
Звіт  
за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 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 

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

 
 

 Вважаю важливим при підгото-
вці працівників в галузі радіое-
лектронних та телекомунікацій-
них систем приділяти більше 
уваги формуванню навичок ро-
боти з нормативною та правовій 
документацією. Також потрібно  
формувати компетентності з 
урахуванням соціальних, еколо-
гічних, етичних, економічних та 
комерційних міркувань щодо га-
лузі радіоелектронних та теле-
комунікаційних систем. 

Враховано. 
СК5. Здатність використовувати нормативну та пра-
вову документацію, що стосується інформаційно-
телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та 
радіотехнічних систем (закони України, технічні ре-
гламенти, рекомендації Міжнародного союзу елект-
розв’язку і т.п.) для вирішення професійних питань.) 
СК17. Здатність враховувати соціальні, екологічні, 
етичні, економічні та комерційні міркування, що 
впливають на ефективність та результати інженерної 
діяльності в галузі телекомунікації та радіоелектро-
ніки. 

 
2. F Програмні 

результати 
навчання 

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

Лтд)» 

При формуванні навчальної про-
грами для працівників в галузі 
радіоелектронних та телекомуні-
каційних систем потрібно приді-
лити більше уваги формуванню  
вміння застосовувати базові 
знання довідкових матеріалів, 
нормативно-правових актів, чин-
них стандартів та інших джерел 
технічної інформації.  

 

                                 Враховано. 
ПРН2. (У) Уміти застосовувати базові знання основ-
них нормативно-правових актів та довідкових мате-
ріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструк-
цій та інших нормативно-розпорядчих документів у 
галузі електроніки та телекомунікацій. 

 



 

3. 4.1. Перелік 
компонентів ОП 

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

           
 
  
 

Вважаю важливим при підготов-
ці працівників в галузі радіоеле-
ктронних та телекомунікаційних 
систем формувати також деякі 
психологічні здатності, що поле-
гшують працю в колективі, та  
спрямовані на досягнення спіль-
ної мети. 

                                  Враховано. 
ПРН17. (АВ) Здатність застосовувати міжособистісні 
навички для взаємодії з іншими людьми та залучення 
їх до командної роботи;  
ПРН18. (АВ) Здатність толерантно сприймати та за-
стосовувати етичні норми поведінки відносно інших 
людей;  

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

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

Вважаю, що запропонована на-
вчальна програма гарантує розу-
мний баланс формування теоре-
тичних та практичних навичок, 
дає здатність засвоювати нові 
знання, прогресивні технології та 
інновації в галузі радіоелектрон-
них та телекомунікаційних сис-
тем. 

                                     Враховано. 
 РН2.(З,У,АВ)  Вміти засвоювати нові знання, про-
гресивні технології та інновації, знаходити нові не-
шаблонні рішення і засоби їх здійснення; відповідати 
вимогам гнучкості в подоланні перешкод та досяг-
ненні мети, раціонального використання та норму-
вання часу, дисциплінованості, відповідальності за 
свої рішення та діяльність 
У якості баз виробничої та переддипломної практики 
використовуються сучасні підприємства, щодо галузі 
радіоелектронних та телекомунікаційних систем.   

 
 

 


