
Галузь знань:  17  "Електроніка та телекомунікації" 

Спеціальність: 172  "Телекомунікації та радіотехніка"   

Спеціалізація: "Біотехнічні та медичні апарати і системи"

Кваліфікація в дипломі: науковий співробітник (електроніка, біомедична апаратура)в дипломі: магістр з телекомунікації та радіотехніки

* Ф-т Факультет електроніки та
 загальних умовах вступу ЕКІ комп'ютерної інженерії

* ЕА - Електронні апарати

неформального, неофіційного):   немає

Навчальні дисципліни

спеціальності

* 1. д.зал.

* 2. ісп.
КП

* 3. д.зал.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС. 
Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

Нормативні навчальні дисципліни * 4. д.зал.
    - гуманітарної і соціально-економічної  (15,5 кредитів ЄКТС);
    - професійної   (31,5 кредит ЄКТС); * 5. ісп.

Вибіркові навчальні дисципліни
Професійно-орієнтовані  (16 кредитів ЄКТС); * 6. д.зал.
     - варіант  А   
     - варіант  В    * 6. д.зал.
Вільного вибору студенту (9 кредитів ЄКТС);

Практична підготовка * 7. д.зал.

науково-педагогічна практика (3 кредитів ЄКТС)
виконання магістерської роботи та атестація (15  кредитів ЄКТС); * 7. д.зал.
які в сукупності забезпечують ступінь вищої освіти магістр

* 8. ісп.

* 8. ісп.

* 1. ісп.

* 2. ісп.

КП
* 3. д.зал.

КР

Апаратура біомедичних 
досліджень
Апаратура біотехнічних 
досліджень

Другий (десятий) семестр:

Конструювання та технологія 
електронної біомедичної 
апаратури 

Експлуатація біомедичної 
апаратури

Методи та апаратура обробки 
біосигналів
Методи та апаратура обробки 
сигналів

Каталог освітніх послуг

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

Ступінь вищої освіти: магістр

Менеджмент та маркетинг в 
радіоелектроніці

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень

Інститути,                         

факультети                                       

та кафедри,                               

що здійснюють 

підготовку за 

спеціальністю

Основи телебачення та 
телевізійні системи

Освітня кваліфікація: магістр з телекомунікації та радіотехніки

Комп’ютерне моделювання 
радіоелектронних пристроїв 
Конструювання та технологія 
електронної біомедичної 
апаратури 
Основи телебачення та 
телевізійні системи

Комп’ютерне моделювання 
біотехнічних р/е апаратів

Оптимізація проектування 
радіоелектронних пристроїв
Комп’ютерне моделювання 
біомедичних р/е апаратів

Форма навчання: денна

Спеціальні вимоги до зарахування: немає, зарахування проводиться на

Перший (дев'ятий) семестр:

Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування
(конструювання), розроблення технології виготовлення, виробництва, монтажу,
встановлення, обслуговування, ремонту, відновлення, модернізації,
випробовування та дослідження радіоелектронної апаратури медичного,
хірургічного і ортопедичного устаткування, монтаж і налагоджування медичного,
хірургічного та ортопедичного устаткування, ремонт (спеціалізований)
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;апаратіввиробництво контрольно-вимірювальної апаратури

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального,

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ:

Магістр спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізація
"Біотехнічні та медичні апарати і системи") 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:



* 4. д.зал.

* 4. д.зал.

* 5. ісп.

* 5. ісп.
• науковий співробітник (біотехнічна та медична електроніка)
• інженер-конструктор (біотехнічна та медична електроніка) * 6. Дисципліна 1** д.зал.
• інженер-дослідник * 7. Дисципліна 2** д.зал.
• інженер із впровадження нової техніки й технології * 8. Дисципліна 3** д.зал.
• професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій 
• науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
• інженер в галузі електроніки та телекомунікацій 

• науковий співробітник (електроніка, біомедична апаратура) 1. Основи наукових досліджень д.зал.
• магістр з телекомунікації та радіотехніки 2. д.зал.

і може займати первинні посади:
• інженер медичного обладнання 3. д.зал.
• інженера-дослідника; КР
• інженера-конструктора;
• наукового співробітника;
• інженера-технолога;

• інженера із впровадження нової техніки; ** -
• викладач університетів та вищих навчальних закладів 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЕКЗАМЕНИ, ОЦІНЮВАННЯ І ОЦІНКИ:

Інноваційні підходи в 
технічному забезпечені  РЕА
Техніка експериментальних 
досліджень

Інноваційні підходи в 
технічному забезпечені 
лікувальних технологій

Техніка експериментальних 
біотехнічних досліджень

Третій (одинадцятий) семестр:

Патентознавство та 
авторське право
Техніко-економічне 
обгрунтування інженерних 
рішень

Дисципліни вільного вибору 
студента

ПРОФЕСІЙНІ ПРОФІЛІ ВИПУСКНИКІВ З ПРИКЛАДАМИ:

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

Магістри зі спеціальності "Телекомунікації та радіотехніка" мають можливість
продовжити навчання в аспірантурі

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

ВИМОГИ ДО ВИПУСКУ:

Виконання навчального плану підготовки магістра обсягом 90 кредитів,
успішний захист магістерської атестаційної  роботи 

ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ:

ДОСТУП ДО ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

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


