
Звіт 

за результатами проведеного громадського обговорення проекту: 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізації 

«Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі» на 2021 рік провадження освітньої діяльності 

 

 

№ 

Назва, номер пункту, 

підпункту, до якого 

пропонуються зауваження 

/ пропозиції 

 

Автор (ри) пропозиції 

 

Зауваження / пропозиції 

 

Враховано / відхилено 

1 4.1. Перелік 

компонентів ОП 

С.М. Жигалкін  

(технічний директор ТОВ 

«Телекарт-Прилад»). 

Вважаю, що майбутнім 

фахівцям необхідно 

збільшити кількість 

годин для проходження 

практики на  

підприємствах і 

організаціях 

радіоелектронної та 

телекомунікаційної 

промисловості, щоб вони 

могли визначитися з 

майбутнім місцем роботи 

і зрозуміти, в якому 

відділі, департаменті 

хочуть працювати в 

майбутньому. 

Готові брати студентів 

на практику  задля 

можливості випускникам 

бути професіоналами і 

конкурентоспроможними 

спеціалістами після 

закінчення ЗВО 

 

Враховано. 

Переддипломну практику здобувачі 

вищої освіти проходять на  

підприємствах і організаціях 

радіоелектронної та телекомунікаційної 

промисловості, а також по  місцям 

майбутньої роботи з якими кафедра 

РТП має договори про співпрацю. 

У період проходження переддипломної 

практики здобувачі вищої освіти мають 

можливість консультуватись у 

провідних фахівців щодо виконання 

кваліфікаційної роботи. 

Щодо «збільшити кількість годин для 

проходження практики в профільних 

організаціях» - пропозиція на  розгляді. 



2 F Програмні результати 

навчання 

О.А. Сироп’ятов  

(директор ТОВ «Фірма ТСТ 

ЛТД)» 

Від фахівців з 

радіоелектронних та 

телекомунікаційних 

систем потрібні вміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

рішення практичних 

задач. 

 

Враховано. 
ПРН17. (У,З) Знати та уміти застосувати 

FPGA та CPLD для цифрової обробки 

сигналів та побудови функціональних 

вузлів цифрової обробки сигналів для 

високошвидкісних радіоелектронних 

пристроїв,  телекомунікаційних мереж та 

пристроїв захисту інформації. Уміти 

вибирати систему цифрових інтегральних 

елементів для проектування цифрових 

пристроїв; розбиратися в принципіальних, 

функціональних та структурних схемах 

цифрових пристроїв; використовувати 

сучасні засоби автоматизації проектування 

цифрових пристроїв; самостійно 

розробляти мікропроцесорні системи на 

основі сучасних мікроконтролерів та 

мікроконверторів, налагоджувати їх та 

розробляти програмне забезпечення на 

мовах низького та високого рівня з 

урахуванням цільової функції 

проектування. 

3 F Програмні результати 

навчання 

А.А. Хавроніч, заступник 

директора із зв’язку, навігації, та 

спостереження  

«Одеського  РСП Украероруху»,  

Від фахівців з 

радіоелектронних та 

телекомунікаційних 

систем потрібні вміння 

використовувати на 

практиці отриманні 

знання по радіолокації, 

навігації та з 

телекомунікацій у 

комплексі, у зв’язку з 

необхідністю передавати 

інформацію з РЛС про 

навігаційний  стан на 

Враховано. 

ПРН16.  (У, З) Уміти застосувати 

теорію та практичні навички при 

проектуванні радіолокаційних чи 

радіонавігаційних систем різного 

призначення в умовах впливу 

різноманітних завад природного та 

штучного походження. Знати методи 

статистичної обробки сигналів при 

формуванні складних сигналів та при їх 

проходженні через радіоприймачі, а 

також методи ідентифікації та 

виділення таких сигналів в умовах 



великі відстані.   складних завад. Уміти  застосовувати 

сучасні досягнення у галузі 

мікрохвильової техніки та антен для 

розрахунків та проектування пристроїв 

надвисокої частоти з використанням 

сучасних методів комп’ютерного 

проектування. 

 

 


