  

основи конструювання  

електронних пристроїв (І)

Елементна база електронних 

апаратів

Технологія деталей 

електронних пристроїв (І)

Фізико-теоретичні основи 

конструювання ЕА (І)

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

Обчислювальна техніка та 

програмування (спец. розд.)(І)

Матеріали електронних 

приладів

Випускники програми володіють теоретичними і практичними знаннями та

вміннями, навичками та іншими компетенціями, достатніми для рішення

складних спеціалізованих та практичних задач розробки, проектування,

виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та

модернізації електронних пристроїв та систем

Кафедри, що здійснюють 

підготовку за 

спеціальністтю

Кваліфікація, що присвоюється: бакалавр з електроніки 

Ступень кваліфікації: бакалавр

Другий семестр:

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,



* 7. ПНЧ та акустичні системи (А) д.зал.

Медична термінологія (Б) д.зал.

майстер з ремонту приладів і апаратури

технік-конструктор

технік-технолог

технік-програміст * 1. Основи схемотехніки (І) ісп.

технік-радіооператор * 2. КРФ

диспетчер електрозв’язку

технік електрозв’язку * 3. д.зал.

оператор медичного обладнання

інспектор електрозв’язку * 4. ісп.

оператор радіочастотного контролю

інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних     * 5. Оптоелектронні пристрої (А) д.зал.

питань електрозв’язку д.зал.

* 6. Дисципліна 1** д.зал.

Право продовження освіти на другому (магістерському) рівні

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ: * 7. Дисципліна 2** ісп.

* 1. Основи схемотехніки (ІІ) КПФ

* 2. ісп.

* 3. ісп.

* 4. д.зал.

* 5. Дисципліна 3** ісп.

* 6. Технологічна лінійна практика д.зал.

* 1. д.зал.

* 2. КПФ

* 3. ісп.

* 4. ісп.

* 5. ісп.

* 6. д.зал.

* 7. Дисципліна 4** д.зал.

* 1. ісп.

* 2. ісп.

* 3. д.зал.

* 4. д.зал.

* 5. Виробнича практика д.зал.

* 6.

** -

 к.т.н., доцент кафедри "Електронні апарати"                                                

Фомовський Фелікс Володимирович

Дисципліни вільного вибору 

студента

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 

Основи теорії надійності та 

діагностики електронних 

пристроїв

Підготовка та захист випускної 

роботи бакалавра

 Основи  економіки та 

організації виробництва  

пристроїв телекомунікації та 

радіотехніки

Основи САПР електронних 

пристроїв

Мікропроцесори в електронних 

пристроях  (ІІ)

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 171 «Електроніка» 

проводиться у формі захисту випускної роботи бакалавра та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня 

бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з електроніки.

Програмно-технічні засоби 

діагностики  і оцінка ризику             

(А; Б)

(Основи теорії ефективності 

або Основи нормальної та 

патологічної фізіології)

Кваліфкація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах

інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом,

ремонтом, обслуговуванням, дослідженням електронних апаратів різного

призначення, зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003:2010):

ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ:

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ:

Технологія деталей 

електронних пристроїв (ІІ)

Фізико-теоретичні основи 

конструювання ЕА (ІІ)

П'ятий семестр:

Конструювання електронних 

засобів (ІІ)

Виробництво електронних 

пристроїв

Мікропроцесори в електронних 

пристроях  (І)

Електроживлення електронних 

пристроїв (А; Б)

Оптоелектронні технології в 

біотехнічних та медичних 

апаратах (Б)

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

(Основи завадостійкості 

електронних пристроїв  або 

Основи біохіміі та біофізики)

Сьомий семестр:

(Основи програмування та 

алгоритмічні мови або 

Медична біологія)

Восьмий семестр:

Основи технології  

електронних пристроїв

Конструювання електронних 

засобів (І)

Автоматизація обробки 

інформації, методи та 

апаратура  (А; Б)

(Технології і обладнання 

виробництва твердотільної 

електроніки та 

наноелектроніки або Медична 

апаратура)

Шостий семестр:

Безпека життєдіяльності, 

цивільний захист

Системи візуалізації і 

передачи зображень  (А; Б)


