
Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації" 

Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"   

* ЕА - Електронні апарати
Ступінь вищої освіти: бакалавр

* УКЗН -  Українознавство
Освітня кваліфікація: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки

* ППФ -
Кваліфікація в дипломі: бакалавр з телекомунікації та радіотехніки

* ІВМ - 

* ІУС - 
 загальних умовах вступу

* БЖД - Безпека життєдіяльності

неформального, неофіційного):   немає

Навчальні дисципліни

спеціальності

* 1. Украiнознавство д.зал.

* 2.  Iноземна  мова (І) д.зал.
* 3.  Вища математика (І) ісп.
* 4. Фiзика (І) ісп.
* 5.  Інформатика (І) д.зал.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС. * 6. д.зал.
Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

Нормативні навчальні дисципліни
    - гуманітарної і соціально-економічної  (19 кредитів ЄКТС); * 7. ісп.
    - математичної та природничо-наукової  (58,5  кредитів ЄКТС);
    - професійної   (71 кредит ЄКТС);

Вибіркові навчальні дисципліни
Професійно-орієнтовані  (48,5 кредитів ЄКТС);
     - варіант  А   ("Радіоелектронні апарати та засоби") * 1.  Iноземна  мова (ІІ) ісп.
     - варіант  В   ("Біотехнічні та медичні апарати і системи") * 2.  Вища математика (ІІ) ісп.
     - варіант  С    ("Телекомунікації") * 3. Фiзика (ІІ) д.зал.
Вільного вибору студенту (26,5 кредитів ЄКТС); * 4.  Інформатика (ІІ) ісп.

Практична підготовка * 5. д.зал.
технологічна лінійна та виробнича практики (9 кредитів ЄКТС);
виконання випускної роботи та атестація (16,5  кредитів ЄКТС);
які в сукупності забезпечують ступінь вищої освіти бакалавр * 6. д.зал.

* 1. ісп.

* 2.  Фiлософiя       ісп.
* 3.  Вища математика (ІІІ) д.зал.

Перший семестр:

 Метрологія, стандартизація, 
сертифікація та  управління 
якістю
 Інженерна та комп`ютерна 
графіка

Каталог освітніх послуг

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврский) рівень

 Психологія, педагогіка та 
філософія

Інформатика та вища 
математика

Інформаційно- управляючи 
системи

Кафедри, що здійснюють 

підготовку за 

спеціальністю

Другий семестр:

 Механічні пристрої 
телекомунікації та 
радіотехніки (І)

Форма навчання: денна

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на

Матеріали та компоненти  
радіоелектронних засобів

Третій семестр:

Украiнська мова (за 
проф.спрямуванням)

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

Бакалавр спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» повинен проявляти
знання та уміння при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з
проектуванням (конструюванням), технологією виготовлення, дослідженням,
випробуванням, монтажем та встановленням, обслуговуванням, відновленням
та модернізацією електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв,
засобів, комплексів, систем) різного призначення, зокрема, комп’ютерної
техніки, телекомунікаційного та медичного обладнання.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування
(конструювання), розроблення технології виготовлення, виробництва,
монтажу, встановлення, обслуговування, ремонту, відновлення, модернізації,
випробовування та дослідження радіоелектронної апаратури різного
призначення, в тому числі апаратів інформаційних технологій.



* 4. д.зал.

"Біотехнічні та медичні апарати і системи"

* 5. КР

* 6. Основи теоріі електронних кіл ісп.
* 7. ісп.

"Радіоелектронні апарати та засоби"
* 8. д.зал.

* 8. д.зал.

* 8. д.зал.
"Телекомунікації"

* 1. Основи теоріі електронних кіл д.зал.
* 2. ісп.

науково-дослідна; педагогічна
* 3. ісп.

"Біотехнічні та медичні апарати і системи" * 4. д.зал.

* 5. ісп.

* 5. ісп.

* 5. ісп.

* 6. Технологія деталей ісп.

"Радіоелектронні апарати та засоби" * Медична термінологія д.зал.
Медична біологія ісп.

* 6. ісп.

* 1. Основи теоріі електронних кіл КП
* 2. Основи схемотехніки ісп.

"Телекомунікації" * 3. ісп.
*
* 3. ісп.

* 3. Теорія електрозв'язкку ісп.
* 4. д.зал.

* 4. Основи біохіміі та біофізики д.зал.
* 4. д.зал.

* 5. Дисципліна 1** ісп.
* 6. Дисципліна 2** д.зал.
* 7. Дисципліна 3** д.зал.

•   начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) * 1. Основи схемотехніки КР
     в промисловості; * 2. ісп.

•    технічні спеціалісти в галузі електроніки та телекомунікацій;
•    техніки-програмісти;
•    електромеханіки електрозв'язку; * 3. ісп.

•    електромеханіки засобів радіо- та телебачення;
•    електромеханіки лінейних споруд зв'язку та абонентських пристроїв;
•    диспетчера електрозв'язку
•    техніки електрозв'язку * 4. Основи теорії систем д.зал.

•    оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування * 5. Дисципліна 2** ісп.

•    оператори медичного устаткування * 6. Дисципліна 6** д.зал.

•    оператори оптичного та електронного устаткування 
•    оператори комп’ютерної техніки;
•    оператори радіо- та телекомунікаційного обладнання;
•    молодші спеціалісти в галузі освіти; * 1. д.зал

Електронні прилади 
(компонентна база 
радіоелектронних засобів)

Фізико-теоретичні основи 
конструювання РЕЗ (І)

 Рівняння матфiзики в 
інженерно-технічних задачах  
телекомунікації та 
радіотехніки

П'ятий семестр:

 Механічні пристрої 
телекомунікації та 
радіотехніки (І)

Оптоелектронні та 
радіотехнічні пристрої (І)
Оптоелектронні технології в 
БТМА (І)

Шостий семестр:

6.

Основи обробки біологічних 
сигналів

Основи перетворення 
повідомлень та сигналів

Основи оптоелектроніки та 
волоконнооптичні лінії 
зв'язку(І)

Четвертий семестр:

Електродинаміка та 
поширення радіохвиль

Оптоелектронні та 
радіотехнічні пристрої (ІІ)
Оптоелектронні технології в 
БТМА (ІІ)
Основи оптоелектроніки та 
волоконнооптичні лінії 
зв'язку(ІІ)

Фізико-теоретичні основи 
конструювання РЕЗ (ІІ)

Системи комутації та 
розподілу інформації

Обчислювальна техніка та 
програмування 
мікропроцесорів

Конструювання  
радіоелектронних засобів

Напрямні системи 
електричного та оптичного 
зв'язку

Кваліфкація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах
інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом,
ремонтом, обслуговуванням, дослідженням радіоелектронних апаратів різного
призначення, зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003:2010)

Супутникове телебачення та зв’язок; радіолокація та радіонавігація;

системи передачі та обробки інформації; провідні та мобільні електронні

системи сигналізації та відеоспостереження; захист інформації в системах

зв’язку; системи фіксованого та мобільного зв’язку; цифрове телебачення;

апаратура студійних комплексів; техніка телебачення, системи

діагностики та ремонту телекомунікаційних систем, інтелектуальні

технології обміну інформацією

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:

Основи технології  та 
автоматизація виробництва  
засобів телекомунікації та 
радіотехніки

Сьомий семестр:

 Безпека життєдіяльності, 

Розробка проектів та експлуатація нових видів деталей електронної, 

радіоелектронної техніки, технічного радіоконтролю, апаратури для

запису та відтворення звуку та зображення, радіо- і супутникового зв’язку,

систем захисту інформації та банківського устаткування. 

Проектування мереж для передачі великих потоків інформації з великою

швидкістю, вирішення задач маршрутизації цих потоків, забезпечування

високої якості передачі даних, управління та синхронізація мережі зв’язку в

цілому і кожній її ланці зокрема, використовування цифрових систем і

інтелектуальних комп’ютерних технологій

Система задач діяльності випускника за освітній програмою:

Виробництво деталей електронного устаткування, виробництво

медичного, хірургічного і ортопедичного устаткування, монтаж і

налагоджування медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування,

ремонт (спеціалізований) медичного, хірургічного та ортопедичного

устаткування, виробництво контрольно-вимірювальної апаратури

Широкий спектр електронної, радіоелектронної техніки: ЕОМ, апаратури

для запису та відтворення звуку та зображення, здійснення технічного

радіоконтролю, медичного, хірургічного та ортопедичного устаткування,

електродіагностичної апаратури, альфа, бета, гамма, рентгенівських

трубок, панелей, пультів керування, електрокардіографів, ультразвукового

діагностичного устаткування, сцинтиляційних сканерів, ядерних магнітних

резонаторів, офтальмологічних приладів;апаратів, що використовують

промені Х, екранів. 

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

Об'єкт діяльності випускника: 

Широкий спектр електронної, радіоелектронної техніки: ЕОМ, апаратури

для запису та відтворення звуку та зображення, апаратури для трансляції

та ретрансляції передач, банківських апаратів та систем захисту об’єктів,

електронної офісної техніки, засоби і споруди зв’зку усіх видів: каналів,

станцій, апаратури, повітряних ліній та кабельних мереж, антен,

забезпечення радіо- і супутникового зв’язку, здійснення технічного

радіоконтролю.



і може займати первинні посади:
•    майстер з ремонту приладів і апаратури; * 2. д.зал

•    технік-конструктор; КП

•    технік-технолог;
•    технік-програміст; * 3. д.зал

•    технік-радіооператор. КП

•    диспетчер електрозв'язку
•    технік електрозв'язку
•    оператор медичного обладнання * 4. ісп.

•    інспектор електрозв'язку
•    оператор радіочастотного контролю * 4. ісп.

•    інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних 
     питань електрозв'язку * 4. ісп.

* 5. ісп.

* 5. ісп.

* 5. ісп.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ:

* 6. Дисципліна 4** ісп.
* 7. Дисципліна 5** д.зал

* 1. ісп.

* 2. ісп.

* 3.

** -

 Основи  економіки та 
організації виробництва   
пристроїв телекомунікації та 
радіотехніки
Основи САПР у 
телекомунікації та 
Програмно-технічні засоби 
діагностики  і оцінка ризику

Основи теорії надійності та 
діагностики радіоелектронних 
засобів

Основи теорії надійності та 
діагностики біотехнічних та 
медичних апаратів і систем

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

Бакалавр зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" може
продовжити навчання в університеті на другий ступінь вищої освіти —  магістр, 
зі спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка" за освітньою
програмою  «Біотехнічні та медичні апарати і системи»

Дисципліни вільного вибору 
студента

Основи технології  та 
автоматизація виробництва  
засобів телекомунікації та 
радіотехніки
Основи телебачення і 
телевізійних систем
Системи візуалізації і 
передачи зображень

Основи телебачення та 
радіомовлення

Восьмий семестр:

цивільний захист
Обчислювальна техніка та 
програмування 
мікропроцесорів

Основи теорії надійності та 
діагностики засобів 
телекомунікації 

Голова навчально методичної комісії зі спеціальності "Телекомунікації та
радіотехніка" КрНУ, к.т.н., доцент Мосьпан Владислав Олександрович 

Положення про проведення поточного та семестрового контролю, оцінювання
знань, вмінь та визначення рейтингу студентів.

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ:

Виконання навчального плану підготовки бакалавра обсягом 240 кредитів,
успішно складений державний іспит та захист випускної роботи бакалавра

ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ:


