
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Державний університет "Одеська політехніка"

Освітня програма 50882 Мобільні радіоелектронні пристрої, 
телекомунікаційні системи та мережі

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 5754

Повна назва ЗВО Державний університет "Одеська політехніка"

Ідентифікаційний код ЗВО 43861328

ПІБ керівника ЗВО Оборський Геннадій Олександрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

https://op.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/5754

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 50882

Назва ОП Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Повна загальна середня освіта
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

Кафедра радіотехнічних пристроїв 

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра радіоелектронних та телекомунікаційних систем; кафедра 
електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій; кафедра 
вищої математики та моделювання систем; кафедра загальної та 
медичної фізики; кафедра філософії та методології науки; кафедра історії 
та етнографії України; кафедра іспанської мови та спеціального 
перекладу; кафедра іноземних мов; кафедра управління системами 
безпеки життєдіяльності; кафедра інформаційної діяльності та 
медіакомунікацій

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Одеса, пр. Шевченка, 1

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

не передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

відсутня

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 385815

ПІБ гаранта ОП Фонар Людмила Сергіївна

Посада гаранта ОП Доцент

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

fonar@op.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-757-74-30

Додатковий телефон гаранта ОП +38(048)-705-86-52
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 3 р. 10 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Перший набір в Одеський політехнічний інститут за спеціальністю 0701 "Радіотехніка" відбувся в 1959 році. Згідно 
Постанови від 24 травня 1997р. №507 в Одеському Державному політехнічному університеті почалась підготовка 
бакалаврів за напрямом 6.090700 «Радіотехніка». Напрямок 6.050901 «Радіотехніка» в галузі знань 0509 
«Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок» і, відповідно, підготовка бакалаврів, був відкритий в Одеському 
національному політехнічному університеті у 2011 р. Після постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 
року № 266 «Про затвердження Переліку галузь знань и спеціальностей», почалась підготовка бакалаврів в галузі 
знань 17 «Електроніка та телекомунікації», зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Вперше освітня 
програма (ОП) «Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі» була розглянута та 
затверджена на засіданні Вченої ради ОНПУ від 31.05.2016р., протокол №7 та введена в дію з 1.09.2016 р. наказом 
ректора від 01.06.2016 р. №14. Наступна ОП розглянута та затверджена на засіданні Вченої ради ОНПУ від 
26.12.2018 р. , протокол №4 та введена в дію з 1.09.2018 р. наказом ректора № 74 від 26.12.2018 р. ОП 2019 року 
розглянута та затверджена на засіданні Вченої ради ОНПУ від 17.04.2019 р., протокол №7 та введена в дію з 
1.09.2019 р. наказом ректора № 19 від 18.04.2019 р. З урахуванням пропозицій стейкхолдерів ОП розглянута та 
затверджена на засіданні Вченої ради ОНПУ від 27.08.2020 р., протокол №1 та введена в дію з 01.09.2020 р. наказом 
ректора № 53/1 від 28.08.2020 р. Інтереси і пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників були враховані при 
розробці ОП що розглянута та затверджена на засіданні Вченої ради ОНПУ від 28.08.2021 р., протокол № 1 та 
введена в дію з 01.09.2021 р наказом ректора № 53/1 від 29.08.2021 р. 
Починаючи з 2018 р. ОП розроблені на основі стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України № 1382 від 12.12.2018 р.
 Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 28.05.2015р., протокол №116, напрямок 6.050901 «Радіотехніка» 
визнано акредитованим з терміном дії сертифіката до 01.07.2022 р. У 2017р. на підставі рішення Акредитаційної 
комісії від 22.11.2017р., було видано новий сертифікат про акредитацію з галузі знань 17 «Електроніка та 
телекомунікації» спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за рівнем бакалавр з терміном дії до 
01.07.2022 р.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2021 - 2022 15 15 0

2 курс 2020 - 2021 6 6 0

3 курс 2019 - 2020 14 14 0

4 курс 2018 - 2019 9 9 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 50878 Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
50880 Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
50882 Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні 
системи та мережі
50884 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

другий (магістерський) рівень 50879 Радіоелектронні та телекомунікаційні системи
50881 Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
50883 Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні 
системи та мережі
50885 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 50846 Телекомунікації та радіотехніка
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рівень

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 164926 58362

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

104635 58362

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

0 0

Приміщення, здані в оренду 4970 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма 172-2-2021-
mobilni_radioelektroni_prystroyi_te
lekomunikaciyni_systemy_ta_merez

hi.pdf

UQ0HplKtk/rgopV0B8cPaBLxufcrghqi+hIS3mXEOAY=

Навчальний план за ОП 172-2-2021-
mobilni_radioelektroni_prystroyi_te
lekomunikaciyni_systemy_ta_merez

hi-np.pdf

w903CIeVRHrIDnwwru3MaqFKZ3uJNTwDKF1abyqSke
M=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Телекарт.pdf 7wK0YGZZwm0hNLQU9TeVIT+A4bS5omLIvcEyEh7njm
A=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_ТСТЛТД.pdf uX2571R5U3U71jySeh7dGFmckj2+tQ3Q6Ap0OvyakUk=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія_Украерорух.pdf eEa/04O/xDCYhV3vArLM+rTH6jCwVzer2FMZ4XeoVW
o=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 

Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Цілі навчання за ОП відповідають Стандарту вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності – 172 
Телекомунікації та радіотехніка, затвердженого наказом МОН України № 1382 від 12.12.2018 р. ОП забепечує 
формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з впровадження та застосування технологій 
телекомунікацій і радіотехніки, що сприяють мобільності випускника на ринку праці; набуття теоретичних і 
практичних знань та вмінь, способів мислення, цінностей та інших якостей, достатніх для розв’язання задач 
розробки, проектування, монтажу, експлуатації, обслуговування, ремонту та модернізації систем та мереж 
мобільного звязку, мобільних радіоелектронних пристроїв, радіоелектронних та телекомунікаційних систем та 
мереж. 
Унікальністю цієї ОП є підготовка з підвищеною увагою до систем та мереж мобільного звязку; використання 
розроблених та впроваджених кафедрою РТП спеціалізованих навчальних лабораторних стендів та макетів; кадрове 
забезпечення висококваліфікованими науковцями з досвідом розробки іноваційних винаходів. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП відповідають місії університету (див. https://op.edu.ua/about/set_up_documents, 
https://drive.google.com/file/d/19kmVuhiVPiKtAc5Dn9hUKpP8NJbBhIEi/view?usp=sharing) –підготовка на засадах 
академічної культури доброчесності та національної ідентичності високо кваліфікованих фахівців, здатних 
навчатися впродовж життя, та формування інтелектуального капіталу суспільства. Забезпечення потреб 
промисловості, зв’язку,  освіти, технічного супровіду обладнання фахівцями, здатними не тільки розв’язувати 
складні спеціалізовані теоретичні та практичні задачі розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, 
технічного обслуговування, а також формування способів мислення, поглядів, цінностей, які відповідають сучасному 
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демократичному суспільству, задовольняють умові примноження інтелектуального потенціалу нації.
Цілі ОП відповідають плану стратегічного розвитку Державного університету "Одеська політехніка"
(https://drive.google.com/file/d/18Z7aGOCdI0JVprH0UKaBFcvzdjHleClK/view), шляхом відстеження тенденцій 
виникнення нових технологій і методів у високорозвинених державах світу і перегляду ОП з урахуванням потреб 
здобувачів та роботодавців, можливості реалізації академічної мобільності, участі у міжнародних конференціях та 
стажуванні

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

Відповідно до «Процедури з розроблення освітніх програм» (Наказ №23 від 06.03.2020 р.), що прийнята в 
Університеті (https://op.edu.ua/document/3355), інтереси і пропозиції здобувачів вищої освіти та випускників 
враховуються при розробці ОПП на основі проведення анкетування здобувачів вищої освіти та випускників ОП, були 
виявлені їх бажання приділити більше уваги до: методів модуляції у МІМО та до методів кодування амплітуди 
сигналів на канальному кодуванні; вміння використовувати на практиці знання використання мікропроцесорів; до 
адміністрування ОС, протоколів обміну у мікропроцесорних інтерфейсах та моделюванню телекомунікаційних 
систем та вузлів. Участь у розробці брали випускники: Татієвський (2017 р. вступу), Димитріэва Н.В.(2017 р. вступу), 
здобувачі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Арестов О. В. (2020 р. вступу) і Чудін Е.О. (2018 р. вступу), 
здобувач за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ю.В. Демиров (2021 р. вступу); аспіранта по програмі PHD 
Стрельцов О.С. (2020 р. вступу). Інтереси і пропозиції їх враховувались, що призвело до збільшення практичної 
частини низки вибіркових освітніх компонентів, розширення особливостей і відмінностей програми через 
зазначення сучасних інноваційних методів навчання, уточнення матеріально-технічної бази. Пропозиції була 
обговорена та схвалена робочою групою ОП , та був скорегован навчальний план (Пр. зас. каф. РТП № 5 від 
20.01.2021 р.). За пропозиціями сформульовані ПРН18, ПРН19, ПРН21, ПРН22.

- роботодавці

Кафедра радіотехнічних пристроїв має багаторічний досвід підготовки висококваліфікованих радіоінженерів 
(радіотехніка, електроніка, телекомунікації) https://op.edu.ua/kaf-rtp. Кафедра активо співпрацює з підприємствами 
різних форм власності, галузей та обсягів виробництва – розробниками, виробниками та споживачами 
радіоелектронних засобів. У створенні та удосконаленні ОП роботодавці приймали безпосередню участь. Іх 
пропозиції щодо ОП наступні: Сироп’ятов О.А.: з ціллю формування у майбутніх фахівців в галузі «Телекомунікації 
та радіотехніка» програмного результату навчання ПРН 16 включити РГР до складу освітньої компоненти ОП21; 
Жигалкін С.М.: сформувати зміст освітньої компоненти ОП03 "Радіовимірювання" щоб вона забезпечувала ПРН13; 
А.А. Хавроніч, заступник директора із зв’язку, навігації, та спостереження «Одеського РСП Украероруху» відмітив, 
що 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 великі відстані. Після консультацій із роботодавцями та обговорення на 
засіданні кафедри (Пр. зас. каф. РТП № 5 від 20.01.2021 р.) розглянуті та враховані пропозиції з удосконалення 
теоретичних та практичних навичок, сформульовані ПРН16, ПРН17.

- академічна спільнота

При формуванні освітніх компонент, програмних результатів та цілей навчання враховувався досвід споріднених 
кафедр провідних університетів України. В цьому сенсі суттєвий вплив на формування ОП виявила постійна участь 
кафедри в студентських олімпіадах в Харківському національному університеті радіоелектроніки, Вінницькому 
національному технічному університеті та Одеському Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку. 
Обговорення результатів олімпіад (Пр. зас. каф. РТП № 7 від 05.05.2021р.) та проблем в підготовці привело до 
введення нових освітніх компонентів «Мікрохвильова техніка» та змін викладання окремих тем освітньої 
компоненти «Компонентна база радіоелектронної апаратури». Кафедра приймає участь у МНПК «Сучасні 
інформаційні та електронні технології» http://www.tkea.com.ua/siet/inf.html (діє з 2000 року) яку проводить ІІБРТ до 
складу якого входить кафедра РТП. Участь викладачів, аспірантів та здобувачів в щорічних конференціях та 
підготовці публікацій, регулярні підвищення кваліфікації, участь у наукових заходах дозволяє кафедрі триматися в 
руслі сучасних досягнень розвитку науки, техніки і освіти та своєчасно коригувати підходи до освітнього процесу і 
змісту освітніх програм. Булаврахована та сформуьована у  ПРН16 необхідність підвищити вимоги до викладання 
основ радіолокаційних систем  (Пр.зас.каф РТП №4 від 16.12.2020р.)

- інші стейкхолдери

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОП враховуються інтереси і пропозиції всіх груп 
зацікавлених сторін. Рекомендації таких стейкхолдерів дозволяють оцінити рівень загальних компетентностей 
випускників та внести необхідні зміни в ОП для забезпечення якісної всебічної освіти. Так випускник кафедри 
Захаров В.В., який працює у Сполучених Штатах Америки професором політехнічного університету Пуерто Ріко 
запропонував приділити увагу до захисту інформації в оптичних каналах зв’язку, що посилено у вибірковій частині у 
дисципліні ВН32 «Оптичні багатоканальні системи зв’язку з захистом інформації» та відповідає вимогам ПРН1 та 
ПРН3. (Пр. №3 від 16.09.2020р.)

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
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Цілі та ПРН ОП відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці завдяки постійному аналізу тенденцій 
розвитку телекомунікацій та радіотехніки, шляхом відстежування інформації з літературних джерел та 
характеристик виробів на ринку та в експлуатації. Цілі та ПРН ОП забезпечують виконання задач з оновлення та 
ускладнення сучасної техніки, ії розробки, виготовлення та обслуговування та набуття іноваційних навичок, уміннь 
за знань, які будуть спроможні забезпечити розв'язання складних спеціалізованих задач. Цілі та ПРН ОП в повній 
мірі визначаються освітніми компонентами теоретичної, загальної і професійної підготовки. Передбачення ряду 
вибіркових дисциплін для формування індивідуальної освітньої траекторії забезпечує випускникам ОП здобуття 
знань та умінь широкого профілю та підвищує їх конкуретностпроможність на ринку праці. Наприклад, за 
результатами аналізу розвитку ринку праці булі включення такі ОК як «Використання FPGA та CPLD у цифровому 
зв'язку» та «Технології програмування», які забезпечують виконання додаткових ПРН17, ПРН20.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Під час формулювання цілей та ПРН ОП було враховано суттєву роль галузі електоніки та телекомунікацій в 
Південному регіоні і, зокрема в м. Одесі та Одеській області. Розвиток систем та мереж мобільного зв'язку за останні 
роки, впровадження технологій 4G та 5G потребують висококваліфікованих фахівців у цій галузі, кваліфікованих 
для: впровадження та обслуговування систем та стандартів мо більного зв'язку, впровадження і підтримки систем 
збору, зберігання, обробки, передавання інформації для систем та мереж мобільного звязку, експлуатацією та 
ремонтом радіоелектронної та телекомунікаційної техніки, систем обробки інформації. Наявність промислових та 
інших підприємств та установ, що використовують системи мобільного звязку та обробки сигналів, свідчить про 
доцільність підготовки фахівців з електроніки та телекомунікацій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в 
Державному університеті "Одеська політехніка". 
Мета, цілі та ПРН ОП відображають регіональний контекст для функціонування ОП, що зумовлено:
- роллю Одеси як освітянського центру на півдні України та втратою ВНЗ на окупованих територіях, коли Одеса 
перетворилася у центр освітнього простору для тимчасово переміщених осіб;
- різноманіттям підприємств та установ в Одесі та Південному регіоні, які мають потребу у фахівцях з мобільних 
радіоелектронних пристроїв, телекомунікаційних системи та мереж.
Відповідно до цього галузевий та регіональний контекст було враховано при формуванні ОК, цілей ОП та ПРН16-
ПРН23.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

Під час удосконалення, формулювання цілей та ПРН ОП враховувався досвід НТУУ «Київський політехнічний 
інститут», Вінницького національного технічного університету, Харківського національного університету 
радіоелектроніки, зокрема освітніх програм «Інформаційно-комунікаційні технології, Телекомунікаційні системи та 
мережі, Інженерія та програмування інфокомунікацій», «Телекомунікації та радіотехніка», «Інтелектуальні 
технології засобів радіоелектроніки». З цих програм був запозичений багаторічний досвід підготовки фахівців з 
розробки апаратно-програмних засобів цифрових компонентів систем збору, зберігання, захисту, обробки, 
передавання інформації для радіоелектронних пристроїв, телекомунікаційні систем та мереж (в тому числі і 
мобільних), що було враховано при формулюванні ПРН19, ПРН21, ПРН22. (Пр. каф. РТП №2 від 07.09.2020р.)
Також при викладанні освітніх компонент "Вступ до фаху" та "Радіовимірювання" використовуються безкоштовні 
онлайн-симулятори Університету Колорадо у Боулдері(University of Colorado at Boulder)на сайті phet.colorado.edu.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Освітня програма «Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі» за першим рівнем 
вищої освіти дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 
«Телекомунікації та радіотехніка» наступним чином: обґрунтованим підбором ОК та логічною послідовністю їх 
викладання; методами навчання і формами оцінювання, які визначаються безпосередньо викладачами та 
кафедрами з цих дисциплін з урахуванням змісту компетентностей та відповідно до ПРН та особливостей ОК; 
встановленим співвідношенням обсягу аудиторних занять, індивідуальних завдань, підготовки до підсумкового 
контролю та обсягом самостійної роботи здобувача.
Порядок визначення дисциплін, їх назви, структури та обсягу, змісту, логічної послідовності викладання, форми 
підсумкового контролю дозволяють досягти ПРН ОП, встановлених стандартом.
Дисципліни загальної підготовки забезпечують формування у здобувачів компетентностей та результатів навчання 
для формування їх інтелектуального рівня та ефективної професійної і соціальної роботи в різних галузях. Більшість 
ОК професіональної підготовки забезпечують результати навчання, характерні, не тільки для спеціальних 
компетентностей, але і для загальних компетентностей. Наприклад, навчальна дисципліна «Вступ до фаху» (ОП01) 
передбачає отримання загальних компетентностей ЗК3, ЗК4, ЗК10, які дозволяють: краще розібратися в предметній 
області і розумінні професійної діяльності в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій; ознайомитися з 
методологією навчання і адаптуватися до поведінки в університеті; отримати розуміння поведінки щодо виконання 
поставлених завдань і взятих обов'язків. Таким чином, вноситься частковий вклад в отримання відповідних 
компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.
Всі результати навчання, запропоновані стандартом вищої освіти (ПРН1 – ПРН15), введені в ОП як програмні 
результати навчання (ПРН1 – ПРН15) та повністю забезпечуються обов’язковими ОК.
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Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт за даною спеціальністю затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 1382 від 12.12.2018 
року

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

  Роль електроніки та телекомунікацій сьогодні істотно зростають в зв'язку з використанням мікропроцесорної 
техніки для цифрової обробки інформаційних сигналів, використанням мобільного зв’язку та інших 
радіоелектронних систем керуванням цифровим містом, інтернетом речей, дистанційним керуванням об'єктами 
різного призначення. Зміст ОП відповідає предметній області спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка: 
- об’єкти вивчення ОП складають основу викладання таких дисципліни професійної підготовки як ОП01-ОП05, 
ОП09, ОП11, ОП13-ОП22 - це сукупність технологій, засобів, способів і методів обробки, зберігання й обміну 
інформацією на відстані та застосування електромагнітних коливань і хвиль, зокрема в радіолокації та 
радіонавігації, для контролю і керування машинами, механізмами та технологічними процесами в електронному, 
медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах.
- теоретичний зміст ОП включає: теорію, моделі та принципи функціонування телекомунікаційних та 
радіотехнічних систем (дисципліни професійної підготовки ОП01-ОП22); - принципи, методи та засоби 
забезпечення заданих експлуатаційних характеристик і властивостей телекомунікаційних та радіотехнічних систем 
(дисципліни професійної підготовки ОП03, ОП08,ОП10-ОП21); - нормативно правову базу України та вимоги 
міжнародних стандартів у сфері телекомунікацій та радіотехніки (дисципліни загальної та професійної підготовки 
ОЗ06, ОЗ07, ОП01- ОП23); - сучасне програмно-апаратне забезпечення радіотехнічних та телекомунікаційних 
систем і мереж (дисципліни загальної  та професійної підготовки ОЗ07, ОП02-ОП07, ОП12, ОП14, ОП17, ОП22).
Методи, методики, інформаційно-комунікаційні та інші технології телекомунікацій та радіотехніки. - інструменти та 
обладнання,що використовуються при викладанні ОП включають в себе системи розробки, забезпечення, 
моніторингу та контролю процесів у телекомунікаційних та радіотехнічних системах; 
- при викладанні освітніх компонент використовується сучасне програмно-апаратне забезпечення технологій 
телекомунікацій та радіотехніки;
- охоплює такі складові, як  інформаційна: мобільні радіоелектронні пристрої та телекомунікаційні системи 
складають основу інформаційно-вимірювальної техніки, пристроїв радіоавтоматики; технологічна: відповідає 
практичним завданням розробки радіоелектронних приладів і пристроїв, що виконують різні функції в системах 
перетворення і передачі інформації, в системах управління, використання сучасних методів комп'ютерного 
проектування радіоелектронної та телекомунікаційної апаратури.
 Особливістю освітньої програми є те, що отримуються компетентності і ПРН не тільки такі, що визначать 
професійну підготовку з радіоелектронних та телекомунікаційних засобів, обчислювальної техніки, а і з обробки 
сигналів, локальних мереж, захисту інформації, апаратного та програмного забезпечення мобільних пристроїв та 
систем, технічної  інформаційної охорони об’єктів. Зміст ОП дозволяє досягти ПРН, передбачених Стандартом 
вищої освіти спеціальності.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

можливість формування здобувачами індивідуальної освітньої траєкторії забезпечується зокрема через:
- створення індивідуального навчального плану; права на академ. відпустку ("Положення про організацію освітнього 
процесу " (https://op.edu.ua/document/9419);
 - визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО та в неформальній освіті ("Положення про порядок 
визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти ОНПУ у неформальній та інформальній 
освіті" (https://op.edu.ua /document/3447);
 - індивідуальний вибір дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством (не менше 25 % загальної кількості 
кредитів ЄКТС). Процедура вибору описана в " Положенні про порядок організації вивчення вибіркових освітніх 
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компонентів" (https://op.edu.ua/document/3354);
 - участь у програмах академічної мобільності ("Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність" 
(https://op.edu.ua/document/2501). 
- консультацій, можливості брати участь у конференціях, семінарах, обирати тему кваліфікаційної роботи;
 Надається можливість: поєднувати навчання за спеціальністю з навчанням в Українсько-німецькому інституті, 
Українсько-іспанському інституті, Українсько-польському інституті за даною ОП; здобувати одночасно 
неформальну освіту; академічної мобільності здобувачів ОП.
У 2020 році здобувач ОП 4 курсу, Вадім Татієвський брав участь у програмі академічної мобільності у Східно-
баварському технічному університеті Регенсбурга (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg).

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Можливість вибору навчальних дисциплін і порядок реалізації права здобувачів вищої освіти з вибору навчальних 
дисциплін регламентовані положенням «Про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів»
(https://op.edu.ua/document/3354),в якому описані: статус вибіркових освітніх компонентів; організація здійснення 
вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти; порядок реалізації права вибору навчальних дисциплін. 
З 2020 року передбачений такийспосіб вибору дисциплін:
- навчальні дисципліни загальної підготовки в навчальному плані розділені на групи дисциплін для поглиблення 
компетентностей: 1) пов'язаних з володінням іноземною мовою; 2) соціально-політичних, етико-психологічних та 
правових; 3) безпечної діяльності та збереження довкілля; 4) з економічної та фінансової грамотності;
- навчальні дисципліни професійної підготовки;
- вільний вибір дисциплін з інших освітніх програм. 
Процес вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти складається з таких етапів: 
- ознайомлення з навчальними планами та переліком вибіркових дисциплін, який вивішується на кафедральному 
інформаційному стенді. Одночасно Гарант та куратори груп проводять консультування у виборі, що має на меті 
змістовне доповнення обов’язкової частини, індивідуалізацію підготовки здобувачів та реалізацію їхніх освітніх і 
кваліфікаційних потреб;
- складаються заяви здобувачів, в яких перераховуються вибірні дисципліни та вказуються їх пріоритети для вибору;
- заяви здобувачів обробляються в деканаті за прийнятими в університеті правилами: Положення «Про порядок 
організації вивчення вибіркових освітніх компонентів»: https://op.edu.ua/document/3354;
 Положення «Про організацію освітнього процесу в ОНПУ»: https://op.edu.ua/document/9419

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Для практичної підготовки бакалаврів ОП передбачена виробнича практика у 6-му семестрі в обсязі 3,0 кредитів, 
метою якої є ознайомлення здобувічів з діючою виробничою системою, закріплення знань, здобутих в процесі 
навчання, формування умінь і навичок, набуття досвіду самостійної практичної діяльності в галузі електроніки та 
телекомунікацій під час виконання роботи (Положення про проведення практичної підготовки: 
https://op.edu.ua/document/2304). Виробнича практика дозволяє здобути ПК1-ПК9. Починаючи з 2019 р. в ОП 
введена переддипломна практика у 8-му семестрі в обсязі 3,0 кредити ЄКТС. Метою переддипломної практики є 
оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх 
майбутньої професійної діяльності, формування здатності для прийняття самостійних рішень. Переддипломна 
практика дозволяє здобути такі компетенції, як ЗК2, ЗК5, ЗК8,  ПК13-ПК15 та інш. ОП передбачає визначену 
послідовність практичної підготовки - переддипломній практиці передують ОК, що проводяться викладачами, 
більшість з яких мають досвід практичної роботи. До проведення виробничої практики залучені фахівці від 
підприємств – баз практики. Головою екзаменаційної комісії при захисті кваліфікаційних робіт є фахівці з 
профільних установ. Співпраця з підприємствами-базами практики закріплена відповідними угодами: Тов "ТСТ 
ЛТД" договір №60 від 26.06.19р., №46 від 16.07.20р, №57 від 29.06.2021; ТОВ "ЗОНТ" договір №15 від 25.05.19р.,
№172 від 09.12.20р.; ДП"Одеський авіазавод" договір  №101 від 15.07.21 р.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
результатам навчання ОП

Набуття здобувачами соціальних навичок має на меті забезпечити набуття таких знань та вмінь, навичок, способів 
мислення, поглядів, цінностей, які в покликані забезпечити індивідуальні потреби здобувачів, адаптувати їх до 
мінливого соціального середовища, сприяти формуванню активної громадянської позиції. Для цього до навчального 
плану внесено обов’язкові навчальні дисципліни: Історія України та української культури; Українська мова (за 
професійним спрямуванням); Філософія. Для поглиблення і розширення для вибору пропонуються: Соціологія; 
Правознавство; Політологія; Психологія; Етика; Основи академічної доброчесності; дисципліни з економічної і 
фінансової грамотності.
Вони забезпечують набуття таких навичок: захищати власні світоглядні позиції та переконання у виробничій або 
соціальній діяльності; вміти засвоювати нові знання, відповідати вимогам гнучкості в подоланні перешкод та 
досягненні мети, дисциплінованості, відповідальності за свої рішення та діяльність; дотримуватися норм сучасної 
української ділової та професійної мови; виявляти навички самостійної та колективної роботи, лідерські якості.
Найбільш використовуваними методами формування соціальних навичок є: інтерактивні і проблемні лекції, 
публічні виступи, презентації індивідуальних завдань, практичні та лабораторні роботи у підгрупах.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
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Професійний стандарт як основа для присвоєння професійних кваліфікацій відсутній.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
використовується «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська 
політехніка»» - https://op.edu.ua/document/9419, та «Методичні рекомендації із розрахунку навантаження 
здобувачів вищої освіти» https://op.edu.ua/document/2537.
Співвідношення аудиторних занять та самостійної роботи здобувача (СРЗ) визначається структурою кожної 
дисципліни, кількістю виділених кредитів з урахування змісту та результатів навчання, які вона забезпечує. При 
цьому встановлені такі співвідношення: на одну годину лекцій, практичних та семінарських занять потрібно 0,5 
години СРЗ; на одну годину лабораторних занять - 1 година СРЗ; для виконання рефератів, розрахунково-графічних 
робіт в план додають 15 годин СРЗ; для виконання курсової роботи додають 30 годин СРЗ. Час, відведений для 
самостійної роботи здобувача, регламентується навчальним планом i повинен бути не менш 1/3 та не більш 2/3 
загального обсягу часу, відведеного для вивчення ОК.
За навчальним планом на СРЗ відведено 4054 годин. При загальному обсязі відведеного на освітню програму часу 
7200 годин, СРЗ складає 56,3% і знаходиться в установлених межах.
Розрахунок навантаження здобувачів за кожною ОК здійснюється відповідно до «Методичних рекомендацій із 
розрахунку навантаження здобувачів вищої освіти» (https://op.edu.ua/document/2537) і, таким чином, наближає 
реальне навантаження до декларованого і запобігає перевантаженню здобувачів.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти по даній ОП за дуальною формою освіти не передбачена.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому до Державного університету "Одеська політехніка": 
https://op.edu.ua/vstup/rules https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8DtmOmjA1f/view 

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом на навчання здійснюється на підставі Правил прийому до Державного університету «Одеська політехніка» 
(https://drive.google.com/file/d/1dOCWrTKH4793m29MHobWKg8Dtm OmjA1f/view), розроблених відповідно до Умов 
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році. 
Правила прийому розміщені на вебсайті ЗВО, чіткі, не містять дискримінаційних положень (приймаються 
громадяни України; іноземці; особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, 
мають відповідний ступінь, освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути ВО). Вступ до 
ОП здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування та в межах ліцензованого обсягу 
за спеціальністю. 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Для вступників, які попередньо навчалися в інших  ЗВО існує порядок визначення академічної різниці, яка 
встановлюється на підставі поданих документів про виконання освітньої програми (академічна довідка). Всі 
документи Університету, що регулюють визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, розміщено на 
офіційному сайті. Визначення результатів навчання вступників, отриманих в інших ЗВО, регулюється Правилами 
прийому до Державного університету «Одеська політехніка», Положенням про відрахування, переривання 
навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти в ОНПУ (https://op.edu.ua/document/2498 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennya_pro_perev_2019.pdf), Положенням про 
організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419).

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

Щороку, під час кураторських годин, здобувачам вищої освіти доводиться інформація щодо можливостей 
перезарахування певних освітніх компонент, які здобувачі отримували під час навчання в інших ЗВО, при участі в 
програмах академічної мобільності, під час навчання в неформальній освіті. Куратор інформує здобувачів і щодо 
процедури таких перезарахувань. Також, необхідну інформацію можна отримати, звернувшись в деканат, до 
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завідувача кафедри або гаранта ОП.
 Наразі, під час запровадження даної ОП, таких прикладів не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Такі питання регулює "Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих здобувачами вищої 
освіти ОНПУ у неформальній та інформальній освіті", яке прийняте 6.03.20 р. (https://op.edu.ua/document/3447). 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pro_neformalnu_osvitu.pdf).
Право на визнання результатів неформальної та інформальної освіти поширюється на здобувачів всіх рівнів вищої 
освіти і здійснюється за власним бажанням здобувачів. Для визнання результатів навчання треба подати власну 
заяву гаранту ОП. До заяви додаються відповідні документи. Можливі визнання як освітніх компонентів 
навчального плану, так і окремих модулів дисциплін.
Процедура описана у пункті 2 "Положення про порядок визнання результатів навчання...". Наказом ректора за 
поданням гаранта ОПП створюється комісія. До складу комісії входять: декан факультету; гарант ОПП; член групи 
забезпечення ОПП; викладач, який забезпечує викладання ОК. Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає 
надані документи, проводить співбесіду зі здобувачем та перезараховує результати навчання, або призначає 
контрольні заходи для їх підтвердження. Здобувач має бути ознайомлений з критеріями оцінювання та правилами 
оскарження результатів. Рішення комісії оформлюються у вигляді протоколу. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

Щороку, під час кураторських годин, здобувачам вищої освіти доводиться інформація про порядок визнання 
результатів навчання, отриманих здобувачами вищої освіти університету у неформальній освіті. В дійсний час, таких 
прикладів не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

Форми та методи навчання і викладання на ОП, визначені в НП та РПНД. Визначені форми і методи відповідають 
цілям навчання, яке передбачає проведення лекційних, практичних, лабораторних занять, виконання РГР та 
курсових робіт, написання і захист кваліфікаційної роботи. Лекції мають актуальну проблематику, є 
інтерактивними, з використанням мультимедійних засобів. Практичні і лабораторні заняття мають прикладний 
характер, з елементами досліджень, що сприяє формуванню у здобувачів знань і навичок ефективної професійної 
діяльності та виробленню інноваційного підходу. У ході навчання здобувачі отримують індивідуальні завдання, що 
потребують творчого виконання; працюють в групах, де запроваджуються дискусії для моделювання реальних 
ситуацій; проводять презентації отриманих результатів. Поєднання індивідуальної і групової форми навчання, 
наприклад при виконанні практичних та лабораторних робіт, посилює компетенції здобувачів. При цьому викладач 
одночасно є консультантом, куратором і партнером здобувачів, що мотивує їх до постійного професійного розвитку. 
Апробація знань і умінь, отримання фахового досвіду здобувачів здійснюється у ході виробничої і переддипломної 
практики, та шляхом залучення до НДР. Все це спрямовано на досягнення ПРН на ОП.

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Форми та методи навчання і викладання цілком відповідають вимогам студентоцентрованого підходу завдяки 
урахуванню пропозицій та зауважень здобувачів. Для цього до кожного ОК регулярно вносяться зміни, обумовлені 
аналізом анкет, що їх анонімно заповнюють здобувачі за відсутністю будь-якого тиску з боку представників 
кафедри, яка забезпечує підготовку за ОП. Форма анкети і порядок анкетування є на сайті 
https://op.edu.ua/quality/stakeholders. Контроль ефективності освітнього процесу за допомогою анкетування 
здобувачів дає змогу виявити ступень їх задоволеності методами навчання і викладання. Зокрема, це стосується 
оцінки проведених лекційних, практичних, лабораторних занять і організації самостійної роботи здобувачів, також 
оцінюється відповідність заходів контролю змісту кожного ОК, якість сформованих компетентностей та їх 
відповідність вимогам роботодавців. Важливою рисою студентоцентрованого підходу є також можливість вільного 
вибору теми РГР, КР, кваліфікаційної роботи, доповіді серед запропонованих викладачем або самим здобувачем. 
Здобувач має змогу обирати місце практики, керівника кваліфікаційної роботи, брати участь у науково-дослідних 
роботах, семінарах, конференціях, олімпіадах зі спеціальності, долучатися до розробки ОП. В цілому здобувачі 
позитивно оцінюють методи навчання та викладання, але бажають скоротити частину дистанційного навчання у 
освітньому процесі, яка останні 1,5 роки переважає через карантинні обмеження.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи
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Викладачі університету, користуючись правами академічної свободи, мають право обирати ефективні методи і 
засоби реалізації змісту кожного ОК відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Державному 
університеті «Одеська політехніка» https://op.edu.ua/document/9419, у тому числі застосування власного 
професійного досвіду, авторських методик навчання, вибір відповідних навчальних матеріалів і технічних засобів 
підтримки навчального процесу, виконання наукових досліджень разом зі здобувачами тощо. Викладачі мають 
право приймати участь у міжнародних та всеукраїнських НПК, семінарах та форумах для обміну досвідом, 
знайомством з новими методами навчання і викладання. Викладачі мають право на підвищення кваліфікації на 
самостійно обраних підприємствах, курсах, вебінарах для оновленя та покращення змісту ОК або методів навчання і 
викладання.
Академічні свободи здобувачів вищої освіти забезпечується: організаціїєю вивчення вибіркових ОК, вільним 
вибором наукового керівника кваліфікаційної роботи; можливістю навчатися за індивідуальним планом, 
можливістю проходження навчання в інших ЗВО України та світу.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку оцінювання у межах окремих ОК 
надається здобувачам викладачами на першому в семестрі аудиторному занятті. Здобувачі також можуть отримати 
необхідну інформацію щодо усіх ОК заздалегідь, користуючись інформаційною карткою дисципліни. Такі картки 
розробляються безпосередньо викладачем дисципліни та містять наступні дані: анотація дисципліни, основні 
результати навчання, кількість аудиторних занять та обсяг самостійної роботи, форми організації навчання, види та 
тематика навчальних занять і індивідуальної роботи здобувачів, умови допуску до підсумкового контролю, 
процедури оцінювання та політика освітнього процесу. Все це дає можливість здобувачам зробити свідомий вибір та 
виробити індивідуальну траєкторію навчання.
Інформацію щодо встановлених графіків навчання за різними ОП відповідних рівнів освіти здобувачі можуть 
отримати в будь-який час з академічного календаря на сайті університету https://op.edu.ua/studies. Також викладачі 
використовують інші форми інформування здобувачів, зокрема хмарні сервіси Google.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Реалізація ОП передбачає обов'язкове поєднання навчання і досліджень в процесі аудиторної та позанавчальної 
діяльності здобувачів. В ході навчання на ОП здобувачі виконують курсові, розрахунково-графічні та кваліфікаційні 
роботи, готують реферати та презентації. Самостійна робота здобувачів також включає підготовку до аудиторних 
занять і виконання індивідуальних завдань. Все це потребує використання сучасних технологій пошуку інформації, 
проведення критичного змістовного аналізу отриманих даних, представлення результатів досліджень. Поєднанню 
навчання і досліджень також сприяють форми та методи навчання і викладання на ОП. Здобувачі розвивають 
отримані навички при вивченні подальших дисциплін, а також при проходженні виробничої та переддипломної 
практики на підприємствах, де розробляється інноваційна техніка.
Важливим елементом позанавчальної діяльності є участь здобувачів в семінарі кафедри, присвяченому тематиці 
кваліфікаційних робіт. В ході семінару здобувачі аналізують завдання на роботу і визначають шляхи та варіанти 
його реалізації. Також здобувачі можуть презентувати результати власних наукових досягнень на щорічних 
студентських науково-практичних конференціях кафедри, на міжнародній науково-практичній конференції 
«Сучасні інформаційні та електронні технології», яка раз на рік відбувається на базі університету, та на інших 
наукових заходах в Україні і за кордоном. На конференції здобувачі у співавторстві з викладачами презентують свої 
дослідження, наприклад: 
• В. І. Старцев, С. В. Ємельянов, Ю. В. Демиров. Схемотехнічні рішення зарядочутливих підсилювачів з 
придушенням піроефекту http://www.tkea.com.ua/siet/archive/2021/22-23.pdf,        О. Б. Коханов, А. Р. Агаджанян, П. 
Майнов. Властивості частотно-часової локалізації базисних функцій, які використовуються в OFTDM-системах 
зв’язку http://www.tkea.com.ua/siet/archive/2018/25.pdf
А. Б. Коханов, С. В. Емельянов, В. Р. Майборода, В. В. Пичик, Д. Е. Дьячков. Синхронізація цифрових сигналів и 
телекоммуникаційних потоків http://www.tkea.com.ua/siet/archive/2018/26.pdf
 С. В. Ємельянов, Є. О. Фокіна. Особливості схемотехнічних рішень у мікросхемах SDR-приймачів 
http://www.tkea.com.ua/siet/archive/2018/27.pdf
Крім того, здобувачі залучаються до виконання кафедральних держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних 
робіт. З метою підвищення наукового рівня викладачів кафедри проводиться науковий семінар «Цифрова обробка 
сигналів».
Прикладні наукові проекти викладачів кафедри і здобувачів вищої освіти знаходять підтримку стейкхолдерів-
роботодавців, зокрема у напрямку розробки інноваційних рішень в ході виконання науково-дослідних 
госпдоговірних робіт, таких як ««Проведення робіт по розробці та виготовленню зарядочутливих підсилювачів (12 
каналів) для погодження віброперетворювачів МВ-43 і апаратури виміру вібрації УИПВ-97» договора № 313/ДКБ-18 
(2020-2021 рока) — Одеса, ДП «Одеський авіазавод» Укроборонпрому, НДР держбюджетній НДР:№ 133-58., 2020-
2021р.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Провідні викладачі кафедри розробляють РПНД і відповідні інформаційні картки згідно із затвердженим 
розподілом навчального навантаження. Розгляд та узгодження РПНД і інформаційних карток відбувається не 
пізніше, ніж на першому в поточному навчальному році засіданні кафедри, після чого ці документи зберігаються на 
кафедрі. РПНД розробляються на термін дії навчального плану і можуть бути повністю оновлені, якщо: відбувається 
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зміна стандартів освітньої діяльності, вносяться зміни в діючу ОП, що зачіпають дану ОК, впроваджується нова 
освітня технологія. Поточні зміни можуть вноситися щорічно у вигляді відповідного додатку до РПНД. 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf ).
Ще одним джерелом змін в ОК, що дозволяє модернізувати її зміст, є підвищення кваліфікації викладачів на різних 
курсах, семінарах, міжнародних стажуваннях. Ще одним джерелом змін в ОК, що дозволяє модернізувати її зміст, є 
підвищення
кваліфікації викладачів на різних курсах, семінарах, міжнародних стажуваннях. Наприклад кафедрою було 
проведено обговорення: стажування Фонар Л.С. "Академічна доброчесність: виклики сучасності" Варшава, 2-
12.03.2020 року «The Institute Of International Academic And Scientific Cooperation»; стажування: Барабанова М.О., 
(посвідчення № 38/9 від 02.03.2020 р.«ТСТ-ЛТД» по темі «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»). В 
результаті були внесені зміни в ОК ОП01 "Вступ до фаху" - додано інформацію про принципи академічної 
доброчесності та інформаційну безпеку у лекційні матеріали. (Пр. №2 від 07.09.2020р.)
Проведення науково-методичних семінарів кафедри, наукові публікації, присвячені в тому числі вивченню досвіду 
підготовки фахівців в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій дозволяють удосконалювати зміст ОК на основі 
наукових досягнень. 
Single sideband Hartley amplitude modulation, AB Kokhanov, SV Yemelianov, YV Derevyagin
Radioelectronics and Communications Systems 63 (11), 574-585 
http://radioelektronika.org/public/journals/16/preview/2020/S0735272720110023_preview.pdf;
Automatic synchronizer of digital signals and telecommunication streams, AB Kokhanov Radioelectronics and 
Communications Systems 62 (4), 181-188. 
http://radioelektronika.org/public/journals/16/preview/2019/S0735272719040046_preview.pdf
Аналіз стану інформаційної безпеки систем дистанційної освіти moodle та google classroom
І.І. Дорофєєва, Л.С. Фонар, Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги, 27-29
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/6222

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Кафедра РТП здійснює навчання, викладання та наукові дослідження у тісному зв’язку із загальним напрямом 
інтернаціоналізації діяльності університету, що відповідає засадам як державної політики щодо інтеграції системи 
вищої освіти України у світовий і європейський освітній простір, так і вимогам власної концепції інтернаціоналізації 
ЗВО.
Зокрема, викладачі і здобувачі вищої освіти беруть участь у наступних заходах: поєднання навчання за ОП 
«Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі» з навчанням в українсько-німецькому, 
українсько-польському, українсько-іспанському навчально-наукових інститутах університету; підтримка 
внутрішньої і міжнародної академічної мобільності здобувачів та сприяння в залученні до навчання іноземних 
здобувачів.
У 2020 році здобувач ОП 4 курсу, Вадім Татієвський брав участь у програмі академічної мобільності у Східно-
баварському технічному університеті Регенсбурга (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg).
При викладанні ОК ОП01 "Вступ до фаху" та ОП03 "Радіовимірювання" використовуються безкоштовні онлайн-
симулятори Університету Колорадо у Боулдері на сайті https://phet.colorado.edu.
Гарант ОП Фонар Л.С. проходила Міжнародне наукове стажування "Академічна доброчесність: виклики сучасності", 
Варшава, 2-12 березня 2020 року. Сертифікат KW-032020/048 (120 годин) (IIASC) Polish-Ukrainian Foundation «The 
Institute Of International Academic And Scientific Cooperation» Участь в таких міжнародних наукових заходах також 
сприяє реалізації принципу інтернаціоналізації ЗВО.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Перевірити досягнення ПРН найкращим чином допомагає різноманітність форм контрольних заходів. Навчально-
методичні комплекси з усіх навчальних дисциплін, що входять до ОП, містять контрольні завдання до практичних і 
лабораторних занять, контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння навчального 
матеріалу, критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів, тестові завдання для оцінювання результатів навчання 
здобувачів, екзаменаційні білети тощо. "Положення про робочу програму навчальної дисципліни" (РПНД) 
(https://op.edu.ua/document/2549) містить опис засобів та методів, які забезпечують досягнення ПРН, передбачених 
ОПП і РПНД (екзамени, реферативні, розрахунково-графічні та курсові роботи/проекти, презентації).
Багаторівнева система контролю якості освітнього процесу включає, в числі іншого, щосеместрове оцінювання 
здобувачів вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів на офіційному веб-сайті Університету 
https://op.edu.ua/quality/anti-plagiarism , https://op.edu.ua/quality/czjvo. Поточний контроль як форма контрольних 
заходів, здійснюється впродовж семестрових модулів. Форми контрольних заходів оцінювання поточного контролю:  
поточний контроль на лабораторних та практичних заняттях; розв'язання індивідуальних задач; індивідуальна або 
групова презентація. Форма підсумкового контролю з дисципліни (екзамен, залік, диференційний залік) 
визначається навчальним планом та регулюються "Положенням про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни" 
(https://op.edu.ua/document/2490  https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). 
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Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти забезпечуються наступними аспектами організації освітнього процесу: 1) на початку вивчення ОК кожен 
викладач обов’язково пояснює здобувачам порядок проведення контрольних заходів та надає інформацію про 
сутність форм контролю, передбачених РНПД; 2) «Положення про організацію та проведення поточного та 
підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf) та Процедура організації моніторингу 
оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності (https://op.edu.ua/document/2536) містять 
розгорнуті відомості про форми контролю, передбачені освітнім процесом, а також процедуру оцінювання 
навчальних досягнень здобувача; 3) передекзаменаційні консультації (перед кожним підсумковим контролем 
проводиться консультація, на якій викладач має довести до відома здобувачів правила проведення контролю, 
критерії оцінювання, відповісти на запитання здобувачів); 4) інформаційні картки/силабус навчальної дисципліни. 
Згідно з «Положенням про РНПД» (https://op.edu.ua/document/2549) вони  також містять інформацію про 
контрольні заходи та критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів для дисципліни, що викладається.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Згідно «Положення про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf) інформація про форми контрольних 
заходів та критерії оцінювання поточного та підсумкового контролів доводяться до здобувачів на початку семестру. 
Строки проведення модульного контролю, курсових робіт, захисту індивідуального завдання, заліку та екзамену 
регламентується Наказом про організацію освітнього процесу на поточний навч.рік. Інформація про форми 
контрольних заходів та дата, час, критерії оцінювання, доводяться до здобувачів на початку семестру викладачем ОК 
на першій лекції і практичному занятті.
Основним документом навчально-методичного забезпечення дисципліни є РНПД, в якій містяться процедури 
контролю засвоєння ОК. Головним призначенням РПНД є ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших 
учасників освітнього процесу зі змістом ОК, формами і методами навчання та викладання, контрольними заходами 
та критеріями оцінювання. На першому тижні семестру видаються всі завдання і доводяться до здобувачів терміни і 
форми звітності та критерії оцінювання.
У відкритому доступі на офіційному веб-сайті Університету розміщено інформаційні картки з кожної ОК ОП, де 
окремо представлено форми контрольних заходів та критерії оцінювання досягнень здобувачів, також інформація 
про строки та форми контролю наведена у академічному календарі (https://op.edu.ua/studies).

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра в Університеті https://op.edu.ua/document/2291, 
регламентує, що атестація здійснюється у формі екзамену(-ів) та/або захисту кваліфікаційної роботи, що співпадає з 
розділом VI «Форми атестації здобувачів вищої освіти» Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 172 
«Телекомунікації та радіотехніка», що затверджений наказом МОН України № 1382 від 12.12.2018 р.
Формою підсумкової атестації здобувачів за даною ОП є публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів регулюється такими нормативними документами Університету:
Положення про організацію та проведення підсумкового та поточного контролів рівня навчальних досягнень 
здобувачів з дисципліни (https://op.edu.ua/document/2490 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf). 
Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, затверджено 30.05.2019 р. (наказ 
№271-в) (https://op.edu.ua/document/2291).
Положення про організацію освітнього процесу в державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419).
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»  
https://op.edu.ua/document/8818.) 
Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності 
(https://op.edu.ua/document/2536), яка затверджена наказом ректора №40 від 11.10.2019 р. 
Державна атестація проводиться відповідно до «Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та 
магістра» https://op.edu.ua/document/2291. 
Процедури контрольних заходів за окремими освітніми компонентами ОКмістяться у РНПД, що розробляються 
відповідно до «Положення про робочу програму навчальної дисципліни» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_rpnd_2019.pdf) 
Положення доступні на офіційному веб-сайті Університету (https://op.edu.ua/about/regulations). Склад 
екзаменаційних комісій оприлюднюється на дошці оголошень кафедри. 
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

В Університеті діє “Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ” ( 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf), який містить вимоги до співробітників: 
дотримуватись норм педагогічної етики, моралі; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси осіб та 
«Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка»» 
(https://op.edu.ua/document/9419). Екзаменатори (не менше двох) оцінюють відповіді, керуючись РПНД. Захист 
кваліфікаційної роботи проходить в два етапи: попередній захист; другий етап – особистий публічний захист на 
засіданні ЕК, яку очолює представник зовнішньої профільної установи. Це зменшує (усереднює) суб'єктивізм. Крім 
того, всі кваліфікаційні роботи підлягають рецензуванню за межами кафедри. 
Процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів унормовують: "Положення про інститутську 
(факультетську) комісію з етики та управління конфліктами" (https://op.edu.ua/document/2776), "Положення про 
постійно діючу університетську комісію з етики та управлінням конфліктами" (https://op.edu.ua/document/2801), 
Наказ № 24 від 03.05.2017 р. щодо недопущення корупційних проявів та запобігання конфлікту інтересів. Наказ № 
40-а від 07.02.2018 р. про «План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в ОНПУ» та інші накази і вказівки.
Прикладів застосування відповідних процедур на ОП «Мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні 
системи та мережі» немає.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів урегульовується "Положенням про організацію та 
проведення поточного та підсумкового контролів рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни" https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf. 
Здобувачі вищої освіти, яким не зараховано перший семестровий модуль, мають, виконуючи програму за другим 
модулем, ліквідувати борги за перший модуль впродовж перших 4-х тижнів від початку другого семестрового 
модуля. Допускається перескладання МКР1 не більше 2-х разів. Здобувачі, які не з’явилися на екзамени без 
поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. У разі відсутності здобувача на екзамені з 
поважної причини, деканатом встановлюється додатковий графік складання контролю. Здобувачі, які отримали 
незадовільні оцінки при складанні екзаменів, допускаються до перескладання в терміни, визначені ректоратом, і за 
розкладом, що визначає деканат. Порядок повторного проходження контрольних заходів здобувачів 
урегульовується згідно «Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська 
політехніка»» (https://op.edu.ua/document/9419), 
Наприклад, здобувачі Пєнов В.І. Шаврін Р.В., Самасьонок В.Г. (РМ 171) у першому семестрі 2020/2021 н.р. мали не 
зарахований перший модуль з дисципліни «Системи та мережі мобільного зв'язку». В терміни встановлені 
деканатом щодо перескладання та ліквідації академічної заборгованості, вони ліквідували борги та успішно 
продовжли навчання.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентується «Процедурою 
вирішення спірних питань» та «Положенням про організацію та проведення поточного та підсумкового контролів 
рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни»
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/pol_mk_2019.pdf).
Якщо здобувач не погоджується з оцінкою підсумкового контролю, він має право в день оголошення результатів 
звернутися з мотивованою заявою на ім’я директора Інституту, який скликає комісію. До складу комісії входять: 
голова – Директор Інституту; завідувач кафедри; викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав 
участь у проведенні цього підсумкового контролю; представник ради студентського самоврядування факультету. 
Здобувач має право бути присутнім при розгляді своєї заяви. Члени комісії аналізують представлені екзаменатором 
записи здобувача при підготовці до відповідей. Після цього комісія на закритому засіданні проводить обговорення 
його результатів та приймає відповідне рішення. Після закінчення засідання комісії протокол із висновками щодо 
оцінювання екзаменаційних відповідей здобувача підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні
Прикладів оскарження результатів контрольних заходів за звітний період не зафіксовано.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності регламентовано документами:
 - “Кодекс професійної етики та поведінки працівників ОНПУ” 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/kodeks_49.pdf)
 - Положення про академічну доброчесність Одеського національного політехнічного університету» 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf );
 - Положення про групу сприяння академічній доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 76 від 23.12.2019 р.) ( 
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-76.pdf);
 - Наказ ректора від 11 червня 2021 року № 216-в «Про затвердження персонального складу групи сприяння 
академічній доброчесності Державного університету "Одеська політехніка" 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/nakaz_216-v_11.06.2021.pdf)
 - Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ (Наказ ректора № 17 від 06.03.2020 р.) 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf );
 - Порядок перевірки навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 
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наявність академічного плагіату (Наказ ректора № 19 від 06.03.2020 р.) 
(https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/por_perevirci_2020.pdf).

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

Ефективним технологічним інструментом протидії порушення академічної доброчесності є використання сервісу 
перевірки текстів всіх наукових праць та індивідуальних завдань здобувачів та НПП на виявлення збігів/схожості 
StrikePlagiarism (https://strikeplagiarism.com). Наприклад, в процесі перевірки науковий керівник кваліфікаційної 
роботи здобувачів заздалегідь завантажує її до системи. Відповідальний по кафедрі за роботу у системі 
StrikePlagiarism відправляє керівникові звіт на подібність, який сформовано системою StrikePlagiarism. Технічну 
перевірку здійснює програма StrikePlagiarism, а науковий керівник кваліфікаційної роботи аналізує звіт, комісія з 
академічної доброчесності кафедри РТП (Ємельянов С.В., Коханов О.Б, Фонар Л.С) робить висновок, чи можна 
вважати показаний відсоток збігів /схожості за плагіат та у відгуку пояснює своє рішення (Пр. зас. каф. РТП № 7 від 
05 .05.2021). Контроль якості всіх індивідуальних робіт здобувачів вищої освіти покладено на викладача за 
відповідною дисципліною та наукових керівників кваліфікаційних робіт. Відповідальний по кафедрі (Ємельянов 
С.В.)звітує на засіданні кафедри про стан перевірки. У разі незгоди з результатом рішення кафедральної комісії з 
академічної доброчесності про відхилення/недопущення роботи до захисту, автор має право на подачу апеляції до 
інститутської комісії з етики та управління конфліктами. Кваліфікаційні роботи, що пройшли перевірку на плагіат, 
допускаються до захисту та після успішного захисту та протягом місяця розміщуються на сайті.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

18 лютого 2020 року в Університеті відбувся семінар, на якому директор по розвитку «Plagiat.pl в Україні» М. 
Маєвський представив інформацію стосовно «Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності у 
сфері вищої освіти у відповідності до вимог законодавчої та нормативно-правової бази України» 
(https://op.edu.ua/news/2810). Для викладачів Університету проводяться науково-методичні семінари щодо 
використання антиплагіатної Інтернет-системи StrikePlagiarism. Гарант ОП Фонар Л.С. проходила Міжнародне 
наукове стажування "Академічна доброчесність: виклики сучасності", Варшава, 2-12 березня 2020 року. Сертифікат 
KW-032020/048 (IIASC) Polish-Ukrainian.
 На основі «Положення про кафедральні комісії з академічної доброчесності в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-17.pdf) на кафедрі діє комісії з академічної 
доброчесності (Ємельянов С.В., Коханов О.Б, Фонар Л.С) до завдань якої входить: інформування здобувачів про 
необхідність дотримання норм академічної доброчесності; ознайомлення здобувачів з методичними матеріалами 
щодо дотримання академічної доброчесності 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polojennyyaa.pdf).
Викладачами проводиться роз'яснювальна робота зі здобувачами щодо дотримання наукової етики. В 2021-2022 н.р. 
Радою з якості освітньої діяльності започатковано щорічні тижневі заходи з популяризації норм та принципів 
академічної доброчесності, які відбулись впродовж 27.09-1.10.2021р. 
(https://sites.google.com/op.edu.ua/akademicheskaya-dodrochesnost/).

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

За порушення академічної доброчесності відповідно до «Положення про академічну доброчесність» 
(https://op.edu.ua/document/2333), п.6.2 здобувачі можуть бути притягнені до академічної відповідальності: 
повторного проходження відповідної ОК в межах ОП; повторної перевірки кваліфікаційної роботи на плагіат та у 
разі негативних висновків комісії недопуск до захисту; відрахування із закладу освіти; позбавлення академічної 
стипендії; позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання. Аналіз звітів, сформованих антиплагіатною 
системою StrikePlagiarism, проведений комісією з академічної доброчесності кафедри РТП, показав, що випадки 
виявлення відносно помітної кількості збігів переважно пов’язані із використанням загальноприйнятої термінології 
у вступній частині кваліфікаційної роботи, з цитуванням статей керівника роботи. Такі факти не є свідомим 
порушенням академічної доброчесності. Зазначені недоліки виправляються на стадії підготовки роботи до захисту. 
Порушення здобувачами вищої освіти академічної доброчесності та притягнення до академічної відповідальності за 
ОП не виявлено.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Конкурсний добір викладачів на вакантні посади НПП в Університеті ґрунтується на: законах України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», наказі МОН України від 05.10.2015 № 1005 «Про затвердження Рекомендації щодо проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів)», Статуті Університету та «Порядку про проведення конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад НПП та укладання з ними трудових договорів в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2485).
Метою конкурсу є добір НПП, які за своїми якостями найбільше відповідають встановленим критеріям, таким як: 
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повна вища освіта із відповідної спеціальності, наявність наукового ступеня, відповідний рівень професійної 
підготовки, високі моральні якості. Враховуються: особистий потенціал претендента, що виявляється в співбесіді із 
завідувачем кафедри, колегами; його пропозиції та ідеї щодо забезпечення ОК відповідної ОП; відгуки здобувачів 
для оцінювання освітнього процесу, поширення позитивних або усунення негативних практик якості навчання та 
викладання за окремими ОК.
Претенденти повинні відповідати кадровим вимогам Ліцензійних умов (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-
2015-%D0%BF). Претенденти повинні надати список наукових праць, копії документів, що підтверджують 
підвищення кваліфікації за останні п’ять років. Висновки відповідних кафедр про професійні та особистісні якості 
претендентів затверджуються таємним голосуванням та передаються до експертно-кваліфікаційної комісії ННІІБРТ.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Потенційні роботодавці беруть участь у навчальному процесі за допомогою:
- проведення ознайомлювальних екскурсій під час виробничої практики на ОВ «Телекарт-Прилад». Екскурсії 
проводились при проведення виробничої практики  здобувачів 3-го курсу, у 2018 р, 2019 р, 2020 р та 2021 р 
відповідно (За наказами ректора про виробничу рактику). 
- участі провідних спеціалістів в засіданнях ЕК по захисту кваліфікаційних робіт в якості голів (голова ЕК в 2020-
2021р. - Шишкін О.В., к.т.н., доцент каф. морського радіозв’язку національного університету "Одеська Морська 
Академія". У 2018-2019 роках головою ЕК була     Ошаровська О. В., к.т.н., доцент, завідуюча кафедрою 
«Телебачення та радіомовлення» ОНАЗ ім. О.С. Попова). 
- залучення провідних фахівців до участі в розробці ОП, у виробленні рекомендацій щодо вдосконалення 
навчального процесу. Такі провідні фахівці, як був Шишкін О.В., к.т.н., доцент каф. морського радіозв’язку 
національного університету "Одеська Морська Академія" Сиропятов О.А., к.т.н., директор ТОВ «Фірма ТСТ, Лтд», 
основний вид діяльності якої «Бездротовий телекомунікаційний зв'язок», Попов С.С.( гол.констр. КБ «Телекард-
Прилад»), внесли низку пропозицій щодо професійних кваліфікацій і їх реалізації через ПРН та ОК ОП (Пр. зас. 
каф. РТП № 7 від 05.05.2021). Вони брали активну участь у всіх етапах створення і імплементації освітньої траєкторії 
програми);
- проведення презентацій своїх підприємств в рамках щорічних Ярмарків Кар'єри, організованих Кар'єра-центром 
(https://opu.ua/education/employment).

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Залучення до навчального процесу практиків-професіоналів з підприємств та експертів галузі здійснюється через 
організацію на підприємствах-філій кафедр і через їх залучення в якості викладачів-сумісників. Останнім роком 
такі процеси ускладнились через пандемію Covid-2019. 
В Університеті аудиторні заняття з ОП здійснюються провідними викладачами кафедри РТП, які є практиками-
професіоналами, такими як зав.кафедри, д.т.н., доц. Коханов О.Б., к.т.н., доц. Старцев В.І., к.т.н., доц. Агаджанян 
А.Р., к.т.н., доц. Мельник М.О., к.т.н., доц.. Фонар Л.С., ст. викл. Ємєльянов С.И., ст..викл. Деревягін Р. В., ст.. викл. 
Барабанов М.О. що на протязі багатьох років працювали і зараз працюють за сумісництвом виконуючи науково-
дослідні госпдоговірні роботи між Університетом та підприємствами. Наприклад,  Науковий парк Державного 
Університету «Одеська політехніка», спільно з ДП «Одеській авіазаводі» Укроборонпрому виконано ДКР по 
договору № 313 / ДКБ-18 від 12.06.2018 р «Розробка та виготовлення зарядочутливих підсилювачів (12 каналів) для 
погодження вібропере-творювачів МВ-43 і апаратури виміру вібрації УИПВ-97» яка закінчена у травні 2021р.. 
Держбюджетна НДР:№ 133-58. (науковий керівник Коханов О.Б.), 2015 -2020р.

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Професійний розвиток викладачів є однією із складових частин підвищення якості освіти та визначається Порядком 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (https://op.edu.ua/document/2518). 
Керівництво Університету сприяє залученню науково-педагогічних працівників до міжнародних програм і 
грантів(https://op.edu.ua/staff). Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення 
кваліфікації;стажування; участь у семінарах, практикумах, вебінарах, тощо.
Наприклад, гарант ОП Фонар Л.С пройшла навчальний курс "Розгортання та використання середовища G Suite в 
діяльності освітньої установи"(Академія цифрового розвитку)25.08.2020. ст. викладач Барабанов М.О. - стажування 
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» Посвідчення № 39/9 від 02.03.2020 р. «ТСТ-ЛТД». Доц. Старцев 
В.І. стажування на ТОВ «Елеватор Агро» «Організація спрямованого радіоканалу зв’язку основної диспетчерської до 
пульта КІПІА»., довідка від 25.02.2018 р. Згідно з «Процедурою соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та 
працівників» (https://op.edu.ua/document/2539) «Положенням про заохочення працівників за високі досягнення в 
науковій діяльності» (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/scopus_2019.pdf  визначено 
заохочення НПП за високі досягнення, доц.Коханов О.Б. за публікацію статті у Scopus отримав надбавку 30% до 
окладу, до 100-річчя Університету оголошенна подяка с нагородженням Грамотою доц. Старцеву В. І., та оголошено 
подяку зав. кафедрою Коханову О.Б.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Сприяння педагогічному розвитку викладачів ОПП здійснюється цілою системою заходів, що починаються з 
методичної допомоги на кафедрі, зустріч з представниками НАЗЯВО (В.В. Любченко, О.С. Савельева, Е. М. Забарна, 
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(https://op.edu.ua/news/7710), О. Длугопольський (https://op.edu.ua/news/8813)) до системи тренінгів на рівні 
Університету. Одним з напрямків підвищення кваліфікації в Університеті є програма «Педагогічна майстерність 
викладачів вищої школи» (http://www.pedagogic-master.com.ua/), «Системи дістанційної освіти» 
(https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=100) . 
В Університеті підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів здійснюється також в  навчально-
консультаційному центрі із підприємницької та інноваційної діяльності «Політех-консалт»  (http://knc.od.ua/) 
здійснюється організація семінарів для удосконалення та поглиблення професійних знань української мови; також 
на базі Центру післядипломної освіти (https://op.edu.ua/education/postgraduate).
Керівництво Університету сприяє залученню науково-педагогічних працівників до міжнародних програм і грантів. 
Так, на сайті університету та в інформаційних листах до структурних підрозділів можна віднайти актуальну 
інформацію про найзнаковіші події й проєкти в світі української й зарубіжної науки (https://op.edu.ua/staff).

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Ресурси Університету, а саме фінансові та матеріально-технічні, мають чітку спрямованість на підготовку фахівців за 
ОП та відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам, які наведені у "Звіти і публічні документи" 
(інформація про фінансову діяльність – https://op.edu.ua/about/reports). Детальна інформація про оновлення 
матеріально-технічної бази є у звітах ректора (https://drive.google.com/file/d/1MMJ4XaaNMS_KJQIlLI-dB3bcxVO-
wUiv/view). Цілі та ПРН за ОП забезпечуються зручним розташуванням в центрі міста навчальних корпусів, 
аудиторій, комп’ютерних класів, а також студентського містечка. Як підкреслено у "Довідці про Університет" 
(https://op.edu.ua/about/reference), всі іногородні здобувачі денної форми навчання мають можливість проживання 
у студентському гуртожитку. Наявність спортивного комплексу разом із спортивно-оздоровчою базою, поліклінікою 
та профілакторієм дозволяє здобувачам підтримувати гарний стан здоров'я. У вільному доступі здобувачів також 
науково-технічна бібліотека (https://op.edu.ua/library). НПП та здобувачі мають відкритий доступ до баз даних 
SCOPUS та WoS, репозитарію Університету eOPIR (http://dspace.opu.ua/jspui/). Навчально-методичне забезпечення 
ОПП проходить обговорення на кафедрі, методичну експертизу НМВ та дає можливість досягати визначених нею 
цілей та ПРН завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню РПНД та методичних 
матеріалів. Доступ до бібліотечного фонду та іншої актуальної інформації забезпечують видавничий центр та 
офіційний веб-сайт (https://op.edu.ua/).

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Інфраструктура освітнього середовища Університету призначена для задоволення потреб та інтересів здобувачів ОП 
і включає (https://op.edu.ua/education/studying-living): гуртожитки (https://op.edu.ua/campus/hostels), комбінат 
харчування, спортивний комплекс та клуб, тур. клуб, поліклініку, табір «Чайка», палац культури, обладнання 
аудиторій, інформаційну мережу Університету і її ресурси, гуртки на базі Палацу культури Університету. В бібліотеці 
облаштовано комп’ютерну залу з безкоштовним доступом до Інтернет для здобувачів Університету. 
Для виявлення потреб і інтересів здобувачів освіти проводяться періодичні опитування здобувачів; зустрічі 
керівництва кафедри, гаранта і викладачів ОП зі здобувачами щодо умов навчання; кураторські години. Науковий 
потенціал здобувачів реалізується через їх участь у наукових конференціях, наприклад 
http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/7496. Розповсюджується інформація про стипендіальні програми за 
кордоном (https://op.edu.ua/studies). Викладачі ОП забезпечують можливості постійного консультування. За 
допомогою Кар'єра Центру Університету (https://op.edu.ua/employers) кафедра РТП активно взаємодіє з провідними 
роботодавцями галузі (Украерорух, ТСТ ЛТД), завдяки чому здобувачі освіти за ОП проходять виробничу та 
переддипломну практику на сучасних підприємствах, беруть участь у Ярмарках Кар'єри та мають можливість 
свідомо обрати майбутнє місце працевлаштування за обраною ОП. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти забезпечується, зокрема, 
проходженням всіх НПП і здобувачів інструктажів з охорони праці і протипожежної безпеки. Перед заняттями у 
лабораторіяхпроводять інструктажі з техніки безпеки із записом у журналі реєстрації інструктажів. Також студенти і 
НПП проходять профілактичний медичний і психіатричний огляд за державною Програмою медичних гарантій на 
базі студентської поліклініки та санаторію-профілакторію. Куратори під наглядом деканату проводять систематичне 
навчання  здобувачів правилам безпечної поведінки особистості, формування навичок уникнення потенційних 
ризиків та небезпек. Розроблені Рекомендації для  здобувачів та працівників щодо захисту себе та інших від 
зараження грипом чи COVID-19 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/rekomendaciyi_dlya_studentiv_ta_pracivnykiv.pdf). 
Психічне здоров’я забезпечується створенням загальної доброзичливої атмосфери співробітництва. Затверджена і 
введена в дію Процедура «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» 
(https://op.edu.ua/document/2539), «Кодекс професійної етики та поведінки працівників» 
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(https://op.edu.ua/document/2436). В Університеті створена група соціально-психологічної підтримки 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/508-v.pdf). З метою протидії булінгу чи інших форм 
насильства в Університеті розроблено і введено в дію процедуру «Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та 
працівників» (https://op.edu.ua/document/2539).

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів визначені 
нормативними документами (https://op.edu.ua/about/regulations) і мають на меті: доведення до здобувачів повної 
інформації про навчальну діяльність; консультування з навчальних та методичних питань; можливість 
використання інформаційних послуг науково-технічної бібліотеки (пошук літератури, доступ до навчально-
методичних матеріалів); формування і задоволення культурних запитів, реалізації творчого і спортивного 
потенціалу (Палац культури, Спорткомплекс); соціальний і психологічний супровід. З інформацією про діяльності 
Університету, організацію освітнього процесу, зміст ОП та окремих її ОК, графік навчального процесу, розклад 
занять, академічну мобільність, конкурси, конференції здобувачі можуть ознайомитися на сайті (розділ «Студентам 
і аспірантам» (https://op.edu.ua/studies)). Відомості щодо організації навчального процесу й дозвілля можуть 
почерпнути з дошки оголошень деканату і на на сайті https://op.edu.ua/studies/iibrt. Доступ до інформаційних 
ресурсів бібліотеки можливий через сайт (https://op.edu.ua/library). Освітню підтримку здобувачі за ОП отримують 
під час спілкування з завідувачем і НПП кафедр, залучених до реалізації ОП. Комунікація здійснюється під час 
лекцій, практичних та лабораторних занять, консультацій. Інформаційно-консультаційна підтримка здійснюється 
як під час навчання, так і в позааудиторний час (через e-mail, месенджериа), а також через НКЦ «Кар'єра-центр», 
який допомагає у плануванні професійної кар'єри (https://op.edu.ua/education/employment). Організаційною 
підтримкою на рівні інституту опікується директор інституту, його заступники, завідувач кафедри та куратори. 
Інформацію, щодо рейтингів здобувачів (для нарахування стипендії та переведення на вакантні бюджетні місця) 
можно дізнатись через сайт https://op.edu.ua/studies/scholarships-iibrt-bac. Куратори груп можуть виступати з 
пропозиціями щодо заохочення здобувачів за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій та 
громадський роботі. Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти реалізується через надання гуртожитку, 
соціальних стипендій, що регулюється "Правилами призначення стипендій" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/ps.pdf). Здобувачі мають можливість отримати 
матеріальну допомогу, отримати путівку на оздоровлення до табору «Чайка». Захист прав і інтересів, участь в 
громадському житті, в колегіальних органах управління Університетом забезпечують органи студентського 
самоврядування (https://op.edu.ua/about/stud-municip). Для моніторингу якості надання освітніх послуг 
проводиться анкетування здобувачів https://t.me/joinchat/ACx6gNTr77RhYzEy 
https://m.facebook.com/rtsodessapolitechnic/?ref=bookmarks Скарг та нарікань від здобувачів за ОП «Мобільні 
радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі» щодо освітньої, організаційної, інформаційної, 
консультаційної та соціальної підтримки не надходило.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

В Університеті реалізується інклюзивна освітня політика створення навчального простору на основі Положення 
«Про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в ОНПУ» 
(https://op.edu.ua/document/2486) та діє "Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення під час перебування на території (в приміщеннях) ОНПУ" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/poryadok_n29.pdf). Згідно із Законами України «Про 
вищу освіту» №38-39 від 8 липня 2017р. та «Про освіту» №2145-19 від 5 вересня 2017р., кафедра РТП забезпечує 
право на освіту всіх учасників освітнього середовища з особливими освітніми потребами. Університет гарантує 
таким особам можливість дістатися будь-якого місця на території (за потреби організовується перенесення осіб з 
інвалідністю в корпусах, де відсутні ліфти). Університет забезпечує можливість проживання осіб з особливими 
освітніми потребами разом із особами, що їх супроводжують, (гурт. № 3 розташований на відстані 400 м від 
Університету; має окремий вхід,пандус, житлові приміщення на 1 поверсі). Для організації інклюзивного навчання 
та спеціального навчально-реабілітаційного супровіду (допомогу в організації освітнього процесу, соціально-
психологічну підтримку тощо).в Університеті працює група психолого-педагогічного супроводу 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/509-v.pdf).
Під час реалізації ОП, яка акредитується, серед здобувачів вищої освіти здобувачів із особливими освітніми 
потребами не було.

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із сексуальними домаганнями, 
дискримінацією та корупцією) регламентовані нормативними документами Університету. Відповідно до ст. 8
«Кодексу професійної етики та поведінки працівників Університету» (https://op.edu.ua/document/2436), 
"Положенням про порядок проведення внутрішнього службового розслідування в ОНПУ" 
(https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polozhennyz63.pdf), НПП та здобувачі вищої освіти 
повинні дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність, національні особливості, права, свободи і законні 
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інтереси осіб; настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних 
цінностей (https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/polo-74.pdf). Згідно з процедурою «Соціальна 
підтримка здобувачів вищої освіти та працівників» (https://op.edu.ua/document/2539), для працівників та 
здобувачів під час освітнього процесу не є прийнятними будь- які форми фізичного, сексуального та психічного 
насильства, приниження їх честі та гідності. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій в Університеті прописані у 
вказівці «Про запровадження обліку повідомлень працівників про наявність конфлікту інтересів та результатів їх 
розгляду» №3-у від 06.02.2018 р. Вона передбачає, що конфлікти врегульовуються після надходження звернення. 
Реагуючи на це, наказом ректора створюється Комісія з розгляду конфліктної ситуації, яка перевіряє факти, які 
викладено у заяві. У випадку підтвердження до порушника застосовуються види відповідальності, передбачені 
законами України та Статутом Університету (звільнення або відрахування з Університету). Згідно із Законом «Про 
запобігання корупції», в Університеті діє Антикорупційна програма ((https://op.edu.ua/document/2433), а також 
«План заходів щодо запобігання та виявлення корупції на 2018- 2020 рр.» ((https://op.edu.ua/document/2435). 
Розроблено і функціонує Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в Університеті 
(https://op.edu.ua/document/2438) та загальні засади її діяльності (https://op.edu.ua/about/corruption-risk). Щорічно 
викладачі підписують попередження про кримінальну відповідальніанкетсть за корупційні дії. Інформування 
здобувачів щодо змісту вказаних Положень та Процедур доводиться на кураторських годинах здобувачам на 
системній основі. З ініціативи керівництва Університету проводяться анонімні опитування щодо виявлення 
випадків корупції під час навчального процесу.
Під час реалізації ОП, що акредитується, випадків виникнення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) не зафіксовано.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

Усі процедури щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються:
- «Процедурою з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355);
-  «Положення про систему внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська Політехніка»» 
(https://op.edu.ua/document/8818) відповідно до цілей ОП із залученням здобувачів вищої освіти, роботодавців, 
стейкхолдерів.
- Проект "Положення про розроблення, моніторинг, перегляд та оновлення освітньої програми" 
(https://op.edu.ua/document/9333 
https://op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/doc/proj/polozhennya_pro_rozroblennya_osvitnih_program.pdf)
Ці процедури відіграють у внутрішній системі забезпечення якості ЗВО ключову роль в реалізації основних 
положень «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015)» 
і національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення ОП має на меті гарантування, що надання освітніх послуг 
залишається на відповідному рівні, а також створює сприятливе й ефективне освітнє середовище для здобувачів 
вищої освіти. У «Процедурі з розроблення освітніх програм» (https://op.edu.ua/document/3355) зазначено, що група 
забезпечення спеціальності створюється/оновлюється на етапі провадження освітньої діяльності за спеціальністю та 
затверджується наказом ректора на початку кожного навчального року. Перегляд та оновлення ОП «Мобільні 
радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі» здійснювався групою забезпечення відповідно до 
пропозицій роботодавців, академічної спільноти, здобувачів, випускників. Результати оновлення відбулися у 
відповідних структурних елементах ОП, НП, тощо.
Наприклад, у 2021 р. ОП набуло наступних змін: удосконалено перелік фахових компетентностей та відповідних 
результатів навчання у відповідності до Стандарту, додано Інформаційний додаток – Співвідношення 
компетентностей, результатів навчання до вибіркових освітніх компонентів, змінені матриці співвідношеннь 
компетентностей до ОК та ПРН до компетентностей, внесені зміни у таблицях 4.1, 4.2, 5.1, 5.3 внаслідок внесення 
змін в НП, які були запропоновані здобувачами на НПП і розглянуті на засіданнях кафедри РТП (протокол № 5 від 
20 .01.2021р.).
Перегляд та оновлення ОП, в цілому, відбувається із урахуванням:
- вимог затвердженого стандарту вищої освіти;
- змін у законодавчій та нормативно-правовій базі;
- висновків та пропозицій роботодавців при оцінці актуальності освітньої програми, обговоренні її цілей, результатів 
навчання, компетентностей та змісту;
- пропозицій академічної спільноти щодо новітніх методів навчання фахівців із соціальної роботи, а також аналізу 
ОП споріднених кафедр;
- пропозицій випускників ОП;
- безпосередньої участі здобувачів вищої освіти і випускників ОП.
Викладачами кафедри постійно вирішується завдання з обґрунтування оптимального обсягу знань, умінь і навичок, 
які повинні засвоїти здобувачів вищої освіти.
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Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Здобувачі вищої освіти залучаються до процесу періодичного перегляду ОПП, їх позиція береться до уваги під час 
перегляду ОПП. Здобувачі беруть участь у забезпеченні якості через членство в роботі Ради с якості освітньої 
діяльності, Вченій раді Університету, Вченій раді ІІБРТ. Зворотній зв’язок з ними забезпечується через: опитування; 
співбесіди с гарантом та викладачами; анкетування щодо якості викладання дисциплін ОП та рівня практичної 
підготовки (https://op.edu.ua/quality/stakeholders).Здобувачі вищої освіти безпосередньо залучаються до процесу 
розробки ОП. Так, в розробці ОП приймали участь здобувачі вищої освіти Чудін Е.О. гр РМ-181 (пропозиція 
розширити знання з використання мікропроцесорів та адміністрування ОС.), Арестов О. В. гр РМ201 (пропозиція 
розширити знання про протоколи обміну у мікропроцесорних інтерфейсах). В якості прикладу можна вказати 
ініціативу здобувача гр. РМ-161 Татієвського В.О. (магістрант) приділити більше уваги до методів модуляції у МІМО 
Пропозиції булиобговорена та схвалені на засіданні каф.РТП (Пр. зас. каф. РТП № 5 від 20.01.2021). В результаті 
проведеної коректировки було сформульовано ПРН18.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Студентське самоврядування: вивчає ставлення до навчального процесу; враховує думки здобувачів, щодо 
вненсення пропозицій, що стосуються змісту програми; бере участь в обговоренні та вирішенні питань 
удосконалення освітного процесу; веде інформаційний канал, в якому публікується вся релевантна інформація. 
Органи студентського самоврядування в Університеті здійснюють свою діяльність в інтересах здобувачів: беруть 
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітного процесу, науково-дослідної роботи; проводять 
організаційні, просвітницькі, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи; берут участь у заходах 
щодо забезпечення якості вищої освіти; вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм 
(https://drive.google.com/file/d/1-IGGcFkC1sUiCpVw_eRsHsboD4GWLMlO/view). 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Кафедра РТП у рамках забезпечення якості ОП співпрацює з такими роботодавцями, як: ТОВ «ТСТ ЛДТ», ДП 
«Укравіарух» ТОВ; «Телекарт-прилад», ДП «Одеський авіаційний завод», та ін. Вибір цих роботодавців 
обґрунтований тим, що вони є підприємствами, на яких потребуються фахівці, які проходять навчання за даною ОП. 
Також вони є базами практики. Тов "ТСТ ЛТД" договір №60 від 26.06.19р., №46 від 16.07.20р, №57 від 29.06.2021; 
ТОВ "ЗОНТ" договір №15 від 25.05.19р.,№172 від 09.12.20р.; ДП"Одеський авіазавод" договір  №101 від 15.07.21 р. 
Пропозиції від роботодавців збираються шляхом анкетування, сумісних обговорень, під час зустрічей з метою 
профорієнтації. 
В останньому опитуванні приймали участь технічний директор ТОВ «Телекарт-прилад» Жигалкін С.М., директор 
«ТСТ ЛТД» Сироп’ятов О.А. Було прийнято що до ОП наступні пропозиції: для формування ПРН4, ПРН17 включити 
до складу ОК ОП17, сформувати зміст освітньої компоненти ОП03; щоб вона забезпечувала ПРН13. Пропозиції були 
розглянуті та схвалені (Пр. зас. каф. РТП № 5 від 20.01.2021). 
В Університеті апробований механізм для опитування роботодавців. Пропозиції надаються через сторінку 
https://opu.ua/quality/stakeholders. У межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти також передбачені такі 
інституційні форми залучення роботодавців, як: проведення практики; формування тематики кваліфікаційних робіт 
з урахуванням інтересів роботодавців; головою екзаменаційної комісії при захисті кваліфікаційних робіт є фахівець-
практик; проведення профорієнтаційних бесід зі здобувачами.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

Для збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників на кафедрі призначена відповідальна 
особа (Ємельянов С.В.). Збір здійснюється шляхом прямих контактів телефоном, за допомогою електронної пошти, 
соціальних мереж, зустрічей на кафедрі. Отримана інформація обговорюється на засіданнях кафедри і за 
результатами дискусії вносяться зміни в ОП. Траєкторія працевлаштування випускників наступна: Здобувачі 1-2 
курсу починають планування своєї професійної кар'єри за допомогою кураторів кафедри і фахівців Кар'єра-центру 
університету. На 3-4 курсі здобувачі  отримують навички взаємодії з роботодавцями (Ярмарки Кар'єри, презентації 
компаній) і роботи за фахом (практика). На 4 році здобувач виконує кваліфікаційну роботу, часто пов'язану з 
майбутнім працевлаштуванням. На всіх етапах траєкторії працевлаштування куратор випускника збирає 
інформацію для подальшого коригування ОП. Остання інформація про випускників ОП наступна: випускники 
2021р.: Самосенок Б.Г. та Демиров Ю.В. - інженери-стажери ДП «Укравіарух»; випускники 2020р. Янченко О.В., 
Колесов Є. І.- здобувачі 2 року магістратури університету "Одеська політехніка"; випускник 2019 р. Александров А.П. 
- іженер зв’язку ДП «Ощадбанк»; Седоченко В.А., Гойна А.О. - інженери ТОВ «Телекарт-прилад»; випускник 2018р. 
Нетінський І.С. – інженер Одеського центру ДП «Укравіарух»; Корнілов А. О.- інженер-радіоелектронік ТОВ «ТК 
Ювента»; Сіняков Д.О. - інженер відділу «КІП та А» Одеського аеропорту.
В Університеті працює Кар'єра-центр, який сприяє працевлаштуванню випускників. 

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
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У ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП за час її реалізації були виявлені деякі недоліки, 
пов'язані з обмеженням кількості напрямів підготовки бакалаврів. Так, в ОП 2019 року і раніше кількість 
професійних кваліфікацій становило п'ять позицій:
КП 2144.2 Інженер мереж стільникового звязку, КП 2144.2 Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем, КП 
2144.2 Інженер в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій, КП 2144.2 Інженер з радіонавігації та радіолокації, КП 
2144.2 Інженер з засобів радіо та телебачення, КП 3114 Технік із структурованої кабельної системи, КП 3114 ЗКППТР 
24947 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, КП 3114 Фахівець інфокомунікацій. В ОП 
2020/21 року було приділено увагу усуненню виявлених недоліків. Введено декілька нових ОК: «Мікрохвильова 
техніка», «Використання FPGA та CPLD у цифровому зв’язку», зроблені зміни до РНПД «Радіовимірювання» 
(додано використання онлайн-симуляторів), «Цифровий зв’язок та синхронізація мереж»( до лекцій додані теми 
про методи синхронізації). Також впродовж існування ОП удосконаюється процедура перевірки навчальних, 
наукових, квалфікаційних робіт на плагіат https://op.edu.ua/quality/anti-plagiarism.
Різноманітність базових та вибіркових ОК дало можливість утворювати декілька напрямків формування освітньої 
траєкторії: радіоелектронні та телекомунікаційні системи з розвиненою цифровою складовою підготовки; пристрої 
та системи радіоелектронні та телекомунікаційні мобільного зв’язку; радіоелектронні та телекомунікаційні системи 
з посиленою безпековою складовою підготовки.
З метою поліпшення реагування на недоліки в межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти будуть і 
надалі розвиватися такі напрямки, як: регулярне анкетування стейкхолдерів для врахування сучасних тенденцій 
розвитку електроніки і нових вимог до фахівців; розширення контактів з випускниками для вивчення та врахування 
їх досвіду; забезпечення гнучкості ОП в плані побудови напрямків як підготовки бакалаврів, так і підвищення 
кваліфікації випускників спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», ознайомлення здобувачів з 
вибірковими дисциплінами. Система забезпечення якості ЗВО відреагувала активним залученням здобувачів та 
НПП до семінарів та тренінгів, спрямованих на ознайомення з принципами акадмічної доброчесності, процедурою 
вибору навчальних дисциплін (наприклад https://op.edu.ua/news/10040, https://op.edu.ua/news/9534)

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП проходить акредитацію вперше, проте НПП систематично здійснює моніторинг звітів та зауважень щодо ОП, які 
пройшли акредитацію в Університеті та інших ЗВО, які розміщені на сайті НАЗЯВО, отримує необхідну інформацію 
та консультації від структурних підрозділів Університету, Ради та ЦЗЯВО та академічної спільноти. З урахуванням 
отриманих знань, досвіду розробки та акредитації інших ОП було: удосконалено ОП; налагоджено зворотній зв'язок 
зі здобувачами освіти через опитування, формальні і неформальні бесіди із здобувачами. 
Відповідно було: приведено ОП у повну відповідність до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 172 
«Телекомунікації та радіотехніка»; розроблено інформаційні картки/силабуси і робочі навчальні програми 
дисциплін за оновленою формою (див.https://op.edu.ua/document/2549); оновлено зміст Методичних рекомендацій 
до написання випускної кваліфікаційної роботи. Зокрема включено розділ «Процедура перевірки кваліфікаційних 
робіт на наявність/відсутність плагіату»; налагоджено систему дотримання академічної доброчесності.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Академічна спільнота змістовно залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості через участь у розробці 
ОП, обговоренні нормативно-методичних документів, політик і процедур забезпечення якості освіти, результатів 
освітньої діяльності. Гарант ОП здійснює координацію роботи з розробки ОП та її навчально-методичного 
забезпечення з урахуванням співробітництва з академ. спільнотою.
Залучення академічної спільноти до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП здійснюється на рівнях: 
кафедр «Радіотехнічних та телекомунікаційних систем» та «Електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних 
технологій», ННІБРТ; НН Українсько-німецького інституту; НН Українсько-іспанського інституту; НН Українсько-
польського інституту; органів студ.самоврядування. Проводяться обговорення на засіданнях кафедри, метою яких є 
оптимізація структури та змісту навчальних дисциплін; міжнародні конференції; співавторство у наукових статтях. 
До процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП залучені кафедри, що забезпечують викладання окремих ОК. 
Розроблені викладачами РПНД та методичні матеріали проходять рецензування та розглядаються на засіданнях 
відповідних кафедр, рекомендуються до затвердження, погоджуються з гарантом ОПП та НМВ Університету.
Проводяться опитування, що стосуються сучасних тенденцій розвитку освітнього простору (дистанційних 
технологій), методів навчання, вимог щодо процедур акредитації ОП, відбувається взаємне відвідування лекцій з 
аналізом якості викладання та змісту ОК (Пр. зас. каф. РТП № 4 від 16.12.2020, № 9 від 02.06.2021).

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Політика Університету в сфері якості спрямована на забезпечення його високої репутації та 
конкурентноспроможності, як надійного постачальника освітніх послуг, які відповідають національним та світовим 
стандартам якості (https://op.edu.ua/quality/quality-policy). Затверджене оновлене «Положення про систему 
внутрішнього забезпечення якості Державного університету «Одеська політехніка» (рішення Вченої Ради від 
30.06.2021р. Протокол №3), https://op.edu.ua/document/8818 де передбачено трирівневу структуру СВЗЯ. Перший 
рівень - кафедри та академічна спільнота Університету, в т.ч. здобувачі вищої освіти; другий – формують структурні 
підрозділи, які забезпечують організацію освітнього процесу, провадять наукову, науково-технічну, інноваційну 
та/або методичну діяльність: ННІ/факультети; третій рівень – безпосередньо СВЗЯ, яка побудована в органічному 
поєднанні з діяльністю Ради з якості освітньої діяльності (стратегічний центр) (https://op.edu.ua/about/eqb) та 
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Центру забезпечення якості вищої освіти (виконавчий орган) (https://op.edu.ua/quality/czjvo). Стратегічний вектор 
передбачає залучення здобувачів до формування стратегії та політики якості в Університеті, Вчених рад підрозділів, 
організацію зв’язків політики якості в Університеті. Виконавча складова – адміністративні структури, деканати- 
передбачає ініціативи між Центром забезпечення якості та здобувачами вищої освіти; проміжна ланка – 
представники органів студентського самоврядування. В Університеті діє Комісія з етики та управлінням 
конфліктами https://op.edu.ua/about/et-com.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» Університет надає публічну інформацію на сайті 
https://op.edu.ua/about/community
Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу регулюються:
-Статутом Університету (https://op.edu.ua/about/set_up_documents)
 Правилами внутрішнього розпорядку
(https://op.edu.ua/document/3695); 
Положення про організацію освітнього процесу в Державному університеті «Одеська політехніка» 
(https://op.edu.ua/document/9419);
Колективним договором (https://op.edu.ua/staff/collective-agreement); 
Контрактом здобувача вищої освіти (https://op.edu.ua/document/2565); 
Положеннями про академічну доброчесність (https://op.edu.ua/document/2333), про організацію інклюзивного 
навчання осіб з особливими освітніми потребами (https://op.edu.ua/document/2486), про проведення практичної 
підготовки здобувачів (https://op.edu.ua/document/2304) та іншими загальнодоступними, які розміщені в розділах 
«Основні документи» (https://op.edu.ua/about/set_up_documents) та «Нормативна база» на сайті Університету 
(https://op.edu.ua/education/normative_base). 
Інформація: про рівні та ступені вищої освіти (https://op.edu.ua/education/levels); ОП 
(https://op.edu.ua/education/programs); академічну мобільність (https://op.edu.ua/document/2501); студентське 
самоврядування (https://op.edu.ua/about/stud-municip). 
Створено електронну форму подання запитів на інформацію (https://op.edu.ua/about/community). 
Основні нормативні акти доводяться до відома і докладно пояснюються здобувачам на початку навчального року.

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Адреса веб-сторінки

 https://op.edu.ua/quality/draft-programs

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

https://op.edu.ua/sites/default/files/files/opscans/172-2-2021-
mobilni_radioelektroni_prystroyi_telekomunikaciyni_systemy_ta_merezhi.pdf

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Виходячи з проведеного самоаналізу, визначено сильні сторони ОП:
1. Актуальність ОП, яка визначається потребами ринку праці: впровадження нових стандартів мобілього зв’язку та 
розвиток сучасної науки і техніки надає умови та можливості для інтенсивного розвитку електронних та 
телекомунікаційних систем, що вимагає підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного профілю. ОП є 
перспективною з точки зору працевлаштування в м. Одеса та в Україні.
2. Набір базових та вибіркових ОК різної направленості дозволяють утворювати декілька напрямків вибору освітньої 
траекторії: мобільні радіоелектронні та телекомунікаційні системи з урахуванням нової генерації 5G та 6G; 2) 
мобільні радіоелектронні пристрої, телекомунікаційні системи та мережі МІМО; 3) об’єднані системи радіозв’язку та 
радіолокації; 4) супутникові системи квантової телекомунікації.
3. Базові та вибіркові ОК дозволяють в межах напряму підготовки здобувачів виконувати їх кваліфікаційні роботи за 
реальною тематикою, пов’язаною з розробкою апаратного та програмного забезпечення пристроїв, вузлів, систем та 
програмного забезпечення що входять до складу радіоелектронних та телекомунікаційних систем з обов’язковим 
застосуванням сучасних засобів автоматизованого проектування.

Сторінка 22



4. ОП враховує тенденції подальшої модернізації всіх галузей економіки України з використанням сучасних 
радіоелектронних та телекомунікаційних систем.
5. В ОП передбачені ОК, які формують у здобувачів необхідні якості для роботи в команді, сприяють виробленню 
лідерських навичок, що дозволяє здійснювати не тільки інженерну, але також і управлінську діяльність.
6. Здобувачі вищої освіти активно беруть участь в науково-технічних конференціях, семінарах, інших заходах, 
організованих кафедрою з метою закріплення передбачених ОП компетентностей в галузі телекомунікацій та 
радіотехніки.
 Також, за результатами самоаналізу визначено і слабкі сторони ОП:
1. Доцільним є активніше залучати до навчального процесу працівників приладобудування з метою доведення до 
здобувачів вищої освіти актуальних проблем по створенню нових пристроїв та систем мобільного зв’язку, що може 
бути реалізовано, наприклад, шляхом проведення навчальних занять з використанням матеріально-технічної бази 
підприємств. Це дозволить підвищити рівень конкурентоздатності випускників ОП, сприяти скороченню періоду їх 
адаптації до професійної діяльності, мати можливість корегувати зміст ОП відповідно до вимог ринку праці, а також 
забезпечити взаємодію між наукою і освітою та реальним виробництвом з метою впровадження взаємовигідних 
змін.
2. Виявлена необхідність підвищення рівня співпраці із вітчизняними профільними науковими установами та 
зарубіжними навчальними закладами у науковій та освітній діяльності за спорідненими ОП.
3. Необхідно посилити профорієнтаційні заходи для популяризації спеціальності та ОП.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

1. Продовжувати вдосконалення змісту ОП, в тому числі за допомогою регулярних опитувань стейкхолдерів з метою 
врахування сучасних тенденцій розвитку в галузі електроніки та телекомунікацій, нових вимог до фахівців з 
розробки і експлуатації радіоелектронних та телекомунікаційних систем, що дозволить здійснювати підготовку 
бакалаврів з телекомунікацій та радіотехніки з дотриманням стандартів якості реального сектора економіки 
України.
2. Здійснювати подальший розвиток співпраці з відповідними профільними кафедрами вітчизняних ЗВО з метою 
обміну досвідом та впровадження кращих зразків навчання і викладання в ОП.
3. Підтримувати тісні контакти з випускниками різних років з метою вивчення їх досвіду та врахування відгуків.

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: Оборський Геннадій Олександрович

Дата: 03.11.2021 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП20_Телеком
унікаційні системи 

та мережі 
(2020).pdf

iiwdsRNeTtUL0kpLV
S1SrWc0o18TuHSfTl

s+8okRqjs=

ПЕОМ – 10 од., 2020 р. (AMD 
Athlon A8 9600, RAM – 8 ГБ DDR4, 
SSD – 130 ГБ, монітори 21.5”), ОС 
Windows 7 Pro, 10 ліцензій за 
програмою MSDN Academic 
Alliance.
Пакет прикладних програм Scilab 
6.0.2. Мультімедіа проектор NEC 
NP-100 та екран до нього.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП21 
Мікрохвильова 

техніка (2020).pdf

fu+C1BrE7YpztUyzV
WakmktFxiZTVBXg

woS6yUN/faY=

Переносний мультимедійний 
проектор EPSON  EMT - 83/822 
та екран до нього –1 од.
Переносний мультимедійний 
проектор EPSON  EB – S72.
ПЕОМ:
-Acer Aspire 2930, Intel Core 2 Duo 
2,2 ГГц, оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb, Windows 
8 Pro
-Sony Vaio vpcs11m9r., Intel Core i5 
2,4 ГГц, , оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb ,Windows 
10 Pro.
- HP Pavilion dv6-1330er. Процесор 
Intel Core 2 Duo T6600 з 
частотой в 2.2 GHz, оперативна 
пам’ять DDR3 объемом 4 Gb ( до 
8 Гб), вінчестер на 320Gb (5400 
об/хв), відеокарта ATI Mobility 
Radeon HD4650 объем в 1024 Mb; 
Windows 7 Pro.
-ACER ASPIRE ONE D270, CPU 
Intel Atom N200, 1/6 GHz, 2GB 
DDR3 Memory, Windows 7 Pro.
Роутеры dlink dir 300-4 од. 
Антени WiFi 1200mbs 802.11-4 од.
Офсетна дзеркальна антена AS-
80/TRIAX-G 80cm.
SAT FINDER Openbox SF-20 з 
функцією аналізатора спектру в 
діапазоні частот 0,9...1,8 ГГц.
Цифрові ресивери ku діапазону 
частот:
Openbox S3 Mini HD II – 2 од.
Програмні пакети:
AppCAD Version 4.0.0 -вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення щодо розрахунків 
НВЧ пристроїв.
FAR_sma_2013 - вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення щодо розрахунків 



антенних решіток.

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП22_Теорія 
інформації та 

кодування_(2020).p
df

ux1OJjx5/SVTPGnR
8i0WT23lXc4+3ymJ

TLOOvX3RXCM=

Переносний мультимедійний 
проектор
Acer X110 DLP та екран до нього –
1 од.
ПЕОМ:
-Acer Aspire 2930, Intel Core 2 Duo 
2,2 ГГц, оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb, Windows 
8 Pro
-Sony Vaio vpcs11m9r., Intel Core i5 
2,4 ГГц, , оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb ,Windows 
10 Pro.
- HP Pavilion dv6-1330er. Процесор 
Intel Core 2 Duo T6600 з 
частотой в 2.2 GHz, оперативна 
пам’ять DDR3 объемом 4 Gb ( до 
8 Гб), вінчестер на 320Gb (5400 
об/хв), відеокарта ATI Mobility 
Radeon HD4650 объем в 1024 Mb; 
Windows 7 Pro.
-ACER ASPIRE ONE D270, CPU 
Intel Atom N200, 1/6 GHz, 2GB 
DDR3 Memory, Windows 7 Pro.
Роутеры dlink dir 300-2 од.
Програмні пакети: 
-Scilab 6.0.2 з платформою для 
візуального програмування Lab 
VIEW.
Proteus 8.0. free version. 
Онлайн сервіси щодо побудови 
систем кодування інформації :
http://hostciti.net/calc/it/cipher-
ceaser.html 
http://hostciti.net/calc/it/kod-
hafmana.html
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП05 Основи 
теорії кіл1 
(2021).pdf

wyi14Ian9KiY8beFIE
n6wYif0krhx0WS0r7

BZAKVm6Q=

ПЕОМ - 6 од.: Intel Celeron 2000, 
2003 р.
Windows XP OEM. Програмні 
пакети:
Micro-Cap 12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Базовий блок стенду - 6 од.
Змінні блоки лабораторних 
робіт - 36 од.
Генератор 
багатофункціональний цифровий 
Siglent SDG1005 (2014р) -6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDS1022DL 
(2014р.) -6 од.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 



університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

КП01 Цифрові 
пристрої

курсова робота 
(проект)

1_3_К01_Цифрові_ 
пристрої(2020).pdf

ziKCt2mpB9A2xhuT
yX8Ln7+o1X0jyrGa/

//qd5k6O7Y=

Лабораторні стенди для 
натурного дослідження цифрових 
пристроїв – 8 од.
Лабораторні стенди для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі мікроконтролерів з ядром 
AVR «Open System» (10 од.).
Лабораторні стенди для 
дослідження 8 і 32-розрядних 
мікроконтролерів з ядром AVR 
та ARM Cortex M3» -10 од
PC:Intel PentiumG3220,2013р.3,0 
ГГц.-2од.
PC AMD A4-4020, 2013р. 3,2 ГГц. – 
8 од.;
Осцилографи-14 од. Джерела 
живлення постійного струму -10 
од. Генератори сигналів-12 од. 
Вольтметри уніресальні-10  
Мультимедіа-проектор EPSON 
EB – X04 та екран до нього.
Програмні пакети: 
MicrochipStudio v.7.0;
STM32 CubeIDE; Proteus 
(DemoVersion)
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОЗ01_Англійська 
мова1

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ01_Англійсь
ка мова1 (2020).pdf

sjgdxOTXaeG+fE1cy
67aO0kPhRCbKSFl2

LRD2MO0dAg=

ОЗ01_Англійська 
мова2

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ01_Англійсь
ка мова2 (2020).pdf

YveibqVRs7/pisJ0FP
hoN2eXor6FzIA21Vo

V79Mdvr8=

ОЗ01_Іспанська мова 
1

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ01_Іспанськ
а мова 1 (2020).pdf

5By4jfuhLUcKNqTcn
vfE2B8qjjpHFjfd3h/

vWpiYlpA=

ОЗ01_Іспанська мова 
2

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ01_Іспанськ
а мова 2 (2020).pdf

/w1TwGh66xXpQhJ
HUR97EC06NW3W/
LTx7pAhzmnVBxw=

ОЗ02_Історія України 
та української 
культури

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ02_Історія 
України та 
української 
культури 
(2018).pdf

386EEzk8oCK+tL9S
bDTixxxlsg/uxWuyC

PgjkgCntTg=

ОЗ03_Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ03_Українсь
ка мова (за 

професійним 
спрямуванням) 

(2018).pdf

Eh1hAXlpvdVHMVJi
AGmhIUKDjAcYI55L

LN8BoZkYFUY=

ОЗ04 Філософія навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ04_Філософі
я(2018).pdf

7KU0h5coiI+xKwaz
MTBKj7GrKMzBLU
wGtHuCSvMsXDM=

ОЗ05_Вища 
математика 1

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ05_Вища 
математика 1 

(2020).pdf

2UqVo4IdAguENyi5
qUbusOL7hPrGkdPa

q2TKluq4u4Y=



ОЗ05_Вища 
математика 2

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ05_Вища 
математика 2 

(2020).pdf

+jNCQ2rR0DqFjFVd
1dCYOfI2SCTjnJuZl5

68WxI/980=

ОЗ05_Вища 
математика 3

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ05_Вища 
математика 3 

(2020).pdf

oQxmhz/GurIkvoLtq
R6vNY+QeTpxrRWD

Lzui7QbT91Y=

ОЗ06_Фізика навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ06_Фізика 
(2020).pdf

g+66BiEstRPINnF/l
ZD3HwjELXUcA5yd

ql4YYP04bp4=

ОЗ07_Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка_(2020)

навчальна 
дисципліна

1_1_ОЗ07_Інженер
на та комп’ютерна 
графіка_(2020).pdf

eXvEVlRHfoP239Cm
mXFETJenM5ze5gV
7CUQB6+JSRAA=

П01_Виробнича 
практика

практика 1_4_П01_Виробнич
а 

практика_(2020).p
df

8bVKonaOcuGnE1Q
nYw6jkisrOUKSpe4u

+KNJdhDPah0=

П02_Переддипломна 
практика

практика 1_4_П02_Переддип
ломна практика 

(2020).pdf

0/GFBEtNwJWARW
YSBl2zPA1bh7yOla2
CGpGeLV6WLGY=

Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

А01_Кваліфікаційна 
робота

підсумкова 
атестація

1_5_А01_Кваліфіка
ційна 

робота_(2021).pdf

kZsQRkKLN4hlduA
GZzvi+cSdcW07IPp8

hEsqCslYJCY=

Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП19_Основи 
телебачення та 

телевізійні 
системи (2020).pdf

91saE5VhPLE18Not2
5FJcxwtA2Gy9o9Cvn

s2y8UiuhQ=

Лабораторні стенди для 
дослідження принципів побудови 
пристроїв телевізійних систем – 
8 од.;
До складу кожного стенду 
входять: телевізійні 
осцилографи С9-1 -6 од.; 
осцилографи -8 од.; генератор 
ГИС-02Т-8од.; відеоконтрольні 
пристрої; змінні лицьові панелі.

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП18 
Радіоприймальні 

пристрої (2020).pdf

92EoFbvoVyG2KJW
W0BPa6PY8zBXBvzr
Epd6pzNkMwWU=

Лабораторне обладнення:
-стенд лабораторний - 5 од.;
 - генератор Г3-118 - 5 од.;
 - генератор Г4-18А- 6 од.;
 - генератор Г5-54 - 3 од.;
 - осцилограф С1-72 - 5 од.;
 - частотомір Ч3-34 - 1 од.;
 - вимірювач L, C E7-5A - 1 од.;
 - вольтметр В3-38- 7 од.
ПЕОМ: AMD A8-9600 3,1 GHz, 
(2021 р. ) - 7 од.; AMD Athlon 
200GE 3,2GHz -3 од.
ОС Windows XP OEM.
Програмні пакети: Micro-Cap 
12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення) 

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП17 
Використання 

FPGA (2020).pdf

4kQLeM5SZ67d159a
5N+ksCHgUL9nd8Y

eoYDIfsxP90c=

Лабораторний стенд для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі ПЛІС CPLD «Cyclone» 
фірми «Altera» -1 од.,
Лабораторний стенд для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі ПЛІС FPGA «Cyclone II» 
фірми «Altera» -1 од.,
Лабораторний стенд для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі ПЛІС FPGA «Cyclone IV» 



фірми «Altera» -1 од.,
PC:Intel PentiumG3220,2013р.3,0 
ГГц.-2од.
PC AMD A4-4020, 2013р. 3,2 ГГц. – 
8 од.; Мультимедійний проектор 
EPSON EB – X04 та екран до 
нього;
Програмний пакет Quartus II 
13.0sp1- 64bit
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП16 
Радіопередавальні 

пристрої (2020).pdf

nKSBXBv8Fj/Zm6B
QnOgvBDPCR9FiOqr

HgkQOcl4JSV0=

Лабораторне обладнення:
 - базовий блок стенду - 5 од.;
 - змінні блоки стенду - 25 од.;
 - осцилограф С1-72 - 5 од.;
 - генератор Г3-34 - 5 од.;
 - вольтметр В3-38-5 од.;
 - частотомір Ч3-24-3 од.;
 - частотомір Ч3-22 - 1 од.;
 - частотомір Ч3-44А-1 од.;
 - аналізатор спектру С4-25-3 
од.;
 - передавач КВ- ПСД-0,25 - 4 од.
ПЕОМ: AMD A8-9600 3,1 GHz, 
(2021 р. ) - 7 од.; AMD Athlon 
200GE 3,2GHz -3 од.
ОС Windows XP OEM.
Програмні пакети: Micro-Cap 
12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення) 
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП01 Вступ до фаху навчальна 
дисципліна

1_2_ОП01 Вступ до 
фаху1 (2020).pdf

UATCEp6j4PPe5SSu
8Be+4kBC2epsXXm

25F0evNcpU2g=

Переносний мультимедійний 
проектор
View Sonic PFD-5111та екран до 
нього –1 од.
онлайн-симулятори 
Університету Колорадо у 
Боулдері(University of Colorado at 
Boulder)на сайті phet.colorado.edu

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП02_Обчисл
ювальна техніка 

та програмування 
1 (2020).pdf

z48gxXu89ZXjM41J
FM+BqjlKdTQ5oaLa

rJJmlrN3OgU=

Переносний мультимедійний 
проектор
NEC NP-100 та екран до нього – 1 
од.,
ПЕОМ: 2020 р. , AMD Athlon A8 
9600, RAM – 8 ГБ DDR4, SSD – 
130 ГБ, монітори 21.5” – 10 од.; 
2010 р. - Core 2 Duo, Celeron D,  
RAM – 2 ГБ, монітори 17” – 5 од. 
ОС Windows 7 Pro, 15 ліцензій за 
програмою MSDN Academic 
Alliance, ОС Linux Mint, інше 
вільно розповсюджуване ПЗ: 
файловий менеджер 7-zip, 



програми тестування та 
моніторингу ПЕОМ CPU-Z, GPU-
Z, HD Tune, HDD Scan, система 
автоматизації математичних 
розрахунків SMath Studio 
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП02_Обчисл
ювальна техніка 

та програмування 
2 (2020).pdf

nfCumHudr0I99CW
3a/925pSPPCPc0QA

Il82SGY0tbPg=

Переносний мультимедійний 
проектор
NEC NP-100 та екран до нього – 1 
од.,
ПЕОМ: 2020 р. , AMD Athlon A8 
9600, RAM – 8 ГБ DDR4, SSD – 
130 ГБ, монітори 21.5” – 10 од.; 
2010 р. - Core 2 Duo, Celeron D,  
RAM – 2 ГБ, монітори 17” – 5 од. 
ОС Windows 7 Pro, 15 ліцензій за 
програмою MSDN Academic 
Alliance, ОС Linux Mint, інше 
вільно розповсюджуване ПЗ: 
файловий менеджер 7-zip, 
програми тестування та 
моніторингу ПЕОМ CPU-Z, GPU-
Z, HD Tune, HDD Scan, система 
автоматизації математичних 
розрахунків SMath Studio 
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП03 
Радіовимірювання 1

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП03 
Радіовимірювання1 

(2021).pdf

o5rdLnM4sRcMzKQ
OfTlHyJsCT5ZIzr57

U6OZSOUe96U=

Генератор 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDG1005 (2014р) 
- 6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний цифровий 
Siglent SDS1022DL (2014р.) -6 од.; 
осцилограф С1-73 - 4 од.; 
генератор Г3-53 - 4 од.; 
мілівольтметр В3-38А -4 од;
частотомір Ч3-24 - 4 од.; тестер 
цифровий - 4 од. Переносний 
мультимедійний проектор View 
Sonic PFD-5111 та екран до нього -
1 од.
онлайн-симулятори 
Університету Колорадо у 
Боулдері(University of Colorado at 
Boulder)на сайті phet.colorado.edu

ОП03 
Радіовимірювання 2

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП03 
Радіовимірювання2 

(2021).pdf

AZd+YGH6hAaCGR1
oybqClXxl/Z+Az+6oI

4roWjbwh6Y=

Генератор 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDG1005 (2014р) 
- 6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний цифровий 



Siglent SDS1022DL (2014р.) -6 од.; 
осцилограф С1-73 - 4 од.; 
генератор Г3-53 - 4 од.; 
мілівольтметр В3-38А -4 од;
частотомір Ч3-24 - 4 од.; тестер 
цифровий - 4 од. Переносний 
мультимедійний проектор View 
Sonic PFD-5111 та екран до нього -
1 од.
онлайн-симулятори 
Університету Колорадо у 
Боулдері(University of Colorado at 
Boulder)на сайті phet.colorado.edu

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП04 
Компонентна база 
радіоелектронної 

апаратури 
(2021).pdf

MOGqechcdlBzBNR
Ug0SPE3Ab/y2uFvw

JK6ZrEVMmbno=

Базовий блок стенду – 9 од.
Змінні блоки вивчення елементів 
компонентної бази -72 од.
Осцилограф С1-72 - 7 од. 
Мікроскоп - 1 од.

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП11 Основи 
радіоавтоматики 

та радіолокації 
(2020).pdf

nMON3rvihHnxS82
Dubs4vLRaujkfkG8E

dEZ0b5Ux0XY=

ПЕОМ: AMD A8-9600 3,1 GHz, 
(2021 р. ) - 7 од.; AMD Athlon 
200GE 3,2GHz -3 од.
ОС Windows XP OEM.
Програмні пакети: Micro-Cap 
12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення.) 
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП05 Основи 
теорії кіл2 
(2020).pdf

AKiYfoAZz7DlJy+Od
idNNN+fOlVwD5OA

qB3lTecMlq8=

ПЕОМ - 6 од.: Intel Celeron 2000, 
2003 р.
Windows XP OEM. Програмні 
пакети:
Micro-Cap 12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Базовий блок стенду - 6 од.
Змінні блоки лабораторних 
робіт - 36 од.
Генератор 
багатофункціональний цифровий 
Siglent SDG1005 (2014р) -6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDS1022DL 
(2014р.) -6 од.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП06_Статис
тична 

радіотехніка 
(2020).pdf

SQAcvqaCCWp8S9L
nyDJn1MT/rRFS8u1

Is1rsMldbnfc=

Лабораторні стенди для 
дослідження статистичних 
властивостей випадкових 
процесів.(10 од.). Осцилографи-10 
од. Джерела живлення 
постійного струму -10 од. 
Генератори сигналів -10 од. 
Тестери Ц 4356 – 10 од. 



Мультімедіа проектор та екран 
до нього.

ОП23_Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП23_Безпека 
життєдіяльності 
та основи охорони 

праці (2020).pdf

TA3VqtsnO12AdcTN
Frx9dsZ6zRI0irePjY

nl45UMlBM=

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП07_Основи 
комп'ютерного 
проектування 

телекомунікаційної 
апаратури_(2020).

pdf

yrfgCzwIHgf6W+A6
SdD2tNUWk595Q0z
6YWWX9HhXL64=

Переносний мультимедійний 
проектор
Sanyo ProxtraX та екран до нього 
–
1 од.
ПЕОМ:
– Asus N61J, Intel Core i5 CPU M 
430 2,27 ГГц, оперативна 
пам’ять DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb,ОС 
Windows 10 Pro
 – 10 од., 2020 р. (AMD Athlon A8 
9600, RAM – 8 ГБ DDR4, SSD – 
130 ГБ, монітори 21.5”), ОС 
Windows 7 Pro, 15 ліцензій за 
програмою MSDN Academic 
Alliance.
Програмні пакети для 
моделювання схем : 
– Circuit Maker student version, 
– Multisim 14.0, Education Edition
Віртуальна лабораторія:
https://www.multisim.com/
Онлайн сервіс щодо розрахунку 
та моделювання фільтрів 
низької частоти:
https://tools.analog.com/en/filterwi
zard/
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП09_СПРТ4 
(2020).pdf

DYvtJo/Lzbai1q3Q0
OAxgF1WYgOptaZd
KMTXYCmDFNk=

ПЕОМ - 6 од.: Intel Celeron 2000, 
2003 р.
ОС Windows XP OEM. Програмні 
пакети:
Micro-Cap 12.2.0.2, 2019 та 
CircuitMaker 6.2 (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Базовий блок стенду - 6 од.
Змінні блоки лабораторних 
робіт - 36 од.
Генератор 
багатофункціональний цифровий 
Siglent SDG1005 (2014р) -6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDS1022DL 
(2014р.) -6 од. Переносний 
мультимедійний проектор
ViewSonic PFD-5111та екран до 
нього -1 од. Програмне 
забезпечення: Microsoft Of ice 365 
–ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 



локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристрої через 
Wi-Fi зони університету).

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП09_СПРТ5 
(2020).pdf

SSFHzIzFrY/4omRn
qmg6W/bn2bzhc+y2

c9Y3shJPERY=

ПЕОМ - 6 од.: Intel Celeron 2000, 
2003 р.
ОС Windows XP OEM. Програмні 
пакети:
Micro-Cap 12.2.0.2, 2019 та 
CircuitMaker 6.2 (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Базовий блок стенду - 6 од.
Змінні блоки лабораторних 
робіт - 36 од.
Генератор 
багатофункціональний цифровий 
Siglent SDG1005 (2014р) -6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDS1022DL 
(2014р.) -6 од. Переносний 
мультимедійний проектор
ViewSonic PFD-5111та екран до 
нього -1 од. Програмне 
забезпечення: Microsoft Of ice 365 
–ліцензія Державного 
університету "Одеська 
політехніка", корпоративний 
доступ до сервісів та платформ 
Google. Відкритий безкоштовний 
доступ до ресурсів мережі 
Internet, баз даних SCOPUS та 
Web of Science з комп'ютерів 
локальної мережі університету 
(у т.ч. НТБ університету та 
власних мобільних пристрої через 
Wi-Fi зони університету).

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП10 
Аналогові 

електронні 
пристрої (2020).pdf

t3bbfiwD9P4ZPlRM4
DBL79hOnu0VaXB
mXUtV6+FLUb0=

ПЕОМ: AMD A8-9600 3,1 GHz, 
(2021 р. ) - 7 од.; AMD Athlon 
200GE 3,2GHz -3 од.
ОС Windows XP OEM.
Програмні пакети: Micro-Cap 
12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення.) 
Базовий блок стенду- 8од.; змінні 
модулі лабораторних робот - 36 
од. 
Осцилографи USB 20 МГц - 8 од.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП12_Цифров
_ 

пристрої_1_(2020).
pdf

8PIIef+2z4hajgATbU
DbRUU2UvLYGn9R6

0YhEJq/jG4=

Лабораторні стенди для 
натурного дослідження цифрових 
пристроїв – 8 од.
Лабораторні стенди для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі програмно- апаратних 
комплексів «Open System» (10 од.).
Лабораторні стенди для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі мікроконтролерів з 
ядром«ARMCortex M3 “Milandr”» -
8 од.
Лабораторні стенди для 
дослідження 8 і 32-розрядних 
мікроконтролерів з ядром AVR 



та ARM Cortex M3» -10 од
PC:Intel PentiumG3220,2013р.3,0 
ГГц.-2од.
PC AMD A4-4020, 2013р. 3,2 ГГц. – 
8 од.;
Осцилографи-14 од. Джерела 
живлення постійного струму -10 
од. Генератори сигналів -12 од. 
Вольтметри уніресальні -  10 од. 
Мультимедіа-проектор EPSON 
EB – X04 та екран до нього – 1 од.
Програмні пакети: 
MicrochipStudio v.7.0
STM32 CubeIDE; Proteus 
(DemoVersion)
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП12_Цифров
_ 

пристрої_2_(2020)
.pdf

vQ3VeXRuGdUa/at
N0VQIFcx9U3UBMz

LdxIkwG6ffIHg=

Лабораторні стенди для 
натурного дослідження цифрових 
пристроїв – 8 од.
Лабораторні стенди для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі програмно- апаратних 
комплексів «Open System» (10 од.).
Лабораторні стенди для 
дослідження цифрових пристроїв 
на базі мікроконтролерів з 
ядром«ARMCortex M3 “Milandr”» -
8 од.
Лабораторні стенди для 
дослідження 8 і 32-розрядних 
мікроконтролерів з ядром AVR 
та ARM Cortex M3» -10 од
PC:Intel PentiumG3220,2013р.3,0 
ГГц.-2од.
PC AMD A4-4020, 2013р. 3,2 ГГц. – 
8 од.;
Осцилографи-14 од. Джерела 
живлення постійного струму -10 
од. Генератори сигналів -12 од. 
Вольтметри уніресальні -  10 од. 
Мультимедіа-проектор EPSON 
EB – X04 та екран до нього – 1 од.
Програмні пакети: 
MicrochipStudio v.7.0
STM32 CubeIDE; Proteus 
(DemoVersion)
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП13_Електро
динаміка та 
поширення 

радіохвиль_(2020).
pdf

+1mp00MT1k4crSdN
LFjoHiFiVriRjRYn41

XYJ7dzV4g=

Переносний мультимедійний 
проектор
 EPSON  EMT - 83/822 та екран 
до нього –1 од.
ПЕОМ:
-Acer Aspire 2930, Intel Core 2 Duo 



2,2 ГГц, оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb, Windows 
8 Pro
-Sony Vaio vpcs11m9r., Intel Core i5 
2,4 ГГц, , оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb ,Windows 
10 Pro.
- HP Pavilion dv6-1330er. Процесор 
Intel Core 2 Duo T6600 з 
частотой в 2.2 GHz, оперативна 
пам’ять DDR3 объемом 4 Gb ( до 
8 Гб), вінчестер на 320Gb (5400 
об/хв), відеокарта ATI Mobility 
Radeon HD4650 объем в 1024 Mb; 
Windows 7 Pro.
-ACER ASPIRE ONE D270, CPU 
Intel Atom N200, 1/6 GHz, 2GB 
DDR3 Memory, Windows 7 Pro.
Роутеры dlink dir 300-4 од.
Програмні пакети: LabVIEW;
Графічне середовище для 
створення програм в системах 
збору, аналізу, вимірювання, 
візуалізації і обробки даних, а 
також для управління і 
автоматизації технічних 
об'єктів і технологічних 
процесів;
Пакет Microwave Office - для 
проектування, аналіза 
оптимізації і конструювання 
елементів тракту НВЧ;
TX-LINE software -вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення щодо розрахунків 
НВЧ тракту.

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП14 Цифрова 
обробка сигналів 

мобільного звязку 
(2020).pdf

Abm7Wf3Wsvfuxo1z
QlgjWNDBx+P81yV

HlxlAUjNA+68=

ПЕОМ - 6 од.: Intel Celeron 2000, 
2003 р.
Windows XP OEM. Програмні 
пакети:
Micro-Cap 12.2.0.2, 2019 (вільно 
розповсюджуване ПЗ).
Базовий блок стенду - 6 од.
Змінні блоки лабораторних 
робіт - 36 од.
Генератор 
багатофункціональний цифровий 
Siglent SDG1005 (2014р) -6 од.
Осцилограф 
багатофункціональний 
цифровий Siglent SDS1022DL 
(2014р.) -6 од.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету

ОП15 Теорія та 
практика антен

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП15_Теорія 
та практика 

антен_(2020).pdf

OshLFm1KzA+e/Lmy
7casUdpRqOMJgPYS

d8qcS/doAG0=

Переносний мультимедійний 
проектор EPSON  EMT - 83/822 
та екран до нього –1 од.
Переносний мультимедійний 
проектор EPSON  EB – S72.
ПЕОМ:
-Acer Aspire 2930, Intel Core 2 Duo 
2,2 ГГц, оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb, Windows 
8 Pro



-Sony Vaio vpcs11m9r., Intel Core i5 
2,4 ГГц, , оперативна пам’ять 
DDR3 объемом 4 Gb, SSD 
накопичувач на 256 Gb ,Windows 
10 Pro.
- HP Pavilion dv6-1330er. Процесор 
Intel Core 2 Duo T6600 з 
частотой в 2.2 GHz, оперативна 
пам’ять DDR3 объемом 4 Gb ( до 
8 Гб), вінчестер на 320Gb (5400 
об/хв), відеокарта ATI Mobility 
Radeon HD4650 объем в 1024 Mb; 
Windows 7 Pro.
-ACER ASPIRE ONE D270, CPU 
Intel Atom N200, 1/6 GHz, 2GB 
DDR3 Memory, Windows 7 Pro.
Роутеры dlink dir 300-4 од. 
Антени WiFi 1200mbs 802.11-4 од.
Офсетна дзеркальна антена AS-
80/TRIAX-G 80cm.
SAT FINDER Openbox SF-20 з 
функцією аналізатора спектру в 
діапазоні частот 0,9...1,8 ГГц.
Цифрові ресивери ku діапазону 
частот:
Openbox S3 Mini HD II – 2 од.
Програмні пакети:
AppCAD Version 4.0.0 -вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення щодо розрахунків 
НВЧ пристроїв.
FAR_sma_2013 - вільно 
розповсюджуване програмне 
забезпечення щодо розрахунків 
антенних решіток.
Онлайн сервіси щодо розрахунку 
та моделювання антен:
https://3g-aerial.biz/onlajn-
raschety/raschety-antenn/raschet-
antenny-kharchenko-
zigzagoobraznoj
https://3g-aerial.biz/onlajn-
raschety/raschety-antenn/raschet-
antenny-pauk-gp
http://dxportal.ru/raschet-
antenn.html
https://silatoka.net/kalkulyator-
antenn

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

навчальна 
дисципліна

1_2_ОП08 ЕКПНВЧ 
(2020).pdf

r49Z8r0v6sZq8PBlpo
LsP/eGrsjJJP6nfmb

MRBhQ+Gc=

Переносний мультимедійний 
проектор
View Sonic PFD-5111та екран до 
нього –1 од.
Частотомір резонансний Ч2-9А - 
2 од.
Базовий блок стенду для 
вимірювання - 2 од.
Програмне забезпечення: 
Microsoft Of ice 365 –ліцензія 
Державного університету 
"Одеська політехніка", 
корпоративний доступ до 
сервісів та платформ Google. 
Відкритий безкоштовний доступ 
до ресурсів мережі Internet, баз 
даних SCOPUS та Web of Science з 
комп'ютерів локальної мережі 
університету (у т.ч. НТБ 
університету та власних 
мобільних пристрої через Wi-Fi 
зони університету).

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 



ID 
виклад

ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

386050 Столярова 
Юлія 
Олегівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
іспанський 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 

університет 
імені І.І. 

Мечникова, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(іспанська)

11 ОЗ01_Іспанськ
а мова 2

Навчально-методичні 
матеріали:
1. Маркетинг 
Навчальний посібник 
до практичних занять 
з іспанської мови за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів старших 
курсів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки / Укл.: 
Ю.В. Жук, Ю.О. 
Столярова, Н.В. 
Бондарчук; за ред. 
проф. С.С. Гутирі. – 
Одеса: «ОНПУ», 2017
2. Ю.О. Столярова 
Документо-знавство 
Навчальний посібник 
для практичних 
занять з іспанської 
мови за професійним 
спрямуванням для 
студентів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки– Одеса: 
«ОНПУ», 2019
3. Ю.О. Столярова 
Метрологія 
Навчальний посібник 
для практичних 
занять з іспанської 
мови за професійним 
спрямуванням для 
студентів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки– Одеса: 
«ОНПУ», 2019
4. Методичні вказівки 
«Світова економіка» 
для практичних 
занять з іспанської 
мови за професійним 
спрямуванням для 
студентів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки / Укл.: 
Ю.О. Столярова – 
Одеса: «ОНПУ», 2019

385352 Морозов 
Юрій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005534, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010305, 
виданий 

17.02.2005

21 ОЗ05_Вища 
математика 1

Тема дисертації: 
Динамічні задачі 
концентрації пружних 
напружень, що лежать 
на циліндричних 
поверхнях
Підвищення 
кваліфікації
06.03.2018 р. по 
29.05.2018 р.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, м. Одеса
Дистанційні освітні 
технології: Методика 
та технології 
створення 
електронного 



методичного 
комплекту
Посвідчення №50
Стажування
Період проходження: 
10 листопада 2017 р. 
по 10 січня 2018 р.
Національний 
університет «Одеська 
морська академія», 
Кафедра вищої 
математики.
Довідка про 
проходження 
стажування
Основні наукові 
публікації:
1Морозов Ю.О. 
Кругова міжфазна 
тріщина в кусково-
однорідному 
трансверсального-
ізотропному просторі 
під дією теплового 
потоку / Ю.О. 
Морозов, О.Ф. Кривий 
// Вісник Київського 
Університету ім. 
Тараса Шевченка, 
Серія: Фізико-
математичні науки –
2015. Спецвипуск. – С. 
133-139.
 2. О. Ф. Кривий, Ю. О. 
Морозов (2017) 
Розв’язок задачі 
теплопровідності для 
трансверсально-
ізотропного кусково-
однорідного простору 
з двома круговими 
включеннями. Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля (ISSN 0130–
9420) Том 60. №2 С. 
130 -141
3. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, (2018) 
Vladimir Lebedev. 
Analitic investigation of 
the regularities of 
changing dust con-
centration during the 
abrasive decrease of 
stone structures 
«EUREKA: Physics and 
Engineering» Number 
20. №2. P. 28-39
 4. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, Vladimir 
Lebedev (2018) Some 
aspects of technogene 
safety and their impact 
on functioning of public 
systems. Science & 
Military. №1. P. 17-22
5. Олександр Кривий, 
Юрій Морозов (2018) 
Tеплоактивне 
міжфазне включення 
в кусково- 
однорідному 
трансверсально-
ізотропному тілі в 
умовах гладкого 
контакту. Сучасні 
проблеми механіки та 
математики. Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригачам. 



Львів. №2 С. 49-50
6. Oleksandr Kryvyi, 
Yurii Morozov. (2018) 
Interphase Circular 
Inclusion in a 
Piecewise-
Homogeneous 
Transversely Isotropic 
Space Under the Action 
of a Heat Flux 
International 
Conference on 
Theoretical, Applied 
and Experimental 
Mechanics, Springer, 
Cham. P. 394-396
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-319-91989-8_94
7. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, Vladimir 
Lebedev (2019) Cutting 
Stone Building 
Materials and Ceramic 
Tiles with Diamond 
Disc. Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange. 
Springer, Cham. P. 510-
521
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-22365-6_51
8. O.F. Kryvyi, Yu. O. 
Morozov (2019) 
Solution of the Problem 
of Heat Conduction for 
the Transversely 
Isotropic Piecewise-
Homogeneous Space 
with Two Circular 
Inclusions Journal of 
Mathematical Sciences
https://link.springer.co
m/article/10.1007/s109
58-019-04533-1
9. Kryvyi O. F., 
Morozov Yu. The 
influence of mixed 
conditions on the stress 
concentration in the 
neighborhood of 
interfacial inclusions in 
an inhomogeneous 
transversely isotropic 
space // Proc. 3rd Int. 
conf. Theor. Appl. 
Exper. Mech., ICTAEM-
2020. Structural 
Integrity / E. Gdoutos, 
M. Konsta-Gdoutos 
(eds). – Vol. 16. – P. 
204–209. – 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-47883-
4_38.
– doi:10.1088/1742-
6596/1474/1/012025.
10. Kryvyi O. F., 
Morozov Yu. Thermally 
active interphase 
inclusion in a smooth 
contact conditions with 
transversely isotropic 
half-spaces // Frattura 
ed Integrita Strutturale. 
– 2020 – 14, No. 52. – 
P. 33–50.
11. Кривий О. Ф., 
Морозов Ю. А. 



Фундаментальні 
розв’язки для 
кусково-однорідного 
трансверсально-
ізотропного пружного 
простору// Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля. – 2020. – 63, № 
1. – С. 122–133.
12. A Usov, Y Morozov, 
M Kunitsyn, A 
Tonkonozhenko,"Invest
igation of the influence 
of structural 
inhomogeneities on the 
strength of welded 
joints of functionally 
gradient materials." 
Odes'kyi 
Politechnichnyi 
Universytet. Pratsi, vol. 
2020, no. 1, 2020, p. 
21+. Accessed 15 Dec. 
2020.

386111 Ярова Інна 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

Диплом 
кандидата наук 

ДK 021312, 
виданий 

10.12.2003, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
018433, 
виданий 

24.10.2007

19 ОП23_Безпека 
життєдіяльност
і та основи 
охорони праці

Тема дисертації: 
Метод розрахунку 
фланцевих з’єднань 
апаратів високого 
тиску.
Підвищення 
кваліфікації: 
1. Компанія АСКОН. 
Тема: «Тривимір-не 
параметричне 
моделювання деталей 
і складальних виробів 
в системі КОМПАС-
3D».
Посвідчення про 
підвищення 
кваліфікації № М2 
009-05/16, вид. 
20.05.2016.
2. Одеський 
національний 
політехнічний 
університет. Навчання 
в семінарі ОНПУ. 
Тема: «Дистанційні 
освітні технології. 
Методика та 
технології створення 
електронного 
методичного 
комплекту». 
Посвідчення № 20, 
вид. 31.05.2019.
3. Центр спеціальної 
підготовки SAR, м. 
Одеса. Курс з надання 
першої домедич-ної 
допомоги при 
невідкладних станах. 
Сертифікат 19-
UA0000097, вид 
28.09.2019.
4. Центр спеціальної 
підготовки SAR, м. 
Одеса. Курс з надання 
першої домедичної 
допомоги при травмі. 
Сертифікат 19-
UA0000150, вид 
15.12.2019.
5. Головний 
навчально-
методичний центр 
Держпраці. Курс 
навчання для 
викладачів з охорони 



праці вищих 
навчальних закладів. 
Посвідчення № 364-
19-33, вид. 18.10.2019.

Навчально-методичні 
матеріали:
1. Ярова І.А. Безпека 
життєдіяльності. 
Відеокурс 
дистанційної освіти 
для студентів всіх 
спеціальностей. 
Одеса: ОНПУ, 2016. 
Режим доступу 
http://edu.opu.ua/cour
se/view.php?id=35
2. Ярова І.А. Безпека 
життєдіяльності. 
Конспект лекцій для 
студентів усіх 
спеціальностей денної 
та заочної форми 
навчання. Одеса: 
Політехдизайн, 2016. 
– 64 с.
3. Ярова І.А. 
Методичні вказівки до 
виконання розділу 
«Охорона праці» в 
кваліфікаційних 
роботах бакалаврів 
Інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Одеса: ОНПУ, 2019. – 
13 с.
4. Ярова І.А. 
Методичні вказівки до 
виконання розділу 
«Охорона праці і 
безпека в 
надзвичайних 
ситуаціях» в 
кваліфікаційних 
роботах магістрів 
Інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Одеса: ОНПУ, 2020. – 
18 с.
Наукові публікації.:
1. Yarovyi Y., 
Tkachenko B., Yarova I. 
Estimation of Locating 
Error Using the 
Dimensional Chain 
Method. Tonkonogyi V. 
et al. (eds) Advanced 
Manufacturing 
Processes. InterPartner 
2019. Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. Springer, 
Cham, 2020. – pp. 364 
– 371. 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-40724-
7_37
2. I. Sobianin, V. 
Skonechnyi, І. Yarova. 
The Portable 
Electrocardiograph 
with GSM Module for 
Telemedicine. 
Technical sciences and 
technologies: scientific 



journal / Chernihiv 
National University of 
Technology. – 
Chernihiv: Chernihiv 
National University of 
Technology, 2020. – № 
1 (19). – P. 191 – 198.
3. Yarova I. Improving 
the operation safety of 
PGV steam generators. 
Актуальні питання 
техногенної та 
цивільної безпеки 
України: Матеріали І 
Всеукр. наукової 
конференції. 
Миколаїв: Видавець 
Торубара В.В., 2018. – 
C. 136 – 137.
4. Гогунський В.Д., 
Ярова І.А., Собянін 
І.В., Старченко Є.С. 
Перша долікарська 
допомога як складова 
культури безпеки. 
Проблеми цивільного 
захисту населен-ня та 
безпеки 
життєдіяльності: 
сучасні реалії України: 
Матеріали ІV 
Всеукраїнстької 
заочної науково-
практичної 
конференції. Київ: 
НПУ ім. Драгоманова, 
2018. – С. 36 – 37.
5. Ярова І.А. 
Ефективність 
карантину в школах 
як заходу захисту від 
респіра-торно-
вірусних інфекцій. 
Проблеми цивільного 
захисту населення та 
безпеки 
життєдіяльності: 
сучасні реалії України: 
Матеріали VІ 
Всеукраїнської 
заочної науково-
практичної конферен-
ції. Київ: НПУ ім. 
Драгоманова, 2020. – 
C. 190 – 192.

Практична робота:
1. Участь у 
міжнародному 
науковому проекті 
Workshop, reform 
recomendations 
engineers, follow up, 
July 4th, 2018. Місце 
проведення – 
Стокгольм, 
Королівство Швеція. 
Організатор – Swedish 
Council for Higher 
Education.
2. З 2016 року – 
щорічна підготовка і 
проведення І етапу 
Всеукраїнських 
студентських олімпіад 
з дисциплін «Безпека 
життєдіяльності» і 
«Основи охорони 
праці».
3. З 2016 року – 
щорічна підготовка 



студентів для участі в 
ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади з 
дисципліни «Безпека 
життєдіяльності».

385840 Садченко 
Андрій 
Валерійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008757, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017605, 
виданий 

21.06.2007

18 ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.01 – Теоретична 
радіотехніка. (диплом 
ДК № 8757 від 
13.12.2000р)
Доцент за кафедрою 
радіоелектронних і 
телекомунікаційних 
сиситем (атестат 12 
ДЦ № 17605, від 
21.06.2007).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,12,14,20

Підвищення 
кваліфікації:
1.Державне 
підприємство 
«Науково-Дослідний 
інститут «Шторм», м. 
Одеса Посвідчення 
№07/605 про 
підвищення 
кваліфікації з 
10.05.2021 по 
09.07.2021р, видано 
12.07.2021.

Навчально-методичні 
матеріали(п.4):
1. О.А. Кушніренко, 
А.В. Садченко, 
І.В.Цевух. Методичні 
рекомендації до 
виконання та захисту 
дипломних робіт 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
студентів напряму 
«Радіотехніка» Одеса 
2017, ОНПУ, Рег 
номер МВ09397 від 
29.03.2018р.
2. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методические 
указания к 
выполнению курсовой 
работы по 
дисциплине 
"Современные 
телекоммуникационн
ые технологии"для 
иностранных 
студентов второго 
(магистерского) 
уровня высшего 
образования очной 



формы обучения. 
Специальность – 172 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦ
ИИ И 
РАДИОТЕХНИКА. 
Одеса 2017, ОНПУ, Рег 
номер МВ09573 від 
01.06.2018р.
3. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
“Сучасні 
телекомунікаційні 
системи” для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти очної 
форми навчання 
спеціальності – 172 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦІЇ 
І РАДІОТЕХНІКА. 
Одеса 2018, ОНПУ, 
Рег номер МВ09569 
від 01.06.2018р.
4. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методические 
указания к 
лабораторным 
работам по 
дисциплине 
"Современные 
телекоммуникационн
ые технологии" для 
иностранных 
студентов второго 
(магистерского) 
уровня высшего 
образования очной 
формы обучения. 
Специальность – 172 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦ
ИИ И 
РАДИОТЕХНИКА. 
Одеса 2018, ОНПУ, 
Рег. номер МВ09571 
від 01.06.2018р.
5. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методичні вказівки до 
виконання 
лабораторних робіт з 
дисципліни “Сучасні 
телекомунікаційні 
технології” для 
студентів другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти очної 
форми навчання 
спеціальності – 172 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦІЇ 
І РАДІОТЕХНІКА. 
Одеса 2018, ОНПУ, 
Рег номер МВ09570 
від 01.06.2018р.

Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР(п.8)
1. Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№123-57«Підвищення 
ефективності методів 
цифрової обробки 
сигналів в 
радіотехнічних 
системах», ОНПУ, 
2015-2020р
2. Відповідальний 



виконавець д/б НДР 
№201-57 
«Моделювання та 
оптимізація 
телекомунікаційних 
систем та мереж», 
ОНПУ,2021р
3. Відповідальний 
виконавець г/д НДР. 
Проект развития 
муниципальной 
телекоммуникационн
ой инфраструктуры 
ОИС - Одеса, 
Науковий парк ОНПУ, 
2016. Рег.номер 
04/06-II
4. Відповідальний 
виконавець г/д НДР. 
Розробка імітатора 
сигналів для 
індикатора 
навчально-
тренувальної 
системи.- Одеса, НДЧ 
ОНПУ, 2016. 
Рег.номер 1746-57

Наукове 
консультування 
підприємств(п.11) 
Приватне 
підприємство 
«Енергомір». З 
питань розробки та 
дослідження 
ефективності 
компонентів систем 
релейного захисту та 
протиаварійної 
автоматики - Одеса, 
НДЧ ОНПУ, 2018-
2021. Договір №1767-
57

Публікації з наукової 
або професійної 
тематики(п.12):
1. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, Ю.А. 
Савчук, И.А. 
Валянский, А.Ю. 
Мороз. Измерение 
числовых 
характеристик 
направленности 
зеркальных антенн 
методом звукового 
эквивалента. // Труды 
17 международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2016, 23-27 мая.
2. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, О.В. 
Троянський, С.С. 
Кауненко. Алгоритм 
швидкого стиснення 
медичних зображень з 
втратами. // Труды 17 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 



информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2016, 23-27 мая
3. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, Р.Р. 
Василькив, Д.Ю. 
Карпий, А.В. 
Васичкин, М.Г. 
Дубровский. 
Помехоустойчивый 
метод передачи 
телеметрической 
информации. // 
Труды 18 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2017, 22-26 мая.
4. И.В. Цевух, А. Н. 
Шейк-Сейкин, А.В. 
Садченко, О.A. 
Кушниренко. 
Имитатор сигналов 
для ИКО «ПИКЕТ». // 
Труды 18 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2017, 22-26 мая
5. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, С.Ю. 
Паровой, В.В. Пунько, 
В.И. Бондарь. 
Применение 
медианной 
фильтрации для 
повышения точности 
взвешивания 
подвижных составов. 
// Труды 18 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2017, 22-26 мая
6. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, Е. К. 
Кошелев, О. Р. Щебет, 
В. И. Бондар. 
Быстродействующая 
схема восстановления 
несущей частоты для 
QPSK-модема. // 
Труды 19 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2018, 28 мая- 1 июня
7. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, Е. К. 
Кошелев, Ю.А. 



Савчук. Сравнение 
корректирующей 
способности 
некогерентных 
обнаружителей 
бинарного 
синхросигнала. // 
Труды 20 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса 
2019, 27 - 31 мая
8. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко, Н.П. 
Кушніренко, О. В. 
Садченко. 
Модифікований 
адитивний метод 
вбудови цифрового 
водяного знаку. // 
Труди 21 міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
інформаційні та 
електронні 
технології», Одеса 
2020, 25 - 29 травня
9 А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко, Є. К. 
Кошелєв, Д.М. 
Лисиця. Алгоритм 
оптимізації 
параметрів 
бездротової 
промислової мережі 
за критерієм мінімуму 
вартості. // Труди 21 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сучасні 
інформаційні та 
електронні 
технології», Одеса 
2020, 25 - 29 травня
10 А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко, А. Д. 
Яцык, Д.Н. Лисица. 
Реализация кодера и 
декодера кодов 
Манчестер 1 и 
Манчестер 2 для 
оптических модемов 
на основе 
микроконтроллеров 
AVR- и ARM-
архитектуры. // Труди 
22 міжнародної 
науково-практичної 
конференції «Сучасні 
інформаційні та 
електронні 
технології», Одеса 
2021, 24 - 28 травня

385836 Аверочкін 
Володимир 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

TH 112059, 
виданий 

31.08.1988, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016829, 
виданий 

10.04.2007

29 ОП20 
Телекомунікаці
йні системи та 
мережі.

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.04 – 
Радіолокація та 
радіонавигація. 
(диплом ТН №112059 
від 31.08.1988р)
Доцент за кафедрою 
радіоелектронних і 
телекомунікаційних 
сиситем (атестат 12ДЦ 
№ 016829, від 



19.04.2007).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,20

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. Аверочкин В.А., 
Васичкин А.В., Свищ 
О.Ю., Ткачёв М.О. 
Адаптивный 
автокомпенсатор с 
декорреляцией 
квадратурных 
каналов. Труды 19 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
28 мая-1 июня 2018 г. 
– 2с.
2. В. А. Аверочкин, В. 
Г. Танчик. 
Усредненные 
характеристики 
обнаружения 
критерия Хотеллинга. 
Труды 17 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
28 мая-1 июня 2016 г. 
– 2с.
3. В. А. Аверочкин, А. 
Н. Шейк-Сейкин, О. Р. 
Щебет. Цифровой 
амплитудный 
детектор. Труды 20 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
28 мая-1 июня 2019 г. 
– 2с.
Навчально-методичні 
матеріали(п.4)
1. В.О. Аверочкін. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 



дисципліни «Цифрове 
оброблення сигналів». 
Одеса: ОНПУ, 2018. 
Рег.номер МВ09586 от 
06.06.2018
2. І.В. Цевух, О.В. 
Троянський. В.О. 
Аверочкін. Методичні 
рекомендації до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Цифрові пристрої» 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 172- 
Телекомунікації та 
радіотехніка. — Одеса: 
ОНПУ, 2018. — 53 c. 
Рег номер МВ09941 
від 12.11.2018р.
3. І.В.Цевух, О.А. 
Кушніренко, А.В. 
Садченко, 
В.О.Аверочкін. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання дипломної 
роботи першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
студентів 
спеціальності 172 
«Телекомунікації та 
радіотехніка» 
спеціалізації 
«Радіоелектронні та 
телекомунікаційні 
системи» Одеса 2018, 
ОНПУ, Рег номер 
МВ09936 від 
08.11.2018р.
Підвищення 
кваліфікації:
Стажування на 
підприємстві ДП 
«НДІ Шторм» з 
02.10.2017р. по 
01.12.2017р. 
посвідчення 
№010/733 від 
01.12.2017.
Практична на робота 
(п 20):
Досвід практичної 
роботи на посаді 
завідувача НДЛ 
«Радіоелектроніка» 
протягом 16 років.
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР(п.8)
1 Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№123-57 
«Оптимізація методів 
цифрової обробки 
інформації в 
корпоративних 
мережах та 
радіотехнічних 
системах», ОНПУ, 
2016-2020р
2. Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№201-57 
«Моделювання та 
оптимізація 
телекомунікаційних 
систем та мереж», 
ОНПУ,2021р



Наукове 
консультування 
підприємств(п.11) 
Приватне 
підприємство 
«Енергомір». З 
питань розробки та 
дослідження 
ефективності 
компонентів систем 
релейного захисту та 
протиаварійної 
автоматики - Одеса, 
НДЧ ОНПУ, 2018-
2021. Договір №1767-
57

385836 Аверочкін 
Володимир 
Олексійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

TH 112059, 
виданий 

31.08.1988, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
016829, 
виданий 

10.04.2007

29 ОП06 
Статистична 
радіотехніка в 
мобільному 
зв’язку

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.04 – 
Радіолокація та 
радіонавигація. 
(диплом ТН №112059 
від 31.08.1988р)
Доцент за кафедрою 
радіоелектронних і 
телекомунікаційних 
сиситем (атестат 12ДЦ 
№ 016829, від 
19.04.2007).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,20

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. Аверочкин В.А., 
Васичкин А.В., Свищ 
О.Ю., Ткачёв М.О. 
Адаптивный 
автокомпенсатор с 
декорреляцией 
квадратурных 
каналов. Труды 19 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
28 мая-1 июня 2018 г. 
– 2с.
2. В. А. Аверочкин, В. 
Г. Танчик. 
Усредненные 
характеристики 
обнаружения 
критерия Хотеллинга. 
Труды 17 



международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
28 мая-1 июня 2016 г. 
– 2с.
3. В. А. Аверочкин, А. 
Н. Шейк-Сейкин, О. Р. 
Щебет. Цифровой 
амплитудный 
детектор. Труды 20 
международной 
научно – 
практической 
конференции 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии», Одесса, 
28 мая-1 июня 2019 г. 
– 2с.
Навчально-методичні 
матеріали(п.4)
1. В.О. Аверочкін. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Цифрове 
оброблення сигналів». 
Одеса: ОНПУ, 2018. 
Рег.номер МВ09586 от 
06.06.2018
2. І.В. Цевух, О.В. 
Троянський. В.О. 
Аверочкін. Методичні 
рекомендації до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Цифрові пристрої» 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 172- 
Телекомунікації та 
радіотехніка. — Одеса: 
ОНПУ, 2018. — 53 c. 
Рег номер МВ09941 
від 12.11.2018р.
3. І.В.Цевух, О.А. 
Кушніренко, А.В. 
Садченко, 
В.О.Аверочкін. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання дипломної 
роботи першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
студентів 
спеціальності 172 
«Телекомунікації та 
радіотехніка» 
спеціалізації 
«Радіоелектронні та 
телекомунікаційні 
системи» Одеса 2018, 
ОНПУ, Рег номер 
МВ09936 від 
08.11.2018р.
Підвищення 
кваліфікації:
Стажування на 
підприємстві ДП 
«НДІ Шторм» з 
02.10.2017р. по 
01.12.2017р. 
посвідчення 
№010/733 від 



01.12.2017.
Практична на робота 
(п 20):
Досвід практичної 
роботи на посаді 
завідувача НДЛ 
«Радіоелектроніка» 
протягом 16 років.
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР(п.8)
1 Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№123-57 
«Оптимізація методів 
цифрової обробки 
інформації в 
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2020. - 61с. МВ11527 
від 18.09.20/Неврева 
М.М., Гвоздь О.В., 
Єршова Ю.А., . 
Лебедєва О. В., . 
Моісеєва О.О.
6. Методичні вказівки 
до практичних занять 
«Англійська мова в 
ситуаціях спілкування 
за фахом»“Specialty 
Dialogues Practice” для 
здобувачів І-ІІ курсів 
Інституту 
комп'ютерних систем 
(ІКС).//Одеса: ОНПУ, 
2020. - 25 с. № 7504-
РС-2020/О.В.Гвоздь, 
О.В.Лебедєва, 
Л.Ю.Цапенко
7. Методичні вказівки 
“ТЕРМІНОЛОГІЯ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ” 
для студентів I - ІІ 
курсу Інституту 
бізнесу економіки та 
інформаційних 
технологій, 
спеціальності «075 
Маркетинг»/-Одеса: 
ОНПУ, 2020. – 53№ 
7279-РС-
2020//О.В.Гвоздь, 
О.В.Лебедєва, 
Л.Ю.Цапенко
Основні наукові 
публікації:
1. Неврева М.Н., 
Лебедева Е.В., Гвоздь 
О.В. Statistics of noun 
morphological 
derivation in the 
scientific functional 
style text corpora 
//European Journal of 



Literature and 
Linguistics. - № 4. -  
2016. – 31-34
2. L.E. Tsapenko, 
Lebedeva E. V., L.A.. 
Larina Concept of style 
in linguistics/ XII 
Miedzynarodowej 
naukowi-praktycznej 
konferencji 
“NAUKOWA 
PRZESTRZEN 
EUROPY – 
2016”.Przemysl; ‘Nauka 
I studia’ (Polska). 
(Poland) с.78-82/
3. Почтарук Г.Я., 
Лебедева Е.В., Гвоздь 
О.В. Лексико-
семантические 
варианты 
существительного 
system и особенности 
их сочетаемости в 
текстах 
“Автоматизация 
теплоэнергетических 
процессов”// 
Одеський 
лінгвістичний вісник. 
– Одеса: ОНЮА, 2017. 
– Вип.10. – С. 99-104.
4. Почтарук Г.Я., 
Лебедева Е.В., Гвоздь 
О.В. Семантическая 
структура 
существительного 
temperature в 
текстовых корпусах 
научно-технического 
дискурса // Ужгород: 
УДУ «Закарпатські 
філологічні студії», 
2018. – Вип. 5. 
5. Shapa L. N. 
Lebedieva E. V. Gvozd 
O. V. Suffix morphemes 
in the attributes of two-
component attributive 
constructions as style 
distinctive markers of 
official discourse// 
Вісник 
Маріупольського 
державного 
університету. Серія: 
Філологія. – 
Маріуполь: МДУ. – № 
21. – 2019. – С. 224-
233. 
6. Mardarenko O.V., 
Lebedeva О. V., Gvozd 
O. V. Interdependence 
of the forms and 
contents of different 
genre texts related to 
official discourse// 
Dynamics of the 
development of world 
science. Abstracts of the 
6th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 22-24 January, 
2020. Pp.205-210.URL: 
http://sci-conf.com.ua.
Практична робота:
Керівництво 
прблемними групами 
у центрі «Лінгва 



Політех». Наказ № 
110 від 26.11.2008. 
Перейменування у 
науково-
консультаційний 
Центр «Лінгва 
Політех» Наказ №104 
від 29.12.2011
Участь у професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю: 
“Special English 
Engineers and 
Scientists Community” 
(Наказ Міністерства 
освіти і науки № 1061 
від 01.09.2016 № 1662 
від 22.12.2017}

386162 Кучерук 
Марина 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
університет 

імені І.І. 
Мечникова, рік 

закінчення: 
2008, 

спеціальність: 
030301 Історія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 015394, 
виданий 

04.07.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
046786, 
виданий 

25.02.2016

11 ОЗ02_Історія 
України та 
української 
культури

Підвищення 
кваліфікації:
Семінар педагогічних 
знань Одеського 
національного 
політехнічного 
університету, 
20.10.2014 – 
15.06.2015, 
Посвідчення № 11 від 
09.07.2015.
Наукові публікації
1. Kucheruk M.S. 
Ukraine, 1991 – 2014: 
Conservative 
Tendencies vs. Civic 
Sosiety / Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-in-Chif M.A. 
Zhurba – July # 15, 
2017. – P. 244-246.
2. Kucheruk M.S. The 
Expediency of Stu-
dying and Applying 
Historical Experience 
and the Doctrine of Sun 
Tzu in Managing the 
Russian Aggression / 
Virtus: Scientific 
Journal / Editor-in-Chif 
M.A.Zhurba – July # 17, 
2017. – P. 243-256.
3. Кучерук М. С. 
Оцінки постаті 
Володи-мира Леніна в 
сучасній історичній 
літер-атурі / М. С. 
Кучерук // 
Інтелігенція і влада. 
Серія: Історія. – Вип. 
41. – Одеса: Екологія, 
2019. – С. 75-85.
4. Кучерук М. С. 
Людина як ціла епоха 
/ М. С. Кучерук // 
Інтелігенція і влада. 
Серія: Історія. – Вип. 
37. – Одеса: Екологія, 
2017. – С. 236-239.
5. Кучерук М. С. 
Україна, 1991-2014: 
суспільні потрясіння 
як ланки без перерв-
ного процесу / М. С. 
Кучерук // Інтелі-
генція і влада : 
збірник наукових 
праць. - Одеса : 
Екологія, 2016. - Вип. 
35.(Історія).
6. Кучерук М. С. 
Феномен гібридної 



війни. Давно забуте 
старе / М. С. Кучерук 
// Матеріали Х 
Всеукраїнської 
наукової конференції, 
присвяченої 20-річчю 
НРУ (9-10 вересня 
2019 р., м. Одеса) / 
ред. кол. : Г. І. 
Гончарук (голова), Ю. 
В. Діденко, М. С. 
Кучерук [та ін.]. – 
Одеса : Астропринт, 
2019. – С. 53-61.
7. Кучерук М. С. 
Гібридна війна та 
шляхи здобуття 
перемоги для України 
(на основі ленінської 
методології 
провадження війни) / 
М. С. Кучерук // 
Збірник матеріалів VI 
всеукраїнської 
конференції 
«Чорноволівські 
читання» (м. Київ, 14 
березня 2020 р.) / 
упоряд. В. Ф. Дере-
вінського. – К.: 
Бескиди, 2020. – С. 
46-50.
8. Кучерук М. С. 
Проголошення 
Незалежності, 
«Помаранчева» 
революція, Револю-
ція Гідності: ланки 
одного ланцюга? / М. 
С. Кучерук // 
Матеріали 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції «Акту-
альні питання 
державно-правового 
роз-витку України» 
(м. Одеса, 21-23 
червня 2017 р.). – К. : 
Каравела, 2017. – С. 
72-75.
10. Кучерук М. С. 
Трансформації укра-
їнського суспільства 
(1991-2014 рр.) / М. С. 
Кучерук // Сучасна 
українська держа-ва: 
вектори розвитку та 
шляхи мобілізації 
ресурсів : Матеріали 
Другої Всеукра-їнської 
науково-практичної 
конференції (м. Одеса, 
10 лютого 2017 р.). – 
Одеса : ДЗ 
«Південноукраїнський
національний 
педагогічний 
університет імені К. Д. 
Ушинського, Центр 
соціально-політичних 
досліджень 
«Politicus», 2017. – С. 
171-173.
11. Кучерук М. С. 
Україна, 1991-2014: 
суспільні потрясіння – 
один безперервний 
процес / М. С. Кучерук 
// Збірник тез 
наукових робіт 



учасників 
міжнародної науково-
практичної 
конференції «Сус-
пільні науки: сучасні 
тенденції та факто-ри 
розвитку» (м. Одеса, 
20-21 січня 2017 р.). – 
Одеса : ГО 
«Причорноморський 
центр досліджень 
проблем суспільства», 
2017. – С. 21-22.
Практична робота:
Заступник завідувача 
кафедри історії та 
етнографії України по 
науковій роботі.
Секретар кафедри 
історії та етнографії 
України.
Відповідальна за 
випуск шести номерів 
збірника наукових 
праць «Інтелігенція і 
влада», серія: Історія
Відповідальний 
секретар Шостої 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Інтелігенція і влада», 
остання 20-23 травня 
2014 р., Першої 
Всеукраїнської 
наукової конференції 
«Кочубіїв – Хаджибей 
– Одеса», присвяченої 
600-річчю міста, 28-
29 травня 2015 р.

385842 Кушніренко 
Олег 
Анатолійови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

12 ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаці
йної апаратури

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,12.

Підвищення 
кваліфікації:
1.Державне 
підприємство 
«Науково-Дослідний 
інститут «Шторм», м. 
Одеса. Посвідчення 
№010/734 про 
підвищення 
кваліфікації з 
02.10.2017 по 
01.12.2017р, видано 
01.12.2017.

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. A. Sadchenko, O. 



Kushnirenko. Fast 
Lossy Compression 
Algorithm for Medical 
Images// International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technology (EIT'16), 
IEEE Conference 
Ukraine Section, 
Odessa, Ukraine, 23-27 
may 2016.
2. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. Метод 
измерения 
амплитудной 
диаграммы 
направленности 
зеркальных 
параболических 
антенн в звуковом 
диапазоне частот. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2016.1.0
8. — Одесса, 2016. 
випуск 1 (68), стор. 8-
11.
3. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Измерение 
амплитудной 
диаграммы 
направленности и 
частотной 
характеристики 
антенн ISM-диапазона 
с помощью WiFi-
маршрутизаторов. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2016.6.4
0. — Одесса, 2016. 
випуск 6, стор. 40-45.
4. И.В. Цевух, А. Н. 
Шейк-Сейкин, А.В. 
Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Имитатор сигналов 
для индикатора 
кругового обзора 
«ПИКЕТ». // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2017.3.1
9. — Одесса, 2017. 
випуск 3, стор. 19-23.
5. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Корреляционная 
схема кадровой 
синхронизации в 
системах связи с 
QPSK-модуляцией. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2017.6.2
2. — Одесса, 2017. 
випуск 6, стор. 22-28.
6. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Быстродействующий 
алгоритм 



восстановления 
несущей частоты и 
кадровой 
синхронизации в 
модемах с QPSK-
модуляцией. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2018.1.2
8. — Одесса, 2018. 
випуск 1, стор. 28-35.
с.164
7. A. V. Sadchenko, O. 
A. Kushnirenko. QPSK-
Modulation Modem 
Invariant to the 
Rotation of the Signal 
Constellation Plane // 
The Scientific Journal 
of Riga Technical 
University - Electrical, 
Control and 
Communication 
Engineering, 2018. —
Vol 14: Issue 2, P. 149 — 
156.
8. Исследование 
корректирующей 
способности 
синхрокодов для 
модели декодера с 
согласованной 
обработкой / А.В. 
Садченко, О.А. 
Кушниренко, А.Г. 
Юркевич, В.С. 
Севастьянов // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре. — 2018. — 
№ 5-6. — С. 17-23. — 
Бібліогр.: 15 назв. — 
рос.
9. Садченко А. В., 
Кушниренко О. А., 
Троянский А. В. 
Методика
определения уровня 
сигнала на входе 
оптического 
приемника
технических средств 
разведки. Технология 
и конструирование
в электронной 
аппаратуре, 2020, № 
1–2, с. 15–21. 
http://dx.doi.
org/10.15222/TKEA202
0.1-2.15
10. Sadchenko, A. and 
Kushnirenko, O. 2020. 
The Spectral Method 
for the Synthesis of 
Integral H-sequences 
with an Ideal Periodic 
Autocorrelation 
Function. Journal of 
Telecommunication, 
Electronic and 
Computer Engineering 
(JTEC). 12, 1 (Mar. 
2020), 69–75.
11. Садченко А. В., 
Кушніренко О. А., 
Кошелєв Є. К. 
Завадостійка
система імпульсної 



лазерної дальнометрії. 
Технология
и конструирование в 
электронной 
аппаратуре, 2020, № 
1–2,
с. 8—14. 
http://dx.doi.org/10.15
222/TKEA2020. 1–
2.08
12. Садченко А. В., 
Кушниренко О. А., 
Троянский А. В., 
Савчук
Ю. А. Адаптивный 
алгоритм снижения 
уровня импульсного
шума на 
изображениях с камер 
видеонаблюдения. 
Технология
и конструирование в 
электронной 
аппаратуре, 2021, № 
1–2,
с. 21–27. 
http://dx.doi.org/10.15
222/TKEA2021.1-2.21

Навчально-методичні 
матеріали(п.4):
1. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Пристрої НВЧ та 
антени» для студентів 
напряму 
«Радіотехніка». Одеса 
2017, ОНПУ, Рег 
номер МВ09163 від 
08.02.2018р.
2. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методические 
указания к 
выполнению курсовой 
работы по 
дисциплине 
"Устройства СВЧ и 
антенны"для 
иностранных 
студентов очной 
формы обучения по 
направлению 
«Радиотехника». 
Одеса 2017, ОНПУ, Рег 
номер МВ09162 від 
08.02.2018р.

Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР(п.8)
1. Відповідальний 
виконавець г/д НДР. 
Розробка імітатора 
сигналів для 
індикатора 
навчально-
тренувальної 
системи.- Одеса, НДЧ 
ОНПУ, 2016. 
Рег.номер 1746-57

Наукове 
консультування 
підприємств(п.11) 
Приватне 
підприємство 
«Енергомір». З 



питань розробки та 
дослідження 
ефективності 
компонентів систем 
релейного захисту та 
протиаварійної 
автоматики - Одеса, 
НДЧ ОНПУ, 2018-
2021. Договір №1767-
57

385841 Дорофєєв 
Юрій 
Миколайови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

36 ОП02 
Обчислювальн
а техніка та 
програмування 
1

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням таких 
видів та результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог: 
4,8,11,14:

Навчально-методичні 
матеріали (п.4):
1. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Радіоавтоматика» 
для студентів 
напрямку 6.050901 
"Радіотехніка". Автор: 
Дорофєєв Ю.М. 
Внутришньовузівське 
депонування, №3532 
–РС–2016.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Радіоавтоматика» 
для студентів 
напрямку 6.050901 
"Радіотехніка". Автор: 
Дорофєєв Ю.М. 
Внутришньовузівське 
депонування, №4957 
– РС–2017.
3. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Обчислювальена 
техніка та 
програмування» для 
студентів 
спеціальності 172 - 
«Телекомунікації та 
радіотехніка». Автори: 
Дорофєєв Ю.М., 
Троянський О.В. 
Внутришньовузівське 
депонування, №7624 
–РС–2020.

Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР (п.8)
1 Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№123-57 
«Оптимізація методів 
цифрової обробки 
інформації в 
корпоративних 
мережах та 
радіотехнічних 
системах», ОНПУ, 
2016-2020р



2. Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№201-57 
«Моделювання та 
оптимізація 
телекомунікаційних 
систем та мереж», 
ОНПУ, 2021р

Наукове 
консультування 
підприємств (п.11) 
Приватне 
підприємство 
«Енергомір», з питань 
розробки та 
дослідження 
ефективності 
компонентів систем 
релейного захисту та 
протиаварійної 
автоматики - Одеса, 
НДЧ ОНПУ, 2018-
2021. Договір №1767-
57

Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
(п.14) Тематика гуртка 
- «Актуальні 
проблеми 
високоякісного 
звуковідтворення». 

Основні наукові 
публікації:
Дорофеев Ю.Н. 
Профессиональная 
идентификация 
личности педагога 
технического вуза // 
Збірник статей 
викладачів-слухачів 
курсів підвищення 
кваліфікації 
навчально-
консультаційного 
центру «Педагогічна 
майстерність», Одеса, 
ОНПУ, 2017р.

Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
посвідчення №23 про 
навчання в семінарі 
педагогічних знань, 26 
червня 2017 р, тема – 
«Професійна 
ідентифікація 
особистості викладача 
технічного вузу»

385841 Дорофєєв 
Юрій 
Миколайови
ч

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

36 ОП02 
Обчислювальн
а техніка та 
програмування 
2

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням таких 
видів та результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 



Ліцензійних вимог: 
4,8,11,14:

Навчально-методичні 
матеріали (п.4):
1. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Радіоавтоматика» 
для студентів 
напрямку 6.050901 
"Радіотехніка". Автор: 
Дорофєєв Ю.М. 
Внутришньовузівське 
депонування, №3532 
–РС–2016.
2. Методичні вказівки 
до виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Радіоавтоматика» 
для студентів 
напрямку 6.050901 
"Радіотехніка". Автор: 
Дорофєєв Ю.М. 
Внутришньовузівське 
депонування, №4957 
– РС–2017.
3. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Обчислювальена 
техніка та 
програмування» для 
студентів 
спеціальності 172 - 
«Телекомунікації та 
радіотехніка». Автори: 
Дорофєєв Ю.М., 
Троянський О.В. 
Внутришньовузівське 
депонування, №7624 
–РС–2020.

Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР (п.8)
1 Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№123-57 
«Оптимізація методів 
цифрової обробки 
інформації в 
корпоративних 
мережах та 
радіотехнічних 
системах», ОНПУ, 
2016-2020р
2. Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№201-57 
«Моделювання та 
оптимізація 
телекомунікаційних 
систем та мереж», 
ОНПУ, 2021р

Наукове 
консультування 
підприємств (п.11) 
Приватне 
підприємство 
«Енергомір», з питань 
розробки та 
дослідження 
ефективності 
компонентів систем 
релейного захисту та 
протиаварійної 
автоматики - Одеса, 
НДЧ ОНПУ, 2018-
2021. Договір №1767-



57

Керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим гуртком 
(п.14) Тематика гуртка 
- «Актуальні 
проблеми 
високоякісного 
звуковідтворення». 

Основні наукові 
публікації:
Дорофеев Ю.Н. 
Профессиональная 
идентификация 
личности педагога 
технического вуза // 
Збірник статей 
викладачів-слухачів 
курсів підвищення 
кваліфікації 
навчально-
консультаційного 
центру «Педагогічна 
майстерність», Одеса, 
ОНПУ, 2017р.

Підвищення 
кваліфікації:
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 
посвідчення №23 про 
навчання в семінарі 
педагогічних знань, 26 
червня 2017 р, тема – 
«Професійна 
ідентифікація 
особистості викладача 
технічного вузу»

385810 Агаджанян 
Арутюн 
Рубенович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Одеський 
коледж 

стандартизації, 
метрології та 
сертифікації, 

рік закінчення: 
2002, 

спеціальність: 
091305 

Радіотехнічні 
вимірювання, 

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2005, 
спеціальність: 

090701 
Радіотехніка, 

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2017, 
спеціальність: 

125 
Кібербезпека, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

12 ОП09 Сигналі 
та процеси в 
радіотехніці 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 1, 
7, 11, 12.
п. 1. Наукові фахові 
публікації:
1). Агаджанян А.Р., 
Капотська К.В. 
Загрози мережевої 
безпеки та моделі її 
захисту// Тези 
доповідей 54-ої 
наукової конференції 
молодих дослідників 
ОНПУ-магістрантів 
«Сучасні 
інформаційні 
технології та 
телекомунікаційні 
мережі»
ОНПУ. – 2019. – С. 1-5.
2). Агаджанян А.Р., 
Копачев В.О. 
Альтернативні схеми 
модуляції для мереж 
LPWA // Тези 
доповідей 54-ої 



національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

090703 
Апаратура 

радiозв'язку, 
радiомовлення 
i телебачення, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 003397, 
виданий 

22.12.2011, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044290, 
виданий 

29.09.2015

наукової конференції 
молодих дослідників 
ОНПУ-магістрантів 
«Сучасні 
інформаційні 
технології та 
телекомунікаційні 
мережі»
ОНПУ. – 2019. – С. 15-
18.
3). Агаджанян А.Р., 
Лозан А.Е, 
Карнаушенко М.О. 
Системи виявлення 
інцидентів 
інформаційної 
безпеки на основі 
аналізу станів системи 
// Тези доповідей 54-
ої наукової 
конференції молодих 
дослідників ОНПУ-
магістрантів «Сучасні 
інформаційні 
технології та 
телекомунікаційні 
мережі»
ОНПУ. – 2019. – С. 4-
5.
4).Агаджанян А.Р., 
Нариманова Е.В, Лоза 
Е.И. Формирование и 
анализ сигналов ЭКГ с 
патологиями 
//Радиоэлектроника, 
информатика, 
управление, .–
Запорожье, ЗНТУ.– 
2017.–№1 – С.83 – 90. 
Фахове видання, Web 
of Science
5) Агаджанян А.Р., 
Нариманова О.В, 
Тифонова К.О. 
Виявлення 
фальсифікації на 
основі адаптованих 
інваріантних моментів 
цифрового 
зображення // 
Економічні, 
управлінські, правові 
та інформаційно-
технічні проблеми 
діяльності 
підприємств: 
колективна 
монографія. / за заг. 
ред. Л.М.Савчук, М. 
Фіц. — Дніпро: Герда, 
2016. — С.378—386. 
Монографія.
6) Агаджанян А.Р., 
Лоза К.И., Цигальнюк 
О.В. Использование 
вейвлет-
преобразования при 
анализе экг-сигналов 
с патологиями // 
МНПК "Современные 
информационные и 
электронные 
технологии СИЭТ-
2016". —Одесса: 
ОНПУ. —С. 58-59.
7) А. Ogadjanian, O. 
Narimanova, K. 
Tryfonova, V. 
Hnatushenko. 
Preprocessing of digital 
image for compression 



in JPEG // Power 
Engineering and 
Information 
Technologies in 
Technical Objects 
Control. G. Pivnyak, O. 
Beshta, M. Alekseyev – 
London: Taylor & 
Francis Group: CRC 
Press/Balkema, 2016. – 
Р. 119 – 130.
Монографія SCOPUS
п.7. Участь у атестації 
наукових кадрів як 
офіційного опонента: 
Був офіційним 
опонентом: 
дисертанта 
Поспєлової Анни 
Олександрівни. Тема 
дисертації «Розвиток 
методів підвищення 
ефективності 
стільникових систем 
радіозв’язку з 
рухомими об’єктами», 
що була прийнята у 
спеціалізовану вчену 
раду Д 41.816.02 в 
Одеській національній 
академії зв’язку ім. 
О.С. Попова до 
захисту на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата технічних 
наук за спеціальністю 
05.12.13 – 
радіотехнічні пристрої 
та засоби 
телекомунікацій . 
Захист відбувся « 7 » 
квітня 2017 р. та був 
успішним.
п. 11 Наукове 
консультування: ТОВ 
«Професіонал», 
проходило у період з 
грудня 2014р. по 
січень 2020р. Було 
заключено договори 
про розробку та 
вдосконалення 
системи електронних 
торгів на майданчику 
«prozorro». 
п. 12. Наявність 
апробаційних та/або 
науково-популярних, 
та/або 
консультаційних 
(дорадчих), та/або 
науково-експертних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики: 
1) Агаджанян А.Р., 
Копачев В.О. 
Альтернативні схеми 
модуляції для мереж 
LPWA // Тези 
доповідей 54-ої 
наукової конференції 
молодих дослідників 
ОНПУ-магістрантів 
«Сучасні 
інформаційні 
технології та 
телекомунікаційні 
мережі»
ОНПУ. – 2019. – С. 15-
18.



2) Агаджанян А.Р., 
Нариманова Е.В, Лоза 
Е.И. Формирование и 
анализ сигналов ЭКГ с 
патологиями 
//Радиоэлектроника, 
информатика, 
управление,

385815 Фонар 
Людмила 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

090701 
Радіотехніка, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

090703 
Апаратура 

радiозв'язку, 
радiомовлення 
i телебачення, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

«Південноукра
їнський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

Ушинського», 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023972, 
виданий 

23.09.2014

7 ОП01 Вступ до 
фаху 

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
8, 10, 11, 12.
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях 
1) Фонар Л.С. 
Синхронно-
гребінчастий фільтр 
для виділення 
регулярних 
компонентів у 
віброакустичних 
сигналах роторних 
машин / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов, М.О. 
Барабанов // Вісник 
херсонського НТУ– 
Херсон, 2019, Том 1, — 
С. 69 – 74., 308 с.
2) Фонар 
Л.С.Моделювання 
динамічного 
коефіцієнту передачі 
цифрових фільтрів 
Чебишова / Л.С. 
Фонар //  Вісник 
Херсонського НТУ 
№3(62) – Херсон, 
2017, Том 1, — С.248 – 
251., 362 с.
3) Фонар Л.С. 
Визначення 
стаціонарного режиму 
роботи роторної 
машини / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов // 
Матеріали 19-ї 
міжнародної 
конференції з 
математичного 
моделювання. 17-21 
вересня 2018 року 
Херсон, — С. 63.
Навчально методичні 
посібники 
1. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 1 «Загальна 
структура HTML-
документа». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 



рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 12с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09590, №5888-РС
2. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 2 «Загальна 
структура HTML-
документа» з 
дисципліни «Основи 
Веб-технологій». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 14с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09589, №5889-РС
3. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№3 «Управління 
зовнішнім виглядом 
html-сторінки». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка», 
спеціалізація 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем» / Уклад.: 
Фонар Л.С., Паску Д.Г. 
– Одеса: ОНПУ– 10с. 
Рег.номер в журналі 
обліку МВ09588, 
№5890-РС
4. Фонар Л.С. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни «Вступ до 
фаху», Перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти, 
Одеса 2017, ОНПУ
Підвищення 
кваліфікації:
1. 05 - 06.2016 рік 
«ТСТ-ЛТД», м. Одеса, 
вул 10 квітня, д. 16 
«Мобільні системи 
зв’язку». Свідоцтво 
про проходження 
стажування 
2. 12-25.08.2020 
Академія цифрового 
розвитку: навчальний 



курс "Розгортання та 
використання 
середовища G Suite в 
діяльності освітньої 
установи". Сертифікат 
01178. 30 навчальних 
годин (1 кредит)
3. 02.01.2020 - 
02.03.2020 рік «ТСТ-
ЛТД», м. Одеса, вул 10 
квітня, д. 16 «Мобільні 
системи зв’язку». 
Свідоцтво про 
проходження 
стажування. 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва. 
Посвідчення №36/9
4. 2-12 березня 2020 
року Міжнародне 
наукове стажування 
"Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності", 
Варшава (Польща), 2-
12 березня 2020 року. 
Сертифікат KW-
032020/048 (120 
годин)

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (п.20):
Стаж практичної 
роботи інженером 1-ї 
категорії лабораторії 
радіотехнічних 
вимірювань ОНПУ 
(2012-2015рр)

385815 Фонар 
Людмила 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

090701 
Радіотехніка, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

090703 
Апаратура 

радiозв'язку, 
радiомовлення 
i телебачення, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

«Південноукра
їнський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

7 ОП03 
Радіовимірюва
ння 2

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
8, 10, 11, 12.

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях 
1) Фонар Л.С. 
Синхронно-
гребінчастий фільтр 
для виділення 
регулярних 
компонентів у 
віброакустичних 
сигналах роторних 
машин / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов, М.О. 
Барабанов // Вісник 
херсонського НТУ– 
Херсон, 2019, Том 1, — 
С. 69 – 74., 308 с.
2) Фонар 



Ушинського», 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023972, 
виданий 

23.09.2014

Л.С.Моделювання 
динамічного 
коефіцієнту передачі 
цифрових фільтрів 
Чебишова / Л.С. 
Фонар //  Вісник 
Херсонського НТУ 
№3(62) – Херсон, 
2017, Том 1, — С.248 – 
251., 362 с.
3) Фонар Л.С. 
Визначення 
стаціонарного режиму 
роботи роторної 
машини / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов // 
Матеріали 19-ї 
міжнародної 
конференції з 
математичного 
моделювання. 17-21 
вересня 2018 року 
Херсон, — С. 63.
Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. Фонар Л.С. , Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 1 «Загальна 
структура HTML-
документа». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 12с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09590, №5888-РС
2. Фонар Л.С. , Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 2 «Загальна 
структура HTML-
документа» з 
дисципліни «Основи 
Веб-технологій». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 14с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09589, №5889-РС
3. Фонар Л.С. , Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№3 «Управління 
зовнішнім виглядом 
html-сторінки». Для 
студентів інституту 



інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка», 
спеціалізація 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем» / Уклад.: 
Фонар Л.С., Паску Д.Г. 
– Одеса: ОНПУ– 10с. 
Рег.номер в журналі 
обліку МВ09588, 
№5890-РС
4. Фонар Л.С. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни 
«Радіовимірювання», 
Перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти, 
Одеса 2017, ОНПУ
Підвищення 
кваліфікації:
1. 05 - 06.2016 рік 
«ТСТ-ЛТД», м. Одеса, 
вул 10 квітня, д. 16 
«Мобільні системи 
зв’язку». Свідоцтво 
про проходження 
стажування 
2. 12-25.08.2020 
Академія цифрового 
розвитку: навчальний 
курс "Розгортання та 
використання 
середовища G Suite в 
діяльності освітньої 
установи". Сертифікат 
01178. 30 навчальних 
годин (1 кредит)
3. 02.01.2020 - 
02.03.2020 рік «ТСТ-
ЛТД», м. Одеса, вул 10 
квітня, д. 16 «Мобільні 
системи зв’язку». 
Свідоцтво про 
проходження 
стажування. 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва. 
Посвідчення №36/9
4. 2-12 березня 2020 
року Міжнародне 
наукове стажування 
"Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності", 
Варшава (Польща), 2-
12 березня 2020 року. 
Сертифікат KW-
032020/048 (120 
годин)
Практична робота:
Стаж практичної 
роботи інженером 1-ї 
категорії лабораторії 
радіотехнічних 
вимірювань ОНПУ 
(2012-2015рр)



385838 Медведик 
Анатолій 
Дем`янович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

TH 048957, 
виданий 

21.10.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004557, 
виданий 

15.03.1988

45 ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні 
системи

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.04 – 
Радіолокація та 
радіонавигація. 
(диплом ТН № 
048957 від 
21.10.1981р)
Доцент кафедри 
радіоелектронних і 
телекомунікаційних 
сиситем (атестат ДЦ 
№ 004557, виданий 
15.03.1988 р р.).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,12,20
Публікації з наукової 
або професійної 
тематики(п.12):
1. Медведик А.Д. 
Оценка 
информативности 
моментных 
инвариантов, 
используемых в 
распознавании 
образов /Волков Н.В., 
Конюховский 
С.М.//Труды XVII 
МНПК «Современные 
информационные и 
электронные 
технологии». ─ 
Украина, Одесса. ─ 
2016
2. Медведик А.Д. 
Оценка 
информативности 
модифицированных 
моментных 
инвариантов, 
используемых в 
распознавании 
образов / 
Конюховский С.М., 
ТришинА.И.//Труды 
XIХ МНПК 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии». ─ 
Украина, Одесса. ─ 
2018. 
3.Медведик А.Д. 
Оцінка асимптотичної 
збіжності розподілу 
моментів і момент них 
інваріантів для 
нормального. 
/Конюховский С.М., 
ТришинА.И.//Труды 
XХ1 МНПК 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии». ─ 
Украина, Одесса. ─ 



2020
4. Медведик А.Д. 
Эффективность 
алгоритмов 
распознавания, 
использующих 
моментные 
инварианты при 
различных моделях 
шума / Конюховский 
С.М. Бруданина Т.В. 
// Труды XХ МНПК 
«Современные 
информационные и 
электронные 
технологии». ─ 
Украина, Одесса. ─ 
2019
Наукове 
консультування 
підприємств(п.11) 
Приватне 
підприємство 
«Енергомір». З 
питань розробки та 
дослідження 
ефективності 
компонентів систем 
релейного захисту та 
протиаварійної 
автоматики - Одеса, 
НДЧ ОНПУ, 2018-
2021. Договір №1767-
57
Практична на робота 
(п 20):
З 04.1971 по 12.1974 
інженер науково-
дослідницького 
сектора кафедри 
радіотехнічних систем 
ОПІ
Зам.декана РТФ ОПИ 
з 1981 р. по 1994 р.

385815 Фонар 
Людмила 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

090701 
Радіотехніка, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

090703 
Апаратура 

радiозв'язку, 
радiомовлення 
i телебачення, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

«Південноукра
їнський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

7 ОП08 
Електронні та 
квантові 
пристрої НВЧ

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
8, 10, 11, 12.
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях 
1) Фонар Л.С. 
Синхронно-
гребінчастий фільтр 
для виділення 
регулярних 
компонентів у 
віброакустичних 
сигналах роторних 
машин / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов, М.О. 
Барабанов // Вісник 
херсонського НТУ– 
Херсон, 2019, Том 1, — 
С. 69 – 74., 308 с.
2) Фонар 
Л.С.Моделювання 



Ушинського», 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023972, 
виданий 

23.09.2014

динамічного 
коефіцієнту передачі 
цифрових фільтрів 
Чебишова / Л.С. 
Фонар //  Вісник 
Херсонського НТУ 
№3(62) – Херсон, 
2017, Том 1, — С.248 – 
251., 362 с.
3) Фонар Л.С. 
Визначення 
стаціонарного режиму 
роботи роторної 
машини / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов // 
Матеріали 19-ї 
міжнародної 
конференції з 
математичного 
моделювання. 17-21 
вересня 2018 року 
Херсон, — С. 63.
Навчально методичні 
посібники 
1. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 1 «Загальна 
структура HTML-
документа». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 12с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09590, №5888-РС
2. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 2 «Загальна 
структура HTML-
документа» з 
дисципліни «Основи 
Веб-технологій». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 14с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09589, №5889-РС
3. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№3 «Управління 
зовнішнім виглядом 
html-сторінки». Для 
студентів інституту 
інформаційної 



безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка», 
спеціалізація 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем» / Уклад.: 
Фонар Л.С., Паску Д.Г. 
– Одеса: ОНПУ– 10с. 
Рег.номер в журналі 
обліку МВ09588, 
№5890-РС
4. Фонар Л.С. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни «Вступ до 
фаху», Перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти, 
Одеса 2017, ОНПУ
Підвищення 
кваліфікації:
1. 05 - 06.2016 рік 
«ТСТ-ЛТД», м. Одеса, 
вул 10 квітня, д. 16 
«Мобільні системи 
зв’язку». Свідоцтво 
про проходження 
стажування 
2. 12-25.08.2020 
Академія цифрового 
розвитку: навчальний 
курс "Розгортання та 
використання 
середовища G Suite в 
діяльності освітньої 
установи". Сертифікат 
01178. 30 навчальних 
годин (1 кредит)
3. 02.01.2020 - 
02.03.2020 рік «ТСТ-
ЛТД», м. Одеса, вул 10 
квітня, д. 16 «Мобільні 
системи зв’язку». 
Свідоцтво про 
проходження 
стажування. 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва. 
Посвідчення №36/9
4. 2-12 березня 2020 
року Міжнародне 
наукове стажування 
"Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності", 
Варшава (Польща), 2-
12 березня 2020 року. 
Сертифікат KW-
032020/048 (120 
годин)

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (п.20):
Стаж практичної 
роботи інженером 1-ї 
категорії лабораторії 
радіотехнічних 
вимірювань ОНПУ 



(2012-2015рр)
386050 Столярова 

Юлія 
Олегівна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Українсько-
іспанський 
навчально-
науковий 
інститут

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
національний 

університет 
імені І.І. 

Мечникова, рік 
закінчення: 

2006, 
спеціальність: 
030502 Мова 
та лiтература 
(іспанська)

11 ОЗ01_Іспанськ
а мова 1

Навчально-методичні 
матеріали:
1. Маркетинг 
Навчальний посібник 
до практичних занять 
з іспанської мови за 
професійним 
спрямуванням для 
студентів старших 
курсів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки / Укл.: 
Ю.В. Жук, Ю.О. 
Столярова, Н.В. 
Бондарчук; за ред. 
проф. С.С. Гутирі. – 
Одеса: «ОНПУ», 2017
2. Ю.О. Столярова 
Документо-знавство 
Навчальний посібник 
для практичних 
занять з іспанської 
мови за професійним 
спрямуванням для 
студентів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки– Одеса: 
«ОНПУ», 2019
3. Ю.О. Столярова 
Метрологія 
Навчальний посібник 
для практичних 
занять з іспанської 
мови за професійним 
спрямуванням для 
студентів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки– Одеса: 
«ОНПУ», 2019
4. Методичні вказівки 
«Світова економіка» 
для практичних 
занять з іспанської 
мови за професійним 
спрямуванням для 
студентів УІІ усіх 
напрямів 
бакалаврської 
підготовки / Укл.: 
Ю.О. Столярова – 
Одеса: «ОНПУ», 2019

385815 Фонар 
Людмила 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

090701 
Радіотехніка, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

090703 
Апаратура 

радiозв'язку, 
радiомовлення 
i телебачення, 

7 ОП11 Основи 
радіоавтомати
ки та 
радіолокації

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
8, 10, 11, 12.
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях 
1) Фонар Л.С. 
Синхронно-
гребінчастий фільтр 
для виділення 
регулярних 
компонентів у 



Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

«Південноукра
їнський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

Ушинського», 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023972, 
виданий 

23.09.2014

віброакустичних 
сигналах роторних 
машин / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов, М.О. 
Барабанов // Вісник 
херсонського НТУ– 
Херсон, 2019, Том 1, — 
С. 69 – 74., 308 с.
2) Фонар 
Л.С.Моделювання 
динамічного 
коефіцієнту передачі 
цифрових фільтрів 
Чебишова / Л.С. 
Фонар //  Вісник 
Херсонського НТУ 
№3(62) – Херсон, 
2017, Том 1, — С.248 – 
251., 362 с.
3) Фонар Л.С. 
Визначення 
стаціонарного режиму 
роботи роторної 
машини / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов // 
Матеріали 19-ї 
міжнародної 
конференції з 
математичного 
моделювання. 17-21 
вересня 2018 року 
Херсон, — С. 63.
Навчально методичні 
посібники 
1. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 1 «Загальна 
структура HTML-
документа». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 12с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09590, №5888-РС
2. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 2 «Загальна 
структура HTML-
документа» з 
дисципліни «Основи 
Веб-технологій». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 14с. Рег.номер 
в журналі обліку 



МВ09589, №5889-РС
3. Фонар Л.С., Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№3 «Управління 
зовнішнім виглядом 
html-сторінки». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка», 
спеціалізація 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем» / Уклад.: 
Фонар Л.С., Паску Д.Г. 
– Одеса: ОНПУ– 10с. 
Рег.номер в журналі 
обліку МВ09588, 
№5890-РС
4. Фонар Л.С. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни «Вступ до 
фаху», Перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти, 
Одеса 2017, ОНПУ
Підвищення 
кваліфікації:
1. 05 - 06.2016 рік 
«ТСТ-ЛТД», м. Одеса, 
вул 10 квітня, д. 16 
«Мобільні системи 
зв’язку». Свідоцтво 
про проходження 
стажування 
2. 12-25.08.2020 
Академія цифрового 
розвитку: навчальний 
курс "Розгортання та 
використання 
середовища G Suite в 
діяльності освітньої 
установи". Сертифікат 
01178. 30 навчальних 
годин (1 кредит)
3. 02.01.2020 - 
02.03.2020 рік «ТСТ-
ЛТД», м. Одеса, вул 10 
квітня, д. 16 «Мобільні 
системи зв’язку». 
Свідоцтво про 
проходження 
стажування. 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва. 
Посвідчення №36/9
4. 2-12 березня 2020 
року Міжнародне 
наукове стажування 
"Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності", 
Варшава (Польща), 2-
12 березня 2020 року. 
Сертифікат KW-
032020/048 (120 



годин)

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (п.20):
Стаж практичної 
роботи інженером 1-ї 
категорії лабораторії 
радіотехнічних 
вимірювань ОНПУ 
(2012-2015рр)

385813 Старцев 
Володимир 
Ілліч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

MTH 102148, 
виданий 

08.12.1974, 
Атестат 

доцента ДЦ 
047410, 
виданий 

02.09.1981

43 ОП10 
Аналогові 
електронні 
пристрої

Кандідат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.01. « Теоретичні 
основи радіотехнікі » 
(диплом МТН № 
102148 від 25.06.1974 
р.).
Доцент за кафедрою 
радіотехнічних 
пристроїв (атестат ДЦ 
047410, від 24.09.1981 
р.).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 1, 
2, 4, 7, 8, 20.
 
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях (п.1), що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. Схемотехнічні 
рішення 
зарядочутливих 
підсилювачів з 
придушенням 
піроєфекту В. І. 
Старцев, С. В. 
Ємельянов, Ю. В. 
Демиров. СИЭТ –2021 
2. Моделирование 
параметров 
зарядочувствительніх 
К.т.н. доцент В. И. 
Старцев, А. П. 
Куценко, 
Я.В.Деревягин СИЭТ 
–2020
3. Измеритель 
параметров плазмы. 
К.т.н., доцент Старцев 
В.И СИЭТ –2019
4. Регулируемый 
зарядочувствительны
й усилитель. К.т.н., 
доцент Старцев В.И., 
ст.преп. Куценко А.П. 
ст.преп. Бекиров В.Ю., 
Нитинский И.С. СИЭТ 
–2018
5. Измеритель 
параметров плазмы. 
К.т.н., доцент Старцев 
В.И СИЭТ –2019



6. Автоатизированній 
стенд с дистанционнім 
управленим Cт.преп. 
Куценко, А.П. 
Нитинский      И.С. 
Научный 
руководитель – к.т.н. 
доц. Старцев В.И. 
7.   Малогабаритній 
стенд для 
исследования усилите 
лей Нитинский И.С. 
Научный 
руководитель – к.т.н. 
доц. Старцев В.И. 
Одесский 
национальный 
политехнический 
университет СИЭТ –
2017
8. Влияние 
коєффициента 
коррекции на тепловіе 
шумі 
зарядочувствительног
о усилителя К.т.н., 
доцент Старцев В.И., 
ст.преп. Куценко А.П. 
СИЭТ –2017 
9.  Моделирование 
параметров 
зарядочувствительніх 
усилите лей с 
коррекцией К.т.н. 
доцент В. И. Старцев, 
А. П. Куценко СИЭТ -
2016

Патент на винахід 
(п.2)
1. В.І. Старцев, 
Анісімов О.О. 
Вимірювальний 
підсилювач . Патент 
України. No-108969, 
25.06.2016

Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. Монографія В.І. 
Старцев , О.П. 
Куценко Аналоговая 
схемотехніка. 
Операціни 
підсилювачі 170 
стр.Одесса 2016
2. МВ03625 Аналогові 
електронні пристрої. 
Методичні вказівки до 
використання ЕІ8В 
осцилографа при 
виконанні 
лабораторних робіт 
Для студентів 
спеціальностей 
7.090701, 7.090702-
"Радіотехніка", 
7.090703 - "Апаратура 
радіозвязку, 
радіомовлення та 
телебачення" очної і 
безвідривної форм 
підготовки фахівців. / 
Укладачі: Старцев В. 
І.; Куценко О. П. 
Одеса- 2018.. ОНПУ 
25 с.
3. МВ03619 Методичні 
вказівки до курсового 
проектування 
"Розрахунок 



нелінійних 
перекривлень" 3 
ДИСЦИГІОЛІНИ 
"Аналогові електронні 
пристрої" дл; 
студентів 
спеціальності 
7.090701,7.090702,7.0
90703 денної та 
заочної форм 
навчання. / Укл.: В.І. 
Старцев, О.П. Куценко 
- Одеса: ОНПУ, 2018 - 
10 с
4. МВ03629 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Аналогові електронні 
пристрої" з 
використанням 
універсального 
лабораторного стенда 
ОрАmp.Дослідження 
диференційного 
підсилювача, 
інвертуючої та 
неінвертуючої схем 
включенння 
операційного 
підсилювача. Для 
студентів 
спеціальностей 
7.090701, 7.090702-
"Радіотехніка", 
7.090703 -"Апаратура 
радіозвязку, 
радіомовлення та 
телебачення очної і 
безвідривної форм 
підготовки фахівців.. / 
Укладачі: В.І.Старцев, 
О.П.Куценко, Одесса - 
2019, ОНПУ 25 с.

Участь в атестації 
наукових кадрів як 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (п.7)
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.052.09.

Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР (п.8) 
1.Відповідальний 
виконавец Госп. 
Договірної роботи 
«Проведення робіт по 
розробці та 
виготовленню 
зарядочутливих 
підсилювачів (12 
каналів) для 
погодження 
віброперетворювачів 
МВ-43 і апаратури 
виміру вібрації УИПВ-
97» з ДП «Одеський 
авіаційний завод», 
2019-2021. 
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. 
(Відповідальний 
виконавец), 2020 р.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. 



(Відповідальний 
виконавец), 2020 р.

Підвищення 
кваліфікації:
1. «ТСТ-ЛТД», 
Свідоцтво про 
проходження 
Стажування, 
«Мобільні системи 
зв’язку» 05 - 06. 2018.
2. Товариство з 
обмеленною 
відповідальністю 
«Елеватор Агро» 
02.02. 2018 – 
25.02.2018. по темі 
“Організації каналу 
зв’язку диспетчерська 
– пульт КІПІА ”

Практична робота( 
п.20): 
Розробка та 
супроводження 
виробництва 
спецобладнання у ІКД 
АН СССР (Відділ 
досліджень космічної 
плазми і сонячного 
вітру), Старший 
науковий 
співробітник 
протягом 30 років. 
Робота в НДІ 
«Шторм», .інженер, 
протягом 2 років. 

385813 Старцев 
Володимир 
Ілліч

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

MTH 102148, 
виданий 

08.12.1974, 
Атестат 

доцента ДЦ 
047410, 
виданий 

02.09.1981

43 ОП18 
Радіоприймаль
ні пристрої

Кандідат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.01. « Теоретичні 
основи радіотехнікі » 
(диплом МТН № 
102148 від 25.06.1974 
р.).
Доцент за кафедрою 
радіотехнічних 
пристроїв (атестат ДЦ 
047410, від 24.09.1981 
р.).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 1, 
2, 4, 7, 8, 20.

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях (п.1), що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
.1. Схемотехнічні 
рішення 
зарядочутливих 
підсилювачів з 
придушенням 



піроєфекту. В. І. 
Старцев, С. В. 
Ємельянов, Ю. В. 
Демиров. СИЭТ –2021
2. Моделирование 
параметров 
зарядочувствительніх 
К.т.н. доцент В. И. 
Старцев, А. П. 
Куценко, 
Я.В.Деревягин СИЭТ 
–2020
3. Измеритель 
параметров плазмы. 
К.т.н., доцент Старцев 
В.И СИЭТ –2019
4 Регулируемый 
зарядочувствительны
й усилитель. К.т.н., 
доцент Старцев В.И., 
ст.преп. Куценко А.П. 
ст.преп. Бекиров В.Ю., 
Нитинский И.С. СИЭТ 
–2018
5. Измеритель 
параметров плазмы. 
К.т.н., доцент Старцев 
В.И СИЭТ –2019
6. 
Автоматизированній 
стенд с дистанционнім 
управленим Cт.преп. 
Куценко, А.П. 
Нитинский И.С. 
Научный 
руководитель – к.т.н. 
доц. Старцев В.И.
7. Малогабаритній 
стенд для 
исследования усилите 
лей Нитинский И.С. 
Научный 
руководитель – к.т.н. 
доц. Старцев В.И. 
Одесский 
национальный 
политехнический 
университет СИЭТ –
2017
8. Влияние 
коєффициента 
коррекции на тепловіе 
шумі 
зарядочувствительног
о усилителя К.т.н., 
доцент Старцев В.И., 
ст.преп. Куценко А.П. 
СИЭТ –2017
9. Моделирование 
параметров 
зарядочувствительніх 
усилите лей с 
коррекцией К.т.н. 
доцент В. И. Старцев, 
А. П. Куценко СИЭТ -
2016

Патент на винахід 
(п.2)
В.І. Старцев, Анісімов 
О.О. Вимірювальний 
підсилювач . Патент 
України. No-108969, 
25.06.2016

Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. Монографія В.І. 
Старцев , О.П. 
Куценко Аналоговая 
схемотехніка. 



Операціни 
підсилювачі 170 
стр.Одесса 2016
2. МВ03625 Аналогові 
електронні пристрої. 
Методичні вказівки до 
використання ЕІ8В 
осцилографа при 
виконанні 
лабораторних робіт 
Для студентів 
спеціальностей 
7.090701, 7.090702-
"Радіотехніка", 
7.090703 - "Апаратура 
радіозвязку, 
радіомовлення та 
телебачення" очної і 
безвідривної форм 
підготовки фахівців. / 
Укладачі: Старцев В. 
І.; Куценко О. П. 
Одеса- 2018.. ОНПУ 
25 с.
3. МВ03619 Методичні 
вказівки до курсового 
проектування 
"Розрахунок 
нелінійних 
перекривлень" 3 
ДИСЦИГІОЛІНИ 
"Аналогові електронні 
пристрої" дл; 
студентів 
спеціальності 
7.090701,7.090702,7.0
90703 денної та 
заочної форм 
навчання. / Укл.: В.І. 
Старцев, О.П. Куценко 
- Одеса: ОНПУ, 2018 - 
10 с
4. МВ03629 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни 
"Аналогові електронні 
пристрої" з 
використанням 
універсального 
лабораторного стенда 
ОрАmp.Дослідження 
диференційного 
підсилювача, 
інвертуючої та 
неінвертуючої схем 
включенння 
операційного 
підсилювача. Для 
студентів 
спеціальностей 
7.090701, 7.090702-
"Радіотехніка", 
7.090703 -"Апаратура 
радіозвязку, 
радіомовлення та 
телебачення очної і 
безвідривної форм 
підготовки фахівців.. / 
Укладачі: В.І.Старцев, 
О.П.Куценко, Одесса - 
2019, ОНПУ 25 с.

Участь в атестації 
наукових кадрів як 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (п.7)
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.052.09.



Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР (п.8)
.Відповідальний 
виконавец Госп. 
Договірної роботи 
«Проведення робіт по 
розробці та 
виготовленню 
зарядочутливих 
підсилювачів (12 
каналів) для 
погодження 
віброперетворювачів 
МВ-43 і апаратури 
виміру вібрації УИПВ-
97» з ДП «Одеський 
авіаційний завод», 
2019-2021.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. 
(Відповідальний 
виконавец), 2020 р.

Підвищення 
кваліфікації:

1. «ТСТ-ЛТД», 
Свідоцтво про 
проходження 
Стажування, 
«Мобільні системи 
зв’язку» 05 - 06. 2018.
2. Товариство з 
обмеленною 
відповідальністю 
«Елеватор Агро» 
02.02. 2018 – 
25.02.2018. по темі 
“Організації каналу 
зв’язку диспетчерська 
– пульт КІПІА ”

Практична робота( 
п.20):
Розробка та 
супроводження 
виробництва спец 
обладнання у ІКД АН 
СССР (Відділ 
досліджень космічної 
плазми і сонячного 
вітру), Старший 
науковий 
співробітник 
протягом 30 років. 
Робота в НДІ 
«Шторм», .інженер, 
протягом 2 років.

385819 Деревягин 
Ярослав 
Вікторович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

5  ОП04 
Компонентна 
база 
радіоелектрон
ної апаратури

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
11,12, 20.

Наявність виданих 
конспектів лекцій, 



методичних вказівок 
(п.4):
1. Конспект лекцій з 
дисципліни " 
Генерування та 
формування сигналів 
". Для студентів 
інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень - магістр. 
Галузь знань: 17 - 
"Електроніка та 
телекомунікації". 
Спеціальність: 172 - 
"Телекомунікації та 
радіотехніка". 
Напрям: 6.050901 - 
"Радіотехніка" / 
Уклад.: Я. В. 
Деревягин.- Одеса: 
ОНПУ, 2017. – 78 с. 
(КЛ08907)
2. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
"Радіоелектронні 
пристрої". Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень - бакалавр. 
Напрям: 6.050902 - 
"Радіоелектронні 
апарати" / Уклад.: Я. 
В. Деревягин. - Одеса: 
ОНПУ, 2018. - 41 с. 
(МВ09491)
3. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
"Електронні 
пристрої". Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень - бакалавр. 
Напрям: 6.050802 - 
"Електронні пристрої 
та системи" / Уклад.: 
Я. В. Деревягин. - 
Одеса: ОНПУ, 2018. -
39с. (МВ09492)
4. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Системи 
радіозв’язку». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Другий 
(магістерський) рівень 
вищої освіти. 
Спеціальність: 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / Уклад.: 



Я. В. Деревягин, С. В. 
Ємельянов – Одеса: 
ОНПУ, 2019. – 49 с. 
(МВ10584)
Наукове 
консультування 
підприємств (п.11): 
Договір на проведення 
консультацій на 
безоплатній основі по 
розробці систем 
автоматики, 
вимірювальних 
пристроїв та пристроїв 
звязку між приборами 
та системами ТОВ 
"ТГВ2018" від 23 
вересня 2018 року.

Наявність 
апробаційних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики (п.12):
1. Деревягин Я.В. 
Чинники атракції при 
взаємодії педагога зі 
студентами. // 
Педагогическое 
мастерство 
преподавателя 
высшей школы, 
ОНПУ. 2016, №4 – c. 
68 75.
2. А.П. Куценко, А.Г. 
Попиванова, М.Ю. 
Дерябин, Я.В. 
Деревягин. 
Беспроводный 
автономный датчик 
для вибродиагностики 
несущих конструкций 
с контролем 
мощности, 
излучаемой 
радиомодемом. // 
СІЕТ-2018, c.74-75ю
3. А.Б. Коханов, Д.Г. 
Паску, Я.В. Деревягин, 
Н.А. Барабанов. 
Усовершенствование 
метода определения 
установившейся 
реакции 
электрических цепей в 
замкнутой форме. // 
СІЕТ-2020, c.32-33.
4. С.В. Емельянов, Я. 
В. Деревягин. 
Радиосвязь с 
использованием 
устройств USRP1 и 
RTL-SDR. // СІЕТ-
2020, c.34-35.
5. В.И. Старцев, А.П. 
Куценко, Я.В. 
Деревягин. 
Моделирование 
параметров 
зарядочувствительны
х усилителей. // СІЕТ-
2020, c.36-37.
6. Коханов А.Б. 
Однополосная 
модуляция Хартли / 
А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Я.В. 
Деревягин.// 
Известия высших 
учебных заведений. 
Радиоелектроника. — 



2020.—Т.63, № 11. — 
Стр. 670-682.
7. А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Я.В. 
Деревягин, А.С. 
Стрельцов, Д.Г. Паску. 
Однополосная 
модуляция Хартли. // 
СІЕТ-2021, c.20-21.

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (п.20):
1. Робота науковим 
співробітником НДЛ 
"Діагностика" з 2002 
по 2011 рік.
2. Робота провідним 
інженером кафедри 
радіотехнічних 
пристроїв з 2011 по 
2015 рік.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Навчання на 
семінарі педагогічних 
знань одеського 
національного 
політехнічного 
університету з 
2.10.2015 р. по 
16.05.2016 р. 
Посвідчення №10 від 
16.05.2016 р.
2. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника з 2 січня 
2020 по 2 березня 
2020 у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва у ТОВ 
Компанія 
"Комплексні системи 
зв’язку". Посвідчення 
№ 35/9 від 
02.03.2020р.

385819 Деревягин 
Ярослав 
Вікторович

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

5 ОП 16 
Радіопередава
льні пристрої

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
11, 12, 20.

Наявність виданих 
конспектів лекцій, 
методичних вказівок 
(п.4):
1. Конспект лекцій з 
дисципліни " 
Генерування та 
формування сигналів 
". Для студентів 
інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 



Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень - магістр. 
Галузь знань: 17 - 
"Електроніка та 
телекомунікації". 
Спеціальність: 172 - 
"Телекомунікації та 
радіотехніка". 
Напрям: 6.050901 - 
"Радіотехніка" / 
Уклад.: Я. В. 
Деревягин.- Одеса: 
ОНПУ, 2017. – 78 с. 
(КЛ08907)
2. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
"Радіоелектронні 
пристрої". Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень - бакалавр. 
Напрям: 6.050902 - 
"Радіоелектронні 
апарати" / Уклад.: Я. 
В. Деревягин. - Одеса: 
ОНПУ, 2018. - 41 с. 
(МВ09491)
3. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
"Електронні 
пристрої". Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень - бакалавр. 
Напрям: 6.050802 - 
"Електронні пристрої 
та системи" / Уклад.: 
Я. В. Деревягин. - 
Одеса: ОНПУ, 2018. -
39с. (МВ09492)
4. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Системи 
радіозв’язку». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Другий 
(магістерський) рівень 
вищої освіти. 
Спеціальність: 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / Уклад.: 
Я. В. Деревягин, С. В. 
Ємельянов – Одеса: 
ОНПУ, 2019. – 49 с. 
(МВ10584)

Наукове 
консультування 
підприємств (п.11): 
Договір на проведення 
консультацій на 
безоплатній основі по 
розробці систем 



автоматики, 
вимірювальних 
пристроїв та пристроїв 
звязку між приборами 
та системами ТОВ 
"ТГВ2018" від 23 
вересня 2018 року.

Наявність 
апробаційних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики (п.12):
1. Деревягин Я.В. 
Чинники атракції при 
взаємодії педагога зі 
студентами. // 
Педагогическое 
мастерство 
преподавателя 
высшей школы, 
ОНПУ. 2016, №4 – c. 
68 75.
2. А.П. Куценко, А.Г. 
Попиванова, М.Ю. 
Дерябин, Я.В. 
Деревягин. 
Беспроводный 
автономный датчик 
для вибродиагностики 
несущих конструкций 
с контролем 
мощности, 
излучаемой 
радиомодемом. // 
СІЕТ-2018, c.74-75ю
3. А.Б. Коханов, Д.Г. 
Паску, Я.В. Деревягин, 
Н.А. Барабанов. 
Усовершенствование 
метода определения 
установившейся 
реакции 
электрических цепей в 
замкнутой форме. // 
СІЕТ-2020, c.32-33.
4. С.В. Емельянов, Я. 
В. Деревягин. 
Радиосвязь с 
использованием 
устройств USRP1 и 
RTL-SDR. // СІЕТ-
2020, c.34-35.
5. В.И. Старцев, А.П. 
Куценко, Я.В. 
Деревягин. 
Моделирование 
параметров 
зарядочувствительны
х усилителей. // СІЕТ-
2020, c.36-37.
6. Коханов А.Б. 
Однополосная 
модуляция Хартли / 
А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Я.В. 
Деревягин. // 
Известия высших 
учебных заведений. 
Радиоелектроника. — 
2020.—Т.63, № 11. — 
Стр. 670-682.
7. А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Я.В. 
Деревягин, А.С. 
Стрельцов, Д.Г. Паску. 
Однополосная 
модуляция Хартли. // 
СІЕТ-2021, c.20-21.

Досвід практичної 



роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років 
(п.20):
1. Робота науковим 
співробітником НДЛ 
"Діагностика" з 2002 
по 2011 рік.
2. Робота провідним 
інженером кафедри 
радіотехнічних 
пристроїв з 2011 по 
2015 рік.

Підвищення 
кваліфікації:
1. Навчання на 
семінарі педагогічних 
знань одеського 
національного 
політехнічного 
університету з 
2.10.2015 р. по 
16.05.2016 р. 
Посвідчення №10 від 
16.05.2016 р.
2. Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника з 2 січня 
2020 по 2 березня 
2020 у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва у ТОВ 
Компанія 
"Комплексні системи 
зв’язку". Посвідчення 
№ 35/9 від 
02.03.2020р.

385352 Морозов 
Юрій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005534, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010305, 
виданий 

17.02.2005

21 ОЗ05_Вища 
математика 2

Тема дисертації: 
Динамічні задачі 
концентрації пружних 
напружень, що лежать 
на циліндричних 
поверхнях
Підвищення 
кваліфікації
06.03.2018 р. по 
29.05.2018 р.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, м. Одеса
Дистанційні освітні 
технології: Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту
Посвідчення №50
Стажування
Період проходження: 
10 листопада 2017 р. 
по 10 січня 2018 р.
Національний 
університет «Одеська 
морська академія», 
Кафедра вищої 
математики.
Довідка про 
проходження 
стажування
Основні наукові 
публікації:
1Морозов Ю.О. 
Кругова міжфазна 
тріщина в кусково-
однорідному 



трансверсального-
ізотропному просторі 
під дією теплового 
потоку / Ю.О. 
Морозов, О.Ф. Кривий 
// Вісник Київського 
Університету ім. 
Тараса Шевченка, 
Серія: Фізико-
математичні науки –
2015. Спецвипуск. – С. 
133-139.
 2. О. Ф. Кривий, Ю. О. 
Морозов (2017) 
Розв’язок задачі 
теплопровідності для 
трансверсально-
ізотропного кусково-
однорідного простору 
з двома круговими 
включеннями. Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля (ISSN 0130–
9420) Том 60. №2 С. 
130 -141
3. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, (2018) 
Vladimir Lebedev. 
Analitic investigation of 
the regularities of 
changing dust con-
centration during the 
abrasive decrease of 
stone structures 
«EUREKA: Physics and 
Engineering» Number 
20. №2. P. 28-39
 4. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, Vladimir 
Lebedev (2018) Some 
aspects of technogene 
safety and their impact 
on functioning of public 
systems. Science & 
Military. №1. P. 17-22
5. Олександр Кривий, 
Юрій Морозов (2018) 
Tеплоактивне 
міжфазне включення 
в кусково- 
однорідному 
трансверсально-
ізотропному тілі в 
умовах гладкого 
контакту. Сучасні 
проблеми механіки та 
математики. Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригачам. 
Львів. №2 С. 49-50
6. Oleksandr Kryvyi, 
Yurii Morozov. (2018) 
Interphase Circular 
Inclusion in a 
Piecewise-
Homogeneous 
Transversely Isotropic 
Space Under the Action 
of a Heat Flux 
International 
Conference on 
Theoretical, Applied 
and Experimental 
Mechanics, Springer, 
Cham. P. 394-396
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-319-91989-8_94
7. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, Vladimir 



Lebedev (2019) Cutting 
Stone Building 
Materials and Ceramic 
Tiles with Diamond 
Disc. Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange. 
Springer, Cham. P. 510-
521
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-22365-6_51
8. O.F. Kryvyi, Yu. O. 
Morozov (2019) 
Solution of the Problem 
of Heat Conduction for 
the Transversely 
Isotropic Piecewise-
Homogeneous Space 
with Two Circular 
Inclusions Journal of 
Mathematical Sciences
https://link.springer.co
m/article/10.1007/s109
58-019-04533-1
9. Kryvyi O. F., 
Morozov Yu. The 
influence of mixed 
conditions on the stress 
concentration in the 
neighborhood of 
interfacial inclusions in 
an inhomogeneous 
transversely isotropic 
space // Proc. 3rd Int. 
conf. Theor. Appl. 
Exper. Mech., ICTAEM-
2020. Structural 
Integrity / E. Gdoutos, 
M. Konsta-Gdoutos 
(eds). – Vol. 16. – P. 
204–209. – 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-47883-
4_38.
– doi:10.1088/1742-
6596/1474/1/012025.
10. Kryvyi O. F., 
Morozov Yu. Thermally 
active interphase 
inclusion in a smooth 
contact conditions with 
transversely isotropic 
half-spaces // Frattura 
ed Integrita Strutturale. 
– 2020 – 14, No. 52. – 
P. 33–50.
11. Кривий О. Ф., 
Морозов Ю. А. 
Фундаментальні 
розв’язки для 
кусково-однорідного 
трансверсально-
ізотропного пружного 
простору// Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля. – 2020. – 63, № 
1. – С. 122–133.
12. A Usov, Y Morozov, 
M Kunitsyn, A 
Tonkonozhenko,"Invest
igation of the influence 
of structural 
inhomogeneities on the 
strength of welded 
joints of functionally 
gradient materials." 
Odes'kyi 
Politechnichnyi 
Universytet. Pratsi, vol. 



2020, no. 1, 2020, p. 
21+. Accessed 15 Dec. 
2020.

385815 Фонар 
Людмила 
Сергіївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
бакалавра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2006, 
спеціальність: 

090701 
Радіотехніка, 

Диплом 
магістра, 
Одеський 

національний 
політехнічний 

університет, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

090703 
Апаратура 

радiозв'язку, 
радiомовлення 
i телебачення, 

Диплом 
магістра, 

Державний 
заклад 

«Південноукра
їнський 

національний 
педагогічний 
університет 
імені К.Д. 

Ушинського», 
рік закінчення: 

2019, 
спеціальність: 
035 Філологія, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 023972, 
виданий 

23.09.2014

7 ОП03 
Радіовимірюва
ння 1

Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 4, 
8, 10, 11, 12.

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях 
1) Фонар Л.С. 
Синхронно-
гребінчастий фільтр 
для виділення 
регулярних 
компонентів у 
віброакустичних 
сигналах роторних 
машин / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов, М.О. 
Барабанов // Вісник 
херсонського НТУ– 
Херсон, 2019, Том 1, — 
С. 69 – 74., 308 с.
2) Фонар 
Л.С.Моделювання 
динамічного 
коефіцієнту передачі 
цифрових фільтрів 
Чебишова / Л.С. 
Фонар //  Вісник 
Херсонського НТУ 
№3(62) – Херсон, 
2017, Том 1, — С.248 – 
251., 362 с.
3) Фонар Л.С. 
Визначення 
стаціонарного режиму 
роботи роторної 
машини / Л.С. Фонар, 
С.В. Ємельянов // 
Матеріали 19-ї 
міжнародної 
конференції з 
математичного 
моделювання. 17-21 
вересня 2018 року 
Херсон, — С. 63.
Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. Фонар Л.С. , Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 1 «Загальна 
структура HTML-
документа». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 



радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 12с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09590, №5888-РС
2. Фонар Л.С. , Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№ 2 «Загальна 
структура HTML-
документа» з 
дисципліни «Основи 
Веб-технологій». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка» / 
Уклад.: Фонар Л.С., 
Паску Д.Г. – Одеса: 
ОНПУ– 14с. Рег.номер 
в журналі обліку 
МВ09589, №5889-РС
3. Фонар Л.С. , Паску 
Д.Г. Методичні 
вказівки до 
лабораторної роботи 
№3 «Управління 
зовнішнім виглядом 
html-сторінки». Для 
студентів інституту 
інформаційної 
безпеки, 
радіоелектроніки та 
телекомунікацій. 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень бакалавр. 
Спеціальність 172 – 
«Телекомунікаційні та 
радіотехніка», 
спеціалізація 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем» / Уклад.: 
Фонар Л.С., Паску Д.Г. 
– Одеса: ОНПУ– 10с. 
Рег.номер в журналі 
обліку МВ09588, 
№5890-РС
4. Фонар Л.С. Робоча 
навчальна програма 
дисципліни 
«Радіовимірювання», 
Перший 
(бакалаврський) 
рівень вищої освіти, 
Одеса 2017, ОНПУ

Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР(п.8)
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58 , 2020 р-
2021р.

Підвищення 
кваліфікації:
1. 05 - 06.2016 рік 
«ТСТ-ЛТД», м. Одеса, 



вул 10 квітня, д. 16 
«Мобільні системи 
зв’язку». Свідоцтво 
про проходження 
стажування 
2. 12-25.08.2020 
Академія цифрового 
розвитку: навчальний 
курс "Розгортання та 
використання 
середовища G Suite в 
діяльності освітньої 
установи". Сертифікат 
01178. 30 навчальних 
годин (1 кредит)
3. 02.01.2020 - 
02.03.2020 рік «ТСТ-
ЛТД», м. Одеса, вул 10 
квітня, д. 16 «Мобільні 
системи зв’язку». 
Свідоцтво про 
проходження 
стажування. 
Підвищення 
кваліфікації 
педагогічного 
працівника у формі 
стажування без 
відриву від 
виробництва. 
Посвідчення №36/9
4. 2-12 березня 2020 
року Міжнародне 
наукове стажування 
"Академічна 
доброчесність: 
виклики сучасності", 
Варшава (Польща), 2-
12 березня 2020 року. 
Сертифікат KW-
032020/048 (120 
годин)

Досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю (п.20):
Стаж практичної 
роботи інженером 1-ї 
категорії лабораторії 
радіотехнічних 
вимірювань ОНПУ 
(2012-2015рр)

385838 Медведик 
Анатолій 
Дем`янович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

TH 048957, 
виданий 

21.10.1981, 
Атестат 

доцента ДЦ 
004557, 
виданий 

15.03.1988

45 ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.04 – 
Радіолокація та 
радіонавигація. 
(диплом ТН № 
048957від 21.10.1981р)
Доцент кафедри 
радіоелектронних і 
телекомунікаційних 
сиситем (атестат ДЦ 
№ 004557, виданий 
15.03.1988 р р.).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 



Ліцензійних вимог 
4,8,11,12,20
Підвищення 
кваліфікації:
ТОВ «Телекарт-
прилад», м. Одеса 
Довідка про 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) з 
05.02.2018р. по 
05.03.2018р. на 
підприємстві ТОВ 
«Телекарт-прилад», м. 
Одеса, виданого 
06.03.2018р.
Навчально-методичні 
матеріали (п.4):
1. Медведик А.Д. 
Конспект лекцій 
«Основы телевидения 
и телевизионные 
системы» для 
иностранных 
студентов 
направления 
подготовки 6.050901- 
Радиотехника - Одеса 
2016, ОНПУ, Рег. 
номер КЛ07344 от 
24.05.2016г.- 110с (на 
русаком языке)
2. Медведик А.Д. 
Конспект лекцій по 
курсу «Цифрові 
пристрої» Ч.1 – 
Основи теорії 
цифрових автоматів - 
Одеса ОНПУ 2016,, 
Рег. номер КЛ06240 
від 24.05.2018р.- 109 с
3. Медведик А.Д. 
Конспект лекцій по 
курсу «Цифрові 
пристрої» Ч.2 – 
Функціональні вузли 
цифрових пристроїв - 
Одеса ОНПУ 2017,, 
Рег. номер КЛ06240 
від 06.06.2016г.- 72с
4. Медведик А. Д., Яні 
В. Методичні вказівки 
до практичних занять 
по курсу «Цифрові 
пристрої» для 
студентів напряму 
6.050901-
Радіотехніка- Одеса 
ОНПУ 2017,, Рег. 
номер МВ08590 від 
12.06.2017р.- 62с
5. Медведик А.Д. 
Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з 
дисципліни «Онови 
телебачення та 
телевізійні системи» 
для студентів напряму 
6.050901-Радіотехніка 
- Одеса ОНПУ 2018, 
Рег. номер МВ09349 
від 16.036.2018р.- 27с
6. Медведик А.Д. 
Методичні вказівки 
дорозрахунково-
графічної роботи з 
дисципліни «Системи 
цифрового 
телебачення» для 
студентів 
радіотехнічних фахів - 



Одеса ОНПУ 2018, 
Рег. номер МВ09400 
від 29.03.2018р.- 21с
Виконання функцій 
відповідального 
виконавця НДР (п.8)
1 Відповідальний 
виконавець д/б НДР 
№123-57 
«Оптимізація методів 
цифрової обробки 
інформації в 
корпоративних 
мережах та 
радіотехнічних 
системах», ОНПУ, 
2016-2020р

385352 Морозов 
Юрій 
Олександров
ич

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

машинобудува
ння та 

транспорту

Диплом 
кандидата наук 

ДK 005534, 
виданий 

12.01.2000, 
Атестат 

доцента ДЦ 
010305, 
виданий 

17.02.2005

21 ОЗ05_Вища 
математика 3

Тема дисертації: 
Динамічні задачі 
концентрації пружних 
напружень, що лежать 
на циліндричних 
поверхнях
Підвищення 
кваліфікації
06.03.2018 р. по 
29.05.2018 р.
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, м. Одеса
Дистанційні освітні 
технології: Методика 
та технології 
створення 
електронного 
методичного 
комплекту
Посвідчення №50
Стажування
Період проходження: 
10 листопада 2017 р. 
по 10 січня 2018 р.
Національний 
університет «Одеська 
морська академія», 
Кафедра вищої 
математики.
Довідка про 
проходження 
стажування
Основні наукові 
публікації:
1Морозов Ю.О. 
Кругова міжфазна 
тріщина в кусково-
однорідному 
трансверсального-
ізотропному просторі 
під дією теплового 
потоку / Ю.О. 
Морозов, О.Ф. Кривий 
// Вісник Київського 
Університету ім. 
Тараса Шевченка, 
Серія: Фізико-
математичні науки –
2015. Спецвипуск. – С. 
133-139.
 2. О. Ф. Кривий, Ю. О. 
Морозов (2017) 
Розв’язок задачі 
теплопровідності для 
трансверсально-
ізотропного кусково-
однорідного простору 
з двома круговими 
включеннями. Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля (ISSN 0130–
9420) Том 60. №2 С. 



130 -141
3. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, (2018) 
Vladimir Lebedev. 
Analitic investigation of 
the regularities of 
changing dust con-
centration during the 
abrasive decrease of 
stone structures 
«EUREKA: Physics and 
Engineering» Number 
20. №2. P. 28-39
 4. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, Vladimir 
Lebedev (2018) Some 
aspects of technogene 
safety and their impact 
on functioning of public 
systems. Science & 
Military. №1. P. 17-22
5. Олександр Кривий, 
Юрій Морозов (2018) 
Tеплоактивне 
міжфазне включення 
в кусково- 
однорідному 
трансверсально-
ізотропному тілі в 
умовах гладкого 
контакту. Сучасні 
проблеми механіки та 
математики. Інститут 
прикладних проблем 
механіки і математики 
ім. Я.С. Підстригачам. 
Львів. №2 С. 49-50
6. Oleksandr Kryvyi, 
Yurii Morozov. (2018) 
Interphase Circular 
Inclusion in a 
Piecewise-
Homogeneous 
Transversely Isotropic 
Space Under the Action 
of a Heat Flux 
International 
Conference on 
Theoretical, Applied 
and Experimental 
Mechanics, Springer, 
Cham. P. 394-396
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-319-91989-8_94
7. Yuri Morozov, Ala 
Bezpalova, Vladimir 
Lebedev (2019) Cutting 
Stone Building 
Materials and Ceramic 
Tiles with Diamond 
Disc. Design, 
Simulation, 
Manufacturing: The 
Innovation Exchange. 
Springer, Cham. P. 510-
521
https://link.springer.co
m/chapter/10.1007/97
8-3-030-22365-6_51
8. O.F. Kryvyi, Yu. O. 
Morozov (2019) 
Solution of the Problem 
of Heat Conduction for 
the Transversely 
Isotropic Piecewise-
Homogeneous Space 
with Two Circular 
Inclusions Journal of 
Mathematical Sciences
https://link.springer.co



m/article/10.1007/s109
58-019-04533-1
9. Kryvyi O. F., 
Morozov Yu. The 
influence of mixed 
conditions on the stress 
concentration in the 
neighborhood of 
interfacial inclusions in 
an inhomogeneous 
transversely isotropic 
space // Proc. 3rd Int. 
conf. Theor. Appl. 
Exper. Mech., ICTAEM-
2020. Structural 
Integrity / E. Gdoutos, 
M. Konsta-Gdoutos 
(eds). – Vol. 16. – P. 
204–209. – 
https://doi.org/10.1007
/978-3-030-47883-
4_38.
– doi:10.1088/1742-
6596/1474/1/012025.
10. Kryvyi O. F., 
Morozov Yu. Thermally 
active interphase 
inclusion in a smooth 
contact conditions with 
transversely isotropic 
half-spaces // Frattura 
ed Integrita Strutturale. 
– 2020 – 14, No. 52. – 
P. 33–50.
11. Кривий О. Ф., 
Морозов Ю. А. 
Фундаментальні 
розв’язки для 
кусково-однорідного 
трансверсально-
ізотропного пружного 
простору// Мат. 
методи та фіз.-мех. 
поля. – 2020. – 63, № 
1. – С. 122–133.
12. A Usov, Y Morozov, 
M Kunitsyn, A 
Tonkonozhenko,"Invest
igation of the influence 
of structural 
inhomogeneities on the 
strength of welded 
joints of functionally 
gradient materials." 
Odes'kyi 
Politechnichnyi 
Universytet. Pratsi, vol. 
2020, no. 1, 2020, p. 
21+. Accessed 15 Dec. 
2020.

385840 Садченко 
Андрій 
Валерійович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008757, 
виданий 

13.12.2000, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
017605, 
виданий 

21.06.2007

18 ОП15 Теорія та 
практика антен

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.01 – Теоретична 
радіотехніка. (диплом 
ДК № 8757 від 
13.12.2000р)
Доцент за кафедрою 
радіоелектронних і 
телекомунікаційних 
сиситем (атестат 12 
ДЦ № 17605, від 
21.06.2007).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 



що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,12,14,20

Підвищення 
кваліфікації:
1.Державне 
підприємство 
«Науково-Дослідний 
інститут «Шторм», м. 
Одеса Посвідчення 
№010/735 про 
підвищення 
кваліфікації з 
02.10.2017 по 
01.12.2017р, видано 
01.12.2017.

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. A. Sadchenko, O. 
Kushnirenko. Fast 
Lossy Compression 
Algorithm for Medical 
Images// International 
Conference on 
Electronics and 
Information 
Technology (EIT'16), 
IEEE Conference 
Ukraine Section, 
Odessa, Ukraine, 23-27 
may 2016.
2. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. Метод 
измерения 
амплитудной 
диаграммы 
направленности 
зеркальных 
параболических 
антенн в звуковом 
диапазоне частот. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2016.1.0
8. — Одесса, 2016. 
випуск 1 (68), стор. 8-
11.
3. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Измерение 
амплитудной 
диаграммы 
направленности и 
частотной 
характеристики 
антенн ISM-диапазона 
с помощью WiFi-
маршрутизаторов. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2016.6.4
0. — Одесса, 2016. 
випуск 6, стор. 40-45.



4. И.В. Цевух, А. Н. 
Шейк-Сейкин, А.В. 
Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Имитатор сигналов 
для индикатора 
кругового обзора 
«ПИКЕТ». // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2017.3.1
9. — Одесса, 2017. 
випуск 3, стор. 19-23.
5. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Корреляционная 
схема кадровой 
синхронизации в 
системах связи с 
QPSK-модуляцией. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2017.6.2
2. — Одесса, 2017. 
випуск 6, стор. 22-28.
6. А.В. Садченко, О.А. 
Кушниренко. 
Быстродействующий 
алгоритм 
восстановления 
несущей частоты и 
кадровой 
синхронизации в 
модемах с QPSK-
модуляцией. // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2018.1.2
8. — Одесса, 2018. 
випуск 1, стор. 28-35.
с.164
7. A. V. Sadchenko, O. 
A. Kushnirenko. QPSK-
Modulation Modem 
Invariant to the 
Rotation of the Signal 
Constellation Plane // 
The Scientific Journal 
of Riga Technical 
University - Electrical, 
Control and 
Communication 
Engineering, 2018. —
Vol 14: Issue 2, P. 149 — 
156.
8. Исследование 
корректирующей 
способности 
синхрокодов для 
модели декодера с 
согласованной 
обработкой / А.В. 
Садченко, О.А. 
Кушниренко, А.Г. 
Юркевич, В.С. 
Севастьянов // 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре. — 2018. — 
№ 5-6. — С. 17-23. — 
Бібліогр.: 15 назв. — 
рос.
9. Садченко А. В., 
Кушниренко О. А., 



Троянский А. В. 
Методика
определения уровня 
сигнала на входе 
оптического 
приемника
технических средств 
разведки. Технология 
и конструирование
в электронной 
аппаратуре, 2020, № 
1–2, с. 15–21. 
http://dx.doi.
org/10.15222/TKEA202
0.1-2.15
10. Sadchenko, A. and 
Kushnirenko, O. 2020. 
The Spectral Method 
for the Synthesis of 
Integral H-sequences 
with an Ideal Periodic 
Autocorrelation 
Function. Journal of 
Telecommunication, 
Electronic and 
Computer Engineering 
(JTEC). 12, 1 (Mar. 
2020), 69–75.
11. Садченко А. В., 
Кушніренко О. А., 
Кошелєв Є. К. 
Завадостійка
система імпульсної 
лазерної дальнометрії. 
Технология
и конструирование в 
электронной 
аппаратуре, 2020, № 
1–2,
с. 8—14. 
http://dx.doi.org/10.15
222/TKEA2020. 1–
2.08
12. Садченко А. В., 
Кушниренко О. А., 
Троянский А. В., 
Савчук
Ю. А. Адаптивный 
алгоритм снижения 
уровня импульсного
шума на 
изображениях с камер 
видеонаблюдения. 
Технология
и конструирование в 
электронной 
аппаратуре, 2021, № 
1–2,
с. 21–27. 
http://dx.doi.org/10.15
222/TKEA2021.1-2.21
Навчально-методичні 
матеріали(п.4):
1. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методичні вказівки до 
виконання курсової 
роботи з дисципліни 
«Пристрої НВЧ та 
антени» для студентів 
напряму 
«Радіотехніка». Одеса 
2017, ОНПУ, Рег 
номер МВ09163 від 
08.02.2018р.
2. А.В. Садченко, О.А. 
Кушніренко. 
Методические 
указания к 
выполнению курсовой 
работы по 



дисциплине 
"Устройства СВЧ и 
антенны"для 
иностранных 
студентов очной 
формы обучения по 
направлению 
«Радиотехника». 
Одеса 2017, ОНПУ, Рег 
номер МВ09162 від 
08.02.2018р.
Практична робота( 
п.20):
Інженер каф. 
«Радіотехнічні 
системи» ОНПУ, 
протягом 7 років; 

386295 Янушевич 
Ірина 
Анатоліївна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 
університет 

імені Т.Г. 
Шевченка, рік 

закінчення: 
1985, 

спеціальність: 
10.02.20 
Романо-

германські 
мови та 

література, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 041877, 

виданий 
20.09.2007, 

Атестат 
доцента Д 

3/02, виданий 
29.03.2012

14 ОЗ04 
Філософія 

Тема дисертації 
Філософсько-
методологічні 
передумови 
перекладознавства, 
2007р.;
Підвищення 
кваліфікації 
1. Курси з 09.10 2017р 
по 18.06 2018 р. 
Посвідчення 7, 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет; 
2. Стажування з 01 
грудня 2017 по 26 
січня 2018, Сертіфікат 
GH-UA-ONPU-2018-
25, Одеський 
національний 
політехнічний 
університет в 
співпраці з 
університетами, що 
входять до Erasmus + 
Programme of the 
European Union.
Навчально-методичні 
матеріали: 
1. Янушевич І.А., 
Науково-практичний 
проект «Філософськи 
хрестики-нулики», 
Проект "GameHub: 
університетсько-
підприємницьке 
співробітництво в 
ігровій індустрії в 
Україні", ОНПУ та за 
межами 22.12.2017 – 
18.12.2018., 
2. Янушевич І.А., 
Навчальний посібник 
«Філософія» для 
студентів денної та 
заочної форми 
навчання на 
англійський та 
українській мовах, 
Одеса, ОНПУ, – 83 с. 
№6215-РС-2018;
3. Афанасьєв О.І., 
Жарких В.Ю., 
Янушевич І.А., 
Методичні вказівки 
для аспирантів з курсу 
«Philosophy and 
methodology of 
scientific researches»»", 
Одеса, ОНПУ, 2019.,
№6856-РС- 2019;
4. Янушевич І.А., 
Підручник для 



дистанційної роботи 
студентів всіх 
спецівльностей, 
«Основні проблеми 
онтології, гносеології, 
соціальної філософії 
та філософської 
антропології в 
таблицях з тестовими 
завданнями», Одеса, 
ОНПУ, 2020. –80 с.
Основні наукові 
публікації за 2020 рік:
1. Yanushevych, I.A., 
Reznik, N. P., Tiurin, V. 
V., Gavrilenko, A. S., 
Tolok, P., Sandeep 
Kumar Gupta.
″Agribusiness 
Innovation 
Development in the 
Conditions of the 
Globalization of the 
World Economy″, 
International Journal of 
Advanced Science and 
Technology //Jour of 
Adv Research in 
Dynamical & Control 
Systems. - 2020. - Vol. 
12, 05-Special Iss. - Р. 
545-551, DOI: 
10.5373/JARDCS/V12S
P5/20201790 2. 
Yanushevych, I., 
″Transformation of the 
concept of national 
identity in philosophy″, 
International 
Innovative Journal 
Impact Factor, // 
Dynamics of the 
development of world 
science. Abstracts of the 
8th International 
scientific and practical 
conference. Perfect 
Publishing. Vancouver, 
Canada. 2020. Pp. 195-
204– 999p. URL: 
http://sci-conf.com.ua. 
vancouver@sci-
conf.com.ua ;
4. Янушевич І.А., 
″Методологічні 
підходи в 
гуманітарному 
дослідженні″, 
International 
Innovative Journal 
Impact Factor, 
Scientific Index 
Services (USA); – 
Citefactor (USA) Virtus: 
Scientific Journal / 
Editor-inChief M.A. 
Zhurba – April # 43, 
2020. Pp. 42-45– 317 p. 
http://conference-
ukraine.com.ua/ua/virt
us/archivej/ 
5. Янушевич І.А., 
Громовий М.М., 
″«Новий порядок»: 
яким буде світ після 
коронакризи?″, 
Copernicus, Філософія 
та гуманізм. Вип. 1 
(11). – Одеса: ОНПУ, 
2020. C117-124, –134с.
http://www.philhum.es



y.es/uploads/Fil_Hum
_10.pdf; .
Практична робота:
Заступник завідувача 
кафедри з методичних 
питань.

386132 Сакун 
Світлана 
Костянтинів
на

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

медичної 
інженерії

17 ОЗ06_Фізика Підвищення 
кваліфікації
З 15.04.2019 по 
31.05.2019Є, ОНПУ, 
тема «Дистанційні 
освітні технології. 
Методика створення 
електронного 
методичного 
комплексу», 
Посвідчення №48 від 
31травня 2019 р.
Навчально-методичні 
матеріали:
1.Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з курсу фізики роділ 
«Механіка». 
(авторизований 
переклад російською), 
для студентів 
інститутів ІПТД, 
ІІБРТ, ХТФ, 
ННІДЗО)/ Розділ: 
«Механіка»// Укл: 
Укл: Манічева Н.В., 
Сакун С.К. –Одеса: 
ОНПУ, 2015
2. Методичні вказівки 
до лабораторної 
роботи 1-01 з курсу 
фізики розділ 
«Механіка». 
(авторизований 
переклад російською), 
для студентів 
інститутів ІПТД, 
ІІБРТ, ХТФ, 
ННІДЗО)/ Розділ: 
«Механіка»// Укл: 
Манічева Н.В., Сакун 
С.К. –Одеса: ОНПУ, 
2015, 35 с.
3. Методичні вказівки 
до лабораторної робти 
1-06 з курсу фізики 
роділ «Механіка». 
(авторизований 
переклад російською), 
для студентів ОНПУ/ 
Укл: Сакун С.К. – 
Одеса: ОНПУ, 2015, 6 
с.
Основні наукові 
публікації:
1. Сакун С.К. Метод 
застосування 
полімерів в 
офтальмології / Сакун 
С.К. // IV 
Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція «Фізика 
та медицина у 
сучасному житті» 
Випуск 4 – м. Одеса 
25-27 квітня 2018. – с. 
46.
2. Сакун С.К. 
Превращение энергии 
при обмене веществ / 
Сакун С.К. // V 
Всеукраїнська 
науково-технічна 



конференція «Фізика 
та медицина у 
сучасному житті» 
Випуск 5 – м. Одеса 
17-19 травня 2019. – с. 
30-31. 
3. Дудзинский Ю.М., 
Сакун С.К., Куш-нир 
К.О. Костная 
проводимость звука / 
// VI Всеукраїнська 
науково-технічна 
конференція «Фізика 
та медицина у 
сучасному житті» 
Випуск 6 – м. Одеса 
13-15 травня 2020. – с. 
19-27. 
Практична робота:
1. Робота у складі 
організаційного 
комітету науково-
технічної конференції 
«Фізика та медицина у 
сучасному житті»
2. Здійснювала 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим
З 17.05.2016 р. 
консультую 
підприємство «ФОП 
Сакун О.Ю».

386131 Лавренюк 
Віолетта 
Василівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Гуманітарний 
факультет

Диплом 
спеціаліста, 

Одеський 
Ордена 

Трудового 
Червоного 
Прапору 

державний 
університет ім. 
І.І. Мечникова, 
рік закінчення: 

1990, 
спеціальність: 

7.020303 
Українська 

мова та 
література, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 015423, 
виданий 

22.05.1997, 
Атестат 

доцента ДЦ 
003141, 

виданий 
18.10.2001

32 ОЗ03_Українсь
ка мова (за 
професійним 
спрямуванням)

Тема дисертації: 
«Національно-
патріотичне і 
загальнолюдське в 
історичному романі 
Богдана Лепкого 
«Мазепа».
Підвищення 
кваліфікації 
1.Підвищення 
кваліфікації з 02 
листо-пада - 02 грудня 
2015 року з 
викладання 
дисциплін соціально-
гуманітарного циклу 
(обсягом 108 годин) 
на кафедрі української 
та іноземної мов 
Одеського державного 
аграрного 
університету. 
Сертифікат: № ПК – 
038 / 03.09 – 024  від 
02 грудня 2015 р.;
2. Семінар Одеського 
національного 
політехнічного 
університету – 06. 
03.18 – 29.05.18 р. на 
тему: «Дистанційні ос-
вітні технології: 
Методика та 
технології створення 
електронного 
методичного 
комплексу».
Посвідчення № 5 від 
29. 05. 2018 р.
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
«Українька мова за 
професійним 



спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. - Одеса: 
ОНПУ, 2017. - 35 с.;
2. Лавренюк В.В., 
Спрінсян В.Г. 
Методичні 
рекомендації з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
аудиторної та 
самостійної роботи 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання.– Одеса: 
ОНПУ, 2017. - 49 с.;
3. .Лавренюк В.В. та 
інші. УКРАЇНСЬКА 
МОВА ЗА 
ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯ-МУВАННЯМ: 
Методичні 
рекомендації для 
практичних занять та 
самостійної роботи 
студентів усіх 
спеціальностей 
ОНПУ. – Одеса: 
ОНПУ, 2017. – 68 с.;
4. Лавренюк В.В. 
Культура ділового 
спілкування: 
Навчальний посібник 
з дисципліни 
«Українська мова за 
професійним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання. – Одеса: 
ОНПУ, 2018. - 71 с. ;
5. Лавренюк В.В. 
ТРЕНІНГ-КУРС з 
дисципліни 
«Українська мова за 
професі-йним 
спрямуванням» для 
студентів усіх 
спеціальностей ОНПУ 
денної форми 
навчання.– Одеса: 
ОНПУ, 2018. – 36 с. ; 
6. Лавренюк В.В. 
Створення електрон-
ного методичного 
комплекту з дисцип-
ліни «Українська мова 
за професійним 
спрямуванням» для 
студентів ІІ курсу всіх 
спеціальностей денної 
форми навчання, а 
також ІДЗО ОНПУ – 8 
найменувань
7.  Лавренюк В.В., 
ПанькевичО.О. 
 Розвиток фахового 
мовлення: Навч.-
метод. посібник для 
студ. закл. вищ. 
освіти. Одеса: 
Одеський 
національний 
політехнічний 
університет, 2019 р. - 



112 с./56с. - 
Електронна версія ;
8. Лавренюк В.В. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
УКРАЇНСЬКА МОВА 
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 
СПРЯМУВАН-НЯМ 
для студентів усіх 
спеціальностей ІДЗО 
ОНПУ / Укл.: В.В. 
Лавренюк – Одеса: 
ОНПУ, 2020. - 116 с.;
9. Лавренюк В.В. 
Теорія і практика 
українського фахового 
мовлення: Навчально-
методичний посібник 
для студентів 
інженерних 
спеціальностей 
закладів вищої освіти. 
– Одеса: ОНПУ, 2020. 
– 248 с.
Рекомендовано до 
видання та 
використання в 
навчальному процесі 
Вченою радою 
Одеського 
національного 
політехнічного 
університету 
Протокол № 4 від 23 
грудня 2019 рТа інші.
Основні наукові 
публікації:
1. Лавренюк В.В. 
Українська мова і 
сучасність: розвиток 
мовленнєвих умінь і 
навичок студентів // 
Дивослово: 
Українська мова та 
література в 
навчальних закладах: 
Науково-методичний 
журнал Міністерства 
освіти і науки 
України. – 2017. - № 3. 
– С. 46-50;
2. Лавренюк В.В. 
Тарас Шевченко і 
сучасність Дивослово: 
Українська мова та 
література в 
навчальних закладах: 
Науково-методичний 
журнал Міні-стерства 
освіти і науки 
України, 2019 - №3 
(744)  С. 25-31; 
https://dyvoslovo.com.
ua/archive/03_2019/st
atya_05/
3. Лавренюк В.В. 
Інноваційний і 
традиційний підходи 
у викладанні 
лінгвістичних 
дисциплін // 
Дивослово. Українська 
мова і література в 
навчальних закладах: 
науково-методичний 
журнал міністерства 
освіти і науки 
України. – 2020 р. - № 
2. – С. 2 -6.; 
4. Лавренюк В.В., 
Лучка Ю.П., Талпа 



В.С. Поняття про 
невербальну 
комунікацію як про 
складову фахової 
підготовки // 
Актуальні питання 
документознавства та 
інформаційної 
діяльності: теорії та 
інновації. Збірник 
Матеріалів ІІІ 
Міжнародної науково-
практичної 
конференції студентів, 
аспірантів та молодих 
науковців. Одеса, 23-
24 березня 2017 р. / 
Під заг. ред. В.Г. 
Спрінсяна. – 
Дніпропетровськ: 
Середняк Т.К., 2017. – 
С. 136-140;
5. Лавренюк В.В., 
Карташов І.В., 
Морозов Д.О., та ін. 
Ділова бесіда як 
складова фахової 
підготовки інженера 
// Інформаційна 
освіта та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: М-ли Х 
Міжнародної наук.-
практ. конференції, 
Одеса, 14-15 вересня 
2017 року. – Одеса: 
ОНПУ. – С. 279-284;
6. Лавренюк В.В., 
Зубак В.В., Костик С.А. 
Мистецтво ділових 
переговорів та їх 
ключові стратегії // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
стoліття: ХІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 2018. 
– С. 134-140;
7. Лавренюк В.В. 
Сучасне 
термінознавство як 
синтетична 
міжгалузева 
дисципліна: 
практичний аспект // 
Інноваційні 
пріоритети у розвитку 
науки. – Збірник 
наукових матеріалів 
ХХVII Міжнародної 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
el-conf.cоm.ua. – 
Вінниця, 18 лютого 
2019 року. – Ч. 5. – С. 
71-77;
8. Лавренюк В.В., 
Ковальова Є.П. 
Діловий етикет у 
різних країнах // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
століття: ХІІ 
Міжнародна науково-



практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 2019. 
– С. 109 -117;
9. Лавренюк В.В. 
Етичний аспект 
спілкування як 
важлива складова 
професіоналізму // 
Сучасні виклики та 
проблеми науки // 
Збірник наукових 
матеріалів ХLІІІ 
Міжнародної науко-
практичної інтернет-
конференції el-
conf.cоm.ua. – Луцьк, 
20 квітня 2020 року. – 
Ч. 2. – С. 45 – 48;
10. Лавренюк В.В., 
Жабровець Ю. Етика 
ділового спілкування 
як складова 
професіоналізму // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
стoліття: ХІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 
2020. – С. 164-169;  
11. Лавренюк В.В., 
Осколкова О. 
Невербальне 
спілкування як 
особливий вид 
діяльності // 
Інформаційна освіта 
та професійно-
комунікативні 
технології ХХІ 
стoліття: ХІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. Одеса: 
ОНПУ, вересень, 
2020. – С. 66-72. 

385459 Павлишко 
Олена 
Георгіївна

Старший 
викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

промислових 
технологій, 
дизайну та 

менеджменту

33 ОЗ07_Інженер
на та 
комп’ютерна 
графіка_(2020
)

Підвищення 
кваліфікації
03.10—03.11.2017 р. 
ТОВ «Елекран СОФТ» 
- «Ознайомлення з 
оновленими програм 
компьютерного 
моделювання». 
Знайомство з 
питаннями 
оформлення технічної 
документації в 
системи
АиїоСАО стосовно 
проектування в 
машинобудуванні.
Знайомство з 
оновленнями системи 
тривимірного 
моделювання 
Аиіобезк 30 Мах. 
Знайомство з мовою 
програмування МАХ-
скріпт. Сертифікат 
підвищення
кваліфікації 
відповідно до наказа 
від 06.11.2017 року № 
515-е.
Навчально-методичні 



матеріали:
1. Савєльєва О.В. 
Методичні вказівки до 
проведення 
практичних робіт з 
дис-ципліни 
«Комп’ютерний 
дизайн поліграфії та 
реклами» для 
студентів 
спеціальності 122 
Комп'ютерні науки / 
Укл.: О.В. Савєльєва, 
А.В. Павлишко, К.В. 
Колеснікова, О.Г. 
Павлишко // Одеса: 
ОНПУ, 2017. - 72 с. 
2. О.Г. Павллишко 
Конспект лекцій з 
«Інженерної графіки» 
для радіотехнік-них 
спеціальностей.. 
Одеса: ОНПУ, 2018. - 
71 с. 
3. Методичні вказівки 
до лабораторних робіт 
з дисципліни 
«Ком'ютерна графіка» 
для студентів заочної 
форми навчання 
спеціальності 122 
Комп'ютерні науки, 
спеціалізація — 
Комп’ютерний 
дизайн/Укл.: А.В. 
Павлишко, М.В. 
Королькова, О.Г. 
Павлишко, В.П. Кулік. 
Одеса: ОНПУ, 2018. - 
85 с. 
4. Методичні вказівки 
до курсової роботи з 
дисципліни 
«Алгоритмізація та 
програмування» для 
студентів 
спеціальності 122 
Комп'ютерні науки 
заочної форми 
навчання, 
спеціалізація — 
Комп'ютерний дизайн 
/Укл.:
А.В. Павлишко. С.Ю. 
Дмитрієва. О.Г. 
Павлишко. М.В. 
Королькова. Одеса: 
ОНПУ, 2020. - 10 с.
Наукові публікації:
1. Centralized System of 
Universities Learning 
Materials. Ruslan 
Vynokurov, Volodymyr 
Tigariev, Oleksii 
Lopakov, Kateryna 
Krkopulo, Olena 
Pavlyshko. — Advances 
in Science, Technology 
and Engineering 
Systems Journal 
(ASTESJ). - Volume 5, 
Issue 3. P. 28-33. 2020. 
https://astesj.com/v05/
i03/p04/
2. Sydorenko, I., 
Semenyuk, V., Lingur, 
V., Bovnegra, L., 
Pavlyshko, O.: 
Synthesis Passive 
Pressure Reducing 
Valve Using Modified 



Kinematic Graphs // 
Lecture Notes in 
Mechanical 
Engineering. 2020. pp. 
95-104 (SCOPUS)
3. Andrii Pavlyshko, 
Olena Pavlyshko, 
Anastasiia Lisovykova. 
AUTOMATED 
NORMALS METHOD 
FOR FORMING 
CONJUGATED NON-
RULED SURFACES 
WITHOUT 
INTERFERENCE. - 
MODERN 
TECHNOLOGIES AND 
DESIGN ART. Series of 
monographs Faculty of 
Architecture. Civil 
Engineering and 
Applied Arts. — 
Katowice School of 
Technology. — 
Monograph 37. — pp. 
41-54.
http://www.wydawnict
wo.wst.pl/oferta 
wydawnicza oraz zakup 
publikacji/wvdawnictw
a/modern technologies 
and design art/75
4. B. Lebedev, L. 
Knaub, E. Lebedeva, E. 
Pavlyshko. AN 
EXPERIMENTAL 
STUDY OF THE 
AMMONIA 
HERMETIC SMALL 
REFREGERATION 
MACHINE. - 
AGRARIAN BULLETIN 
OF THE BLACK SEA 
LITTORIAL. NQ 94, 
2016. - Odessa. - PD. 
139-154.
5.Графический анализ 
степени упрочнения 
композиционньїх 
материалое по 
модулю упругости. 
Черниенко В.В., 
Паелышко А.В., 
Пзвлышко Е.Г. ./ 
«Проблемы техники» 
— N2 1, 2016. — 
Одесса, — С. 32- 36.
6. Бабич Ю., Бабич Н., 
Пзвлышко Е., 
Наконечная В. 
Исследовзние 
детерминирсванных 
регулярних 
выражений с 
использованием 
структуры дзнньїх 
ХМІ_- типза 
//Технічні науки та 
технології. № 2 (20). 
— Чернігів, 2020. - С. 
167-174.
7. Підвищення 
ефективності процесу 
переривчастого 
шліфування. А 
Лкімов, Л. Бовнегра, 
Ю. Шихирева, О. 
Павлишко. // Різання 
та інструмент в 
технологічних 
системах. № 90 



(2019). - С. 177-190.

385728 Лєсніков 
Віктор 
Петрович

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

енергетики та 
комп'ютерно-
інтегрованих 

систем 
управління

Диплом 
кандидата наук 

ФM 004677, 
виданий 

12.10.1977, 
Атестат 

доцента ДЦ 
078771, 

виданий 
27.02.1985

37 ОЗ06_Фізика Тема дисертації; 
Неравновесные 
тепловые 
гидродинамические 
флуктуации
Стажування: 15 
жовтня 2019–15 
листопада 2019 р. 
ОНУ ім. І.І.Мечникова
Навчально-методичні 
матеріали:
1. Лєсніков В.П., Смик 
С.Ю. Конспект лекцій 
з дисципліни 
«Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля» для 
іноземних студентів 
очної та заочної форм 
навчання 
спеціальності 101 
«Екологія».КЛ08926, 
Одеса: ОНПУ, 2017. – 
100 с.
2. Лєсніков В.П. 
Методичні вказівки до 
підготовки студентів 
до виконання РГР з 
дисципліни 
«Моделювання та 
прогнозування стану 
довкілля» для 
студентів очної та 
заочної форм 
навчання 
спеціальності 101 
«Екологія».МВ08902, 
Одеса: ОНПУ, 2017. – 
9 с..
3. Жукова А.В., 
Дудзінський Ю.М. 
Лєсніков В.П. 
Конспект лекцій з 
дисципліни 
«ТЕОРЕТИЧНА 
МЕХАНІКА». Розділ 
«СТАТИКА» для 
іноземних студентів 
очної форми навчання 
спеціальності 163 
«Біомедична 
інженерія» KL9767, 
Одеса: ОНПУ, 2018. – 
61 с.
Основні наукові 
публікації:
1. Лєсніков В.П. 
Використання SIR-
моделі для 
прогнозування 
динаміки епідемії. IV 
Всеукраїнська 
наукова-технічна 
конференція «Фізика 
та меди-цина у 
сучасному житті» - 
Одеса, 2018. 
http://dspace.opu.ua/js
pui/bitstream/1234567
89/8524/1/F-2018.pdf, 
с.49-50.
2. Lesnikov, 
V.P.,Reciprocal 
relations for the open 
hydrodynamic steady 
states (OHSS) Ukranian 
Journal of Physics, 64, 
№2,2019.
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ради Д41.052.09.
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР (п.8)
1. Науковий керівник 



Госп. Договірної 
роботи «Проведення 
робіт по розробці та 
виготовленню 
зарядочутливих 
підсилювачів (12 
каналів) для 
погодження 
віброперетворювачів 
МВ-43 і апаратури 
виміру вібрації УИПВ-
97» з ДП «Одеський 
авіаційний завод», 
2019-2021.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Корейський 
політехнічний 
університет, Сеул, 
Південна Корея, 1 рік, 
2008 р., професор. 
Сертифікат 
Корейського 
національного 
політехнічного 
університету. 
2. «ТСТ-ЛТД», 
Свідоцтво про 
проходження 
Стажування, 
«Мобільні системи 
зв’язку» 05 – 06. 2016.
3. Посвідчення № 
38/9 від 02.03.2020 р. 
«ТСТ-ЛТД» про 
проходження 
стажування по темі 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем»
Практична робота( 
п.20):
Розробка та 
супроводження 
виробництва 
спецобладнання у 
Всеоюзному науково-
досліднецькому 
інституті Телебачення 
(Головному 
виробничо-
технічному 
підприємстві 
міністерства 
поримсловості та 
засобів зв’язку), 
інженер, протягом 3 
років. Робота в НДЛ 
«Неразрушающего 
контроля», 
ст.інженер, протягом 
2 років. Зам. 
директора-головний 
інженер ЗАО «Логіс 
21-сторіччя» потягом 
2 років.

385808 Коханов 
Олександр 
Борисович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці

Диплом 
доктора наук 
ДД 007844, 

виданий 
23.10.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003931, 

24 ОП14  
Цифрова 
обробка 
сигналів 
мобільного 
зв'язку

Доктор технічних 
наук, спеціальність 
05.01.02. 
«Стандартизація, 
сертифікація та 
метрологічне 
забеспечення» 
(диплом ДД № 



й виданий 
16.12.1993, 

Атестат 
доцента ДЦ 

002813, 
виданий 

18.10.2001

007844 від 23 жовтня 
2018р.).
Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.05 – Елементи 
пристроїв 
обчислювальної 
техніки і систем 
керування (диплом 
КД 9231 від 
13.12.1989р)
Доцент за кафедрою 
обчислювальної 
техніки та 
мікропроцесорів 
(атестат ДЦ 002813, 
від 18.11.2001).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 1, 
2, 4, 5, 7, 8, 20.
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях (п.1), що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. Коханов А.Б. 
Однополосная 
модуляция Хартли / 
А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Р.В. 
Деревягин.// 
Известия высших 
учебных заведений. 
Радиоелектроника. — 
2020.—Т.63, № 11. — 
Стр. 670-682.
2. М. В. Калашніков . 
Стенографічний 
метод підвищення 
стійкості до аналізу за 
моделлю Richi./ 
Калашніков М. В., 
О.Б.Коханов, О. О. 
Яковенко, Н. І. 
Кушніренко // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. — 2020. 
— Т. 2, № 9 (104) 
(2020). — Стр. 37-42.
3. Kokhanov A.B. 
Automatic synchronizer 
of digital signal and 
telecommunication flow 
/ A.B. Kokhanov // 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. — 2019.— Vol. 
62 , No.4 .— P.181-188. 
— ISSN 0735-2727. 
4. Kokhanov A. B. 
Single sideband 
quadrature amplitude 
modulation. 
Radioelectronics and 



communications 
Systems. 2017. Vol. 60, 
No 03. P.99-105.
5. Коханов О. Б. 
Прилад «ПІОН» для 
вивчення іоносферної 
плазми на борту 
мікросупутника на 
базі платформи 
«YuzhSat» / О. Б. 
Коханов, Ю. І. 
Венедіктов, М.О. 
Барабанов, О. Ю. 
Венедіктов // 
Космічна наука і 
технологія. — 2019. — 
Т. 25, №2. — С. 38-42.
6. Kokhanov A.B. 
Single-sideband 
quadrature angle 
modulation / A.B. 
Kokhanov, M.Yu. 
Levkov-skaya // 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. — 2016.— Vol. 
59, No. 05.— P. 221-
228. — ISSN 0735-
2737.
7. Kokhanov A. B., 
Levkovskaya М. Y. 
Single sideband 
quadrature angle 
modulation. 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. 2016. Vol. 59, 
No 05. P.
221-228. 
Патент на винахід 
(п.2)
1. A.Б. Kоханов. 
Автоматичний 
цифровий 
синхронізатор 
сигналу. Патент 
України. No-119012, 
10.04.2019.
Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. О.Б. Коханов. 
Методичні вказівки до 
дипломної работи 
бакалавра. За 
спеціальністту 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / 
Коханов О.Б., 
Агаджанян А.Р., Паску 
Д.Г., Барабанов М.О. 
// ОНПУ, Одеса, 2018. 
– 43 с.
2. О.Б. Коханов. 
Методичні вказівки до 
дипломної работи 
магістрів. За 
спеціальністту 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / 
Коханов О.Б., 
Агаджанян А.Р., 
Фонар Л.С.., 
Єлєльянов С.В. // 
ОНПУ, Одеса, 2018. – 
44 с.
3. О.Б. Коханов. 
Цифровий 
зв’язок.Методичні 
вказівки до 
лабораторной роботи 
2.. // ОНПУ, Одеса, 



2019. – 8 с.
Захист докторської 
дисертації (п.5)
Коханов А.Б. 
Автореферат 
докторської дисертації 
«Розробка наукових 
основ і засобів 
зниження похибки 
вимірювального 
перетворення 
радіосигналів у 
вимірювальних 
радіоприймачах»-
Одесса, ОНПУ, 2018. – 
43с.
Коханов А.Б. 
Докторська 
дисертація «Розробка 
наукових основ і 
засобів зниження 
похибки 
вимірювального 
перетворення 
радіосигналів у 
вимірювальних 
радіоприймачах»-
Одесса, ОНПУ, 2018. – 
319с.
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (п.7)
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.052.09.
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР (п.8)
1. Науковий керівник 
Госп. Договірної 
роботи «Проведення 
робіт по розробці та 
виготовленню 
зарядочутливих 
підсилювачів (12 
каналів) для 
погодження 
віброперетворювачів 
МВ-43 і апаратури 
виміру вібрації УИПВ-
97» з ДП «Одеський 
авіаційний завод», 
2019-2021.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Корейський 
політехнічний 
університет, Сеул, 
Південна Корея, 1 рік, 
2008 р., професор. 
Сертифікат 
Корейського 
національного 
політехнічного 
університету. 
2. «ТСТ-ЛТД», 
Свідоцтво про 
проходження 
Стажування, 
«Мобільні системи 
зв’язку» 05 – 06. 2016.



3. Посвідчення № 
38/9 від 02.03.2020 р. 
«ТСТ-ЛТД» про 
проходження 
стажування по темі 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем»
Практична робота( 
п.20):
Розробка та 
супроводження 
виробництва 
спецобладнання у 
Всеоюзному науково-
досліднецькому 
інституті Телебачення 
(Головному 
виробничо-
технічному 
підприємстві 
міністерства 
поримсловості та 
засобів зв’язку), 
інженер, протягом 3 
років. Робота в НДЛ 
«Неразрушающего 
контроля», 
ст.інженер, протягом 
2 років. Зам. 
директора-головний 
інженер ЗАО «Логіс 
21-сторіччя» потягом 
2 років.

385808 Коханов 
Олександр 
Борисович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
доктора наук 
ДД 007844, 

виданий 
23.10.2018, 

Диплом 
кандидата наук 

KH 003931, 
виданий 

16.12.1993, 
Атестат 

доцента ДЦ 
002813, 
виданий 

18.10.2001

24 ОП17 
Використання 
FPGA та CPLD 
у цифровому 
зв'язку 

Доктор технічних 
наук, спеціальність 
05.01.02. 
«Стандартизація, 
сертифікація та 
метрологічне 
забеспечення» 
(диплом ДД № 
007844 від 23 жовтня 
2018р.).
Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.05 – Елементи 
пристроїв 
обчислювальної 
техніки і систем 
керування (диплом 
КД 9231 від 
13.12.1989р)
Доцент за кафедрою 
обчислювальної 
техніки та 
мікропроцесорів 
(атестат ДЦ 002813, 
від 18.11.2001).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 1, 
2, 4, 5, 7, 8, 20.
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях (п.1), що 
включені до переліку 
фахових видань 



України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. Коханов А.Б. 
Однополосная 
модуляция Хартли / 
А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Р.В. 
Деревягин.// 
Известия высших 
учебных заведений. 
Радиоелектроника. — 
2020.—Т.63, № 11. — 
Стр. 670-682.
2. М. В. Калашніков . 
Стенографічний 
метод підвищення 
стійкості до аналізу за 
моделлю Richi./ 
Калашніков М. В., 
О.Б.Коханов, О. О. 
Яковенко, Н. І. 
Кушніренко // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. — 2020. 
— Т. 2, № 9 (104) 
(2020). — Стр. 37-42.
3. Kokhanov A.B. 
Automatic synchronizer 
of digital signal and 
telecommunication flow 
/ A.B. Kokhanov // 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. — 2019.— Vol. 
62 , No.4 .— P.181-188. 
— ISSN 0735-2727. 
4. Kokhanov A. B. 
Single sideband 
quadrature amplitude 
modulation. 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. 2017. Vol. 60, 
No 03. P.99-105.
5. Коханов О. Б. 
Прилад «ПІОН» для 
вивчення іоносферної 
плазми на борту 
мікросупутника на 
базі платформи 
«YuzhSat» / О. Б. 
Коханов, Ю. І. 
Венедіктов, М.О. 
Барабанов, О. Ю. 
Венедіктов // 
Космічна наука і 
технологія. — 2019. — 
Т. 25, №2. — С. 38-42.
6. Kokhanov A.B. 
Single-sideband 
quadrature angle 
modulation / A.B. 
Kokhanov, M.Yu. 
Levkov-skaya // 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. — 2016.— Vol. 
59, No. 05.— P. 221-
228. — ISSN 0735-
2737.
7. Kokhanov A. B., 
Levkovskaya М. Y. 
Single sideband 
quadrature angle 
modulation. 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. 2016. Vol. 59, 
No 05. P.



221-228. 
Патент на винахід 
(п.2)
1. A.Б. Kоханов. 
Автоматичний 
цифровий 
синхронізатор 
сигналу. Патент 
України. No-119012, 
10.04.2019.
Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. О.Б. Коханов. 
Методичні вказівки до 
дипломної работи 
бакалавра. За 
спеціальністту 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / 
Коханов О.Б., 
Агаджанян А.Р., Паску 
Д.Г., Барабанов М.О. 
// ОНПУ, Одеса, 2018. 
– 43 с.
2. О.Б. Коханов. 
Методичні вказівки до 
дипломної работи 
магістрів. За 
спеціальністту 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / 
Коханов О.Б., 
Агаджанян А.Р., 
Фонар Л.С.., 
Єлєльянов С.В. // 
ОНПУ, Одеса, 2018. – 
44 с.
3. О.Б. Коханов. 
Цифровий 
зв’язок.Методичні 
вказівки до 
лабораторной роботи 
2.. // ОНПУ, Одеса, 
2019. – 8 с.
Захист докторської 
дисертації (п.5)
Коханов А.Б. 
Автореферат 
докторської дисертації 
«Розробка наукових 
основ і засобів 
зниження похибки 
вимірювального 
перетворення 
радіосигналів у 
вимірювальних 
радіоприймачах»-
Одесса, ОНПУ, 2018. – 
43с.
Коханов А.Б. 
Докторська 
дисертація «Розробка 
наукових основ і 
засобів зниження 
похибки 
вимірювального 
перетворення 
радіосигналів у 
вимірювальних 
радіоприймачах»-
Одесса, ОНПУ, 2018. – 
319с.
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (п.7)
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.052.09.
Виконання функцій 



наукового керівника 
НДР (п.8)
1. Науковий керівник 
Госп. Договірної 
роботи «Проведення 
робіт по розробці та 
виготовленню 
зарядочутливих 
підсилювачів (12 
каналів) для 
погодження 
віброперетворювачів 
МВ-43 і апаратури 
виміру вібрації УИПВ-
97» з ДП «Одеський 
авіаційний завод», 
2019-2021.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Корейський 
політехнічний 
університет, Сеул, 
Південна Корея, 1 рік, 
2008 р., професор. 
Сертифікат 
Корейського 
національного 
політехнічного 
університету. 
2. «ТСТ-ЛТД», 
Свідоцтво про 
проходження 
Стажування, 
«Мобільні системи 
зв’язку» 05 – 06. 2016.
3. Посвідчення № 
38/9 від 02.03.2020 р. 
«ТСТ-ЛТД» про 
проходження 
стажування по темі 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем»
Практична робота( 
п.20):
Розробка та 
супроводження 
виробництва 
спецобладнання у 
Всеоюзному науково-
досліднецькому 
інституті Телебачення 
(Головному 
виробничо-
технічному 
підприємстві 
міністерства 
поримсловості та 
засобів зв’язку), 
інженер, протягом 3 
років. Робота в НДЛ 
«Неразрушающего 
контроля», 
ст.інженер, протягом 
2 років. Зам. 
директора-головний 
інженер ЗАО «Логіс 
21-сторіччя» потягом 
2 років.

385808 Коханов 
Олександр 

Завідувач 
кафедри, 

Навчально-
науковий 

Диплом 
доктора наук 

24 ОП21 
Мікрохвильова 

Доктор технічних 
наук, спеціальність 



Борисович Основне 
місце 
роботи

інститут 
інформаційної 

безпеки, 
радіоелектроні

ки та 
телекомунікаці

й

ДД 007844, 
виданий 

23.10.2018, 
Диплом 

кандидата наук 
KH 003931, 

виданий 
16.12.1993, 

Атестат 
доцента ДЦ 

002813, 
виданий 

18.10.2001

техніка 05.01.02. 
«Стандартизація, 
сертифікація та 
метрологічне 
забеспечення» 
(диплом ДД № 
007844 від 23 жовтня 
2018р.).
Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.13.05 – Елементи 
пристроїв 
обчислювальної 
техніки і систем 
керування (диплом 
КД 9231 від 
13.12.1989р)
Доцент за кафедрою 
обчислювальної 
техніки та 
мікропроцесорів 
(атестат ДЦ 002813, 
від 18.11.2001).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 1, 
2, 4, 5, 7, 8, 20.
Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях (п.1), що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1. Коханов А.Б. 
Однополосная 
модуляция Хартли / 
А.Б. Коханов, С.В. 
Емельянов, Р.В. 
Деревягин.// 
Известия высших 
учебных заведений. 
Радиоелектроника. — 
2020.—Т.63, № 11. — 
Стр. 670-682.
2. М. В. Калашніков . 
Стенографічний 
метод підвищення 
стійкості до аналізу за 
моделлю Richi./ 
Калашніков М. В., 
О.Б.Коханов, О. О. 
Яковенко, Н. І. 
Кушніренко // 
Eastern-European 
Journal of Enterprise 
Technologies. — 2020. 
— Т. 2, № 9 (104) 
(2020). — Стр. 37-42.
3. Kokhanov A.B. 
Automatic synchronizer 
of digital signal and 
telecommunication flow 
/ A.B. Kokhanov // 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. — 2019.— Vol. 
62 , No.4 .— P.181-188. 



— ISSN 0735-2727. 
4. Kokhanov A. B. 
Single sideband 
quadrature amplitude 
modulation. 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. 2017. Vol. 60, 
No 03. P.99-105.
5. Коханов О. Б. 
Прилад «ПІОН» для 
вивчення іоносферної 
плазми на борту 
мікросупутника на 
базі платформи 
«YuzhSat» / О. Б. 
Коханов, Ю. І. 
Венедіктов, М.О. 
Барабанов, О. Ю. 
Венедіктов // 
Космічна наука і 
технологія. — 2019. — 
Т. 25, №2. — С. 38-42.
6. Kokhanov A.B. 
Single-sideband 
quadrature angle 
modulation / A.B. 
Kokhanov, M.Yu. 
Levkov-skaya // 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. — 2016.— Vol. 
59, No. 05.— P. 221-
228. — ISSN 0735-
2737.
7. Kokhanov A. B., 
Levkovskaya М. Y. 
Single sideband 
quadrature angle 
modulation. 
Radioelectronics and 
communications 
Systems. 2016. Vol. 59, 
No 05. P.
221-228. 
Патент на винахід 
(п.2)
1. A.Б. Kоханов. 
Автоматичний 
цифровий 
синхронізатор 
сигналу. Патент 
України. No-119012, 
10.04.2019.
Навчально методичні 
посібники (п.4)
1. О.Б. Коханов. 
Методичні вказівки до 
дипломної работи 
бакалавра. За 
спеціальністту 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / 
Коханов О.Б., 
Агаджанян А.Р., Паску 
Д.Г., Барабанов М.О. 
// ОНПУ, Одеса, 2018. 
– 43 с.
2. О.Б. Коханов. 
Методичні вказівки до 
дипломної работи 
магістрів. За 
спеціальністту 172 
Телекомунікації та 
радіотехніка / 
Коханов О.Б., 
Агаджанян А.Р., 
Фонар Л.С.., 
Єлєльянов С.В. // 
ОНПУ, Одеса, 2018. – 
44 с.



3. О.Б. Коханов. 
Цифровий 
зв’язок.Методичні 
вказівки до 
лабораторной роботи 
2.. // ОНПУ, Одеса, 
2019. – 8 с.
Захист докторської 
дисертації (п.5)
Коханов А.Б. 
Автореферат 
докторської дисертації 
«Розробка наукових 
основ і засобів 
зниження похибки 
вимірювального 
перетворення 
радіосигналів у 
вимірювальних 
радіоприймачах»-
Одесса, ОНПУ, 2018. – 
43с.
Коханов А.Б. 
Докторська 
дисертація «Розробка 
наукових основ і 
засобів зниження 
похибки 
вимірювального 
перетворення 
радіосигналів у 
вимірювальних 
радіоприймачах»-
Одесса, ОНПУ, 2018. – 
319с.
Участь в атестації 
наукових кадрів як 
члена постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (п.7)
Член постійної 
спеціалізованої вченої 
ради Д41.052.09.
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР (п.8)
1. Науковий керівник 
Госп. Договірної 
роботи «Проведення 
робіт по розробці та 
виготовленню 
зарядочутливих 
підсилювачів (12 
каналів) для 
погодження 
віброперетворювачів 
МВ-43 і апаратури 
виміру вібрації УИПВ-
97» з ДП «Одеський 
авіаційний завод», 
2019-2021.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Участь у 
держбюджетній НДР:
№ 133-58. (науковий 
керівник), 2020 р.
Підвищення 
кваліфікації:
1. Корейський 
політехнічний 
університет, Сеул, 
Південна Корея, 1 рік, 
2008 р., професор. 
Сертифікат 
Корейського 
національного 
політехнічного 
університету. 



2. «ТСТ-ЛТД», 
Свідоцтво про 
проходження 
Стажування, 
«Мобільні системи 
зв’язку» 05 – 06. 2016.
3. Посвідчення № 
38/9 від 02.03.2020 р. 
«ТСТ-ЛТД» про 
проходження 
стажування по темі 
«Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних 
систем»
Практична робота( 
п.20):
Розробка та 
супроводження 
виробництва 
спецобладнання у 
Всеоюзному науково-
досліднецькому 
інституті Телебачення 
(Головному 
виробничо-
технічному 
підприємстві 
міністерства 
поримсловості та 
засобів зв’язку), 
інженер, протягом 3 
років. Робота в НДЛ 
«Неразрушающего 
контроля», 
ст.інженер, протягом 
2 років. Зам. 
директора-головний 
інженер ЗАО «Логіс 
21-сторіччя» потягом 
2 років.

385835 Цевух Ігор 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

KД 009231, 
виданий 

13.12.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000345, 
виданий 

24.06.1994

36 ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.04 – 
Радіолокація та 
радіонавигація. 
(диплом КД 9231 від 
13.12.1989р)
Доцент за кафедрою 
радіотехнічних систем 
(атестат ДЦ АР 
000345, від 
26.04.1994).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,12,20

Публікації у 
періодичних наукових 
виданнях, що 
включені до переліку 
фахових видань 
України, до 
наукометричних баз, 
зокрема Scopus(п.1):
1.I.V.Tsevukh. 
Construction Method 
for Infinite Families of 



Bent Sequences / A.V. 
Sokolov, I.V. Tsevukh. 
— Journal of 
Telecommunication, 
Electronic and 
Computer Engineering 
(JTEC). — Vol. 10, No. 
2, 2018, pp. 99—103. 
(Scopus)
2. I.V.Tsevukh. 
Synthesis method for 
families of constant 
amplitude correcting 
codes based on an 
arbitrary bent-square / 
M.I. Mazurkov, A.V. 
Sokolov, I.V. Tsevukh. 
— Journal of 
Telecommunication, 
Electronic and 
Computer Engineering 
(JTEC). — Vol. 9, No. 2, 
2017, pp. 51—54. 
(Scopus)
3. И.В. Цевух. О 
существовании 
бинарных C-кодов 
длины N=32 с 
заданным значением 
пик-фактора спектра 
Уолша–Адамара / А.В. 
Соколов, И.В. Цевух. 
— ПФМТ, 2017. — № 
2(31). — 91–95.
 4. И.В. Цевух, А.Н. 
Шейк-Сейкин, А.В. 
Садченко, О.A. 
Кушниренко. 
Имитатор сигналов 
для индикатора 
кругового обзора 
«ПИКЕТ»/ 
Технология и 
конструирование в 
электронной 
аппаратуре DOI: 
10.15222/TKEA2017.3.1
9. — Одесса, 2017.— 
випуск 3, ISSN 2225-
5818, с.19-23
5. И.В. Цевух, А.В. 
Соколов, А.А. Сакович 
Параметрический 
синтез дискретно-
адаптивной 
одноканальной по 
доплеровской частоте 
системы обработки 
сигнала в условиях 
гауссовых помех / 
Информатика и 
математические 
методы в 
моделировании — 
2017 — Том 7, №4, 
с.291-299
6. И.В. Цевух и др. 
Система управления 
тепловыми режимами 
электронных 
приборов -Технология 
и конструирование в 
электронной 
аппаратуре 
DOI:10.15222/TKEA201
6.1.20. — Одесса 2016, 
випуск 1, ISSN 2225-
58182.
Підвищення 
кваліфікації
Науково-виробниче 



об’єднання 
«Дискрет», м. Одеса. 
Довідка № 071/282 
про підвищення 
кваліфікації з 
21.10.2019 по 
20.12.2019р, видано 
21.12.2019.
Практична робота( 
п.20):
Розробка, 
обслуговування 
спецобладнання в 
ГВТП (Головному 
виробничо-
технічному 
підприємстві», 
інженер, протягом 4 
років; в НДЛ 
«Радіоелектроніка», 
ст.інженер, протягом 
3 років 

385835 Цевух Ігор 
Васильович

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Навчально-
науковий 
інститут 

інформаційної 
безпеки, 

радіоелектроні
ки та 

телекомунікаці
й

Диплом 
кандидата наук 

KД 009231, 
виданий 

13.12.1989, 
Атестат 

доцента ДЦ 
000345, 
виданий 

24.06.1994

36 ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Кандидат технічних 
наук, спеціальність 
05.12.04 – 
Радіолокація та 
радіонавигація. 
(диплом КД 9231 від 
13.12.1989р)
Доцент за кафедрою 
радіотехнічних систем 
(атестат ДЦ АР 
000345, від 
26.04.1994).
Академічна та 
професійна 
кваліфікація 
забезпечує 
досягнення цілей та 
програмних 
результатів навчання, 
що засвідчується 
виконанням 
наступних видів та 
результатів 
професійної 
діяльності, 
перелічених в п. 38 
Ліцензійних вимог 
1,4,8,11,12,20
Навчально-методичні 
матеріали(п.4):
1. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
кваліфікаційної 
роботи з другого 
(магістерського) рівня 
вищої освіти для 
студентів 
спеціальності 172 
«Телекомунікації та 
радіотехніка» 
спеціалізації / 
освітньої програми 
«Радіоелектронні та 
телекомунікаційні 
системи»/ Укл.: 
І.В.Цевух, 
О.В.Троянський – 
Одеса: ОНПУ, 2020. – 
30 с.
2. Методичні 
рекомендації до 
виконання 
кваліфікаційної 
роботи першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
студентів 



спеціальності 172 
«Телекомунікації та 
радіотехніка» 
спеціалізації / 
освітньої програми 
«Радіоелектронні та 
телекомунікаційні 
системи»/ Укладачі: 
О.А. Кушніренко, А.В. 
Садченко, І.В. Цевух, 
О.В. Троянський – 
Одеса: ОНПУ, 2020. – 
80c.
 3. Методичні 
рекомендації до 
виконання курсового 
проекту з дисципліни 
«Цифрові пристрої» 
для студентів першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 172 - 
«Телекомунікації та 
радіотехніка» / Укл.: 
І.В.Цевух, 
О.В.Троянський. – 
Одеса: ОНПУ, 2018. – 
58 с. (МВ09941)
4. І.В.Цевух, О.А. 
Кушніренко, А.В. 
Садченко. Методичні 
рекомендації до 
виконання та захисту 
дипломних робіт 
першого 
(бакалаврського) 
рівня вищої освіти для 
студентів напряму 
«Радіотехніка» Одеса 
2017, ОНПУ, Рег. 
номер МВ09397 від 
29.03.2018р.
5. І.В. Цевух. 
Методичні 
рекомендації до 
виконання дипломної 
роботи з освітньо-
кваліфі-каційного 
рівня “Магістр” для 
студентів спеціально-
сті 172 
-«Телекомунікації та 
радіотехніка». Одеса 
2016, ОНПУ, Рег 
номер МВ07355 від 
26.05.2016р.
Виконання функцій 
наукового керівника 
НДР(п.8)
1. Науковий керівник 
д/б НДР №123-5757 
«Оптимізація методів 
цифрової обробки 
інформації в 
корпоративних 
мережах та 
радіотехнічних 
системах», ОНПУ, 
2016-2020р
2. Науковий керівник 
д/б НДР №201-57 
«Моделювання та 
оптимізація 
телекомунікаційних 
систем та мереж», 
ОНПУ,2021р
3. Науковий керівник 
г/д НДР. Проект 
развития 
муниципальной 
телекоммуникационн



ой инфраструктуры 
ОИС - Одеса, 
Науковий парк ОНПУ, 
2016. Рег.номер 
04/06-II
4. Науковий керівник 
г/д НДР. Розробка 
імітатора сигналів для 
індикатора 
навчально-
тренувальної 
системи.- Одеса, НДЧ 
ОНПУ, 2016. 
Рег.номер 1746-57

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПРН12. Вміти 
використовувати 
системи 
моделювання 
автоматизації 
схемотехнічного 
проектування та 
для розроблення 
елементів, вузлів, 
блоків 
радіотехнічних та 
телекомунікаційни
х систем.

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), залік, захист 
курсової роботи

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), екзамен

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та Лекції, лабораторні заняття, Екзамен, захист курсової 



процеси в радіотехніці          спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН13. Обирати 
методи та 
інструментальні 
засоби 
вимірювання 
параметрів та 
робочих 
характеристик 
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем та систем 
телевізійного й 
радіомовлення та 
їх елементів.

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист кусової роботи, 
захист лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 



технічні), самостійна робота, 
консультування.

модульні контрольні роботи

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН14. Вміти 
проводити 
управлінсько-
організаційну 
роботу у колективі 
(бригаді, групі, 
команді тощо), 
вміти оцінювати 
та розподіляти 
завдання між 
співробітниками 
та нести 
відповідальність за 
результати своєї 
та колективної 
роботи.

ОЗ04 Філософія Інтерактивні лекції, 
проблемні евристичні 
діалоги, ділова гра, 
«метаплан», «флеш-
картки»

Інтерактивні завдання, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен

ОП23_Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Інтерактивні лекції, 
лабораторні заняття, 
дистанційні інтерактивні 
консультації, самостійна 
робота здобувача вищої 
освіти

Поточний контроль під час 
лабораторних занять, 
рубіжний контроль у формі 
модульних контрольних 
робот, підсумковий 
контроль у формі екзамену, 
захист ргр

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен,  захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен,  захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Екзамен,  захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики



консультування
ПРН15. Ініціювати 
ідеї та пропозиції 
щодо підвищення 
ефективності 
управлінської, 
виробничої, 
навчальної та 
іншої діяльності.

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ 

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП23_Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Інтерактивні лекції, 
лабораторні заняття, 
дистанційні інтерактивні 
консультації, самостійна 
робота здобувача вищої 
освіти

Поточний контроль під час 
лабораторних занять, 
рубіжний контроль у формі 
модульних контрольних 
робот, підсумковий 
контроль у формі екзамену

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОЗ04 Філософія Інтерактивні лекції, 
проблемні евристичні 
діалоги, ділова гра, 
«метаплан», «флеш-
картки».

Інтерактивні завдання, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен

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 
складних завад. 
Уміти 

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 



застосовувати 
сучасні досягнення 
у галузі 
мікрохвильової 
техніки та антен 
для розрахунків та 
проектування 
пристроїв 
надвисокої 

модульні контрольні роботи
ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН23. (У) Уміти 
застосувати 
методи оцінювання 
потенційних 
небезпек на 
виробництві; 
розробляти заходи 
охорони праці та 
безпеки 
життєдіяльності 
та безпечного для 
персоналу 
технічного 
функціонування 
телекомунікаційни
х, радіотехнічних 
та мобільних 
мереж.

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП23_Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Інтерактивні лекції, 
лабораторні заняття, 
дистанційні інтерактивні 
консультації, самостійна 
робота здобувача вищої 
освіти

Поточний контроль під час 
лабораторних занять, 
рубіжний контроль у формі 
модульних контрольних 
робот, підсумковий 
контроль у формі екзамену, 
захист ргр

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист ргр, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, самостійна 
робота, консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 



модульні контрольні роботи

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

ПРН18. (У, З) 
Знати та уміти 
обґрунтувати і 
розрахувати 
структурні та 
функціональні 
схеми передавача 
враховуючи вимоги 
по потужності в 
антені, виду 
модуляції або 
маніпуляції; 
провести 
енергетичний 
розрахунок 
вихідного і 
проміжного 
каскадів, 
обґрунтувати 
вибір узгоджуючих 
і фільтруючих кіл, 
що забезпечить 
фільтрацію 
гармонік та інших 
побічних коливань в 
відповідності до 
вимог ЕМС. Знати 
основні 
призначення 
систем 
телекомунікацій 
та 
радіоелектроніки 
та мобільного 
зв’язку у сучасному 
суспільстві та 
професійній 
діяльності. Уміти 
застосовувати 
знання в галузі 
інформатики й 
сучасних 
інформаційних 
технологій, 
обчислювальної і 
мікропроцесорної 
техніки та 
програмування, 
програмних засобів 
для розв’язання 
спеціалізованих 
задач та 
практичних 
проблем у галузі 
професійної 
діяльності. 

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН19. (У, А, В). 
Уміти проводити 

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 



розрахунки 
елементів 
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х та 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем та систем 
телевізійного й 
радіомовлення, 
згідно технічного 
завдання у 
відповідності до 
міжнародних 
стандартів, з 
використанням 
засобів 
автоматизації 
проектування, в 
т.ч. створених 
самостійно. 
Здатність брати
участь у 
можливості 
розробляти модулі, 
блоки та вузли 
телекомунікаційни
х пристроїв та 
систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних, 
телевізійних та 
систем 
радіомовлення 
тощо.

консультування. модульні контрольні роботи
ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН21. (З, У) Уміти 
використовувати 
розрахунки та 
системи 
графічного 
моделювання для 
здійснення 
схемотехнічного 
проектування і 
розроблення 
аналогових 
елементів, вузлів, 
блоків 
радіотехнічних та 
телекомунікаційни
х
систем. Знати та 

ОЗ06_Фізика Інтерактивні лекції з 
використанням 
мультимедіа, експрес-
опитування, 
консультування, 
лабораторні роботи, 
дистанційні завдання,  
аналіз дії фізичних систем 
методами математичного 
моделювання, лабораторні 
роботи 

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи,  захист 
лабораторних робіт, екзамен

ОЗ01_Іспанська мова 
2

Інтерактивні лекції, 
експрес-опитування, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен



уміти проводити 
підбір активних и 
пасивних 
компонентів та 
визначати їх 
характеристики; 
проводити аналіз і 
синтез сучасних 
пристроїв; 
проводить 
проектування 
сучасних систем 
аналогових 
електронних 
пристроїв; 
проводити 
створювання 
сучасних складних 
систем аналогової 
обробці сигналів.

консультування

ОЗ01_Іспанська мова 
1

Інтерактивні лекції, 
експрес-опитування, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік

ОЗ01_Англійська 
мова2

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОЗ01_Англійська 
мова1

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН22. (З, У) 
Знати та уміти 
розраховувати та 
розробляти кодери 
та декодери для 

ОП03 
Радіовимірювання 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи



блочного та 
потокового 
методів кодування 
цифрових сигналів, 
амплітудного 
кодування сигналів 
для зниження 
похибки помилково 
прийнятого біта, а 
також вміти 
розраховувати ці 
помилки в 
залежності від 
параметрів каналу 
зв’язку та метода 
передачі сигналу. 
Уміти 
застосувати 
доцільний
метод розрахунку 
сигналів та 
процесів, вміти 
проводити їх 
аналіз, синтез 
сигналів та вузлів 
пристроїв; 
обґрунтувати 
електричну схему 
після і до 
розрахунків; 
виконувати 
експериментальні 
дослідження 
електричних кіл, 
вузлів
пристроїв, та 
пристроїв та 
використовувати 
вимірювальне 
обладнання для 
аналізу параметрів 
пристроїв та 
вузлів

ОП03 
Радіовимірювання 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист ргр, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

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, 
телекомунікаційни
х мереж та 
пристроїв захисту 
інформації. Уміти 
вибирати систему 
цифрових 
інтегральних 
елементів для 

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи



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.

технічні), самостійна робота, 
консультування.

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ПРН11. Вміти 
діагностувати 
стан обладнання 
(модулів, блоків, 
вузлів)
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем та систем 
телевізійного й 
радіомовлення 
тощо.

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття,  
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи.

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 



апаратури (практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН20. (У, З) 
Уміти 
застосовувати 
базові знання 
основних 
нормативноправов
их актів та 
довідкових 
матеріалів, чинних 
стандартів і 
технічних умов, 
інструкцій та 
інших нормативно-
розпорядчих 
документів у галузі 
електроніки та 
телекомунікацій. 
Знати теорію та 
уміти 
схемотехнічно 
проектувати та 
розробку 
самостійну 
розробку нових та 
здійснювати 
модернізацію
існуючі елементи 
(модулі, блоки, 
вузли) аналогових 
та цифрових 
телекомунікаційни
х та 
радіотехнічних 
систем та мереж.

ОЗ03_Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Методи одностороннього 
представлення матеріалу 
(лекція, промова, доповідь, 
звіт, огляд, розповідь, 
пояснення). 
 Методи активізації 
здобувачів (дискусія, диспут, 
рольова гра, ділова гра, 
групова робота, самостійна 
робота з підручником, 
словниками, метод вправ 
/усних і письмових /тощо).

Поточний контроль 
(щозаняття: за 
накопичувальною системою 
- усний, письмовий).
Модульні контрольні роботи 
І, ІІ (у кінці семестрового 
модуля письмово).
СРС: виконання завдань у 
«Робочому зошиті з УМПС» 
з академічної майстерності 
та заповнення формулярів

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ 

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 



(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП01 Вступ до фаху Лекції, доповіді, презентації, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист доповіді за 
обраною тематикою

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН9. Вміти 
адмініструвати 
телекомунікаційні 
системи, 
інфокомунікаційні
та 
телекомунікаційні 
мережі.

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, самостійна 
робота, консультування

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ПРН10. Проводити 
випробування 
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем та систем 
телевізійного й 
радіомовлення у 
відповідності до 

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 

Залік, захист курсової 
роботи, захист 



технічних 
регламентів та 
інших 
нормативних 
документів.

консультування. лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, самостійна 
робота, консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН1. Знати 
теорії та методи 
фундаментальних 
та загально 
інженерних
наук в об’ємі 
необхідному для 
розв’язання 
спеціалізованих 
задач та 
практичних 
проблем у галузі 
професійної 
діяльності.

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Мультимедіа-лекції, 
інтерактивні лекції, 
практичні роботи, 
лабораторні роботи, курсова 
робота, самостійна робота, 
аналіз документів

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні). 
Самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні). 
Самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи



ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні). 
Самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні). 
Самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції. Лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні). 
Самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, проблемні лекції, 
очні та дистанційні 
лабораторні заняття, очні та 
дистанційні консультації, 
самостійна робота студента 

Експрес-контроль на 
лекціях, захист практичних, 
лабораторних робіт, усні та 
письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
ітоговий контроль

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні).
Самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОЗ01_Іспанська мова 
1

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ОЗ01_Іспанська мова 
2

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ОЗ01_Англійська 
мова1

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ОЗ01_Англійська 
мова2

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять,екзамен

ОЗ07_Інженерна та 
комп’ютерна 
графіка_(2020)

Мультимедіа-лекції, 
інтерактивні лекції, 
практичні роботи, 
лабораторні роботи, РГР, 
самостійна робота, аналіз 
документів

Захист практичних, 
лабораторних робіт, РГР, 
усні та письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
залік



ОЗ06_Фізика Інтерактивні лекції з 
використанням 
мультимедіа, експрес-
опитування, 
консультування, 
лабораторні роботи, 
дистанційні завдання,  
аналіз дії фізичних систем 
методами математичного 
моделювання, лабораторні 
роботи 

Усні опитування, захист 
реферативної роботи, 
коментування написаних 
рефератів, екзамен

ОЗ05_Вища 
математика 3

Лекції, Інтерактивні лекції, 
експрес-опитування, 
написання рефератів, 
самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, захист 
реферативної роботи, 
коментування написаних 
рефератів, екзамен

ОЗ05_Вища 
математика 2

Лекції, Інтерактивні лекції, 
експрес-опитування, 
написання рефератів, 
самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, захист 
реферативної роботи, 
коментування написаних 
рефератів, екзамен

ОЗ05_Вища 
математика 1

Лекції, Інтерактивні лекції, 
експрес-опитування, 
написання рефератів, 
самостійна робота, 
консультування

Усні опитування, захист 
реферативної роботи, 
коментування написаних 
рефератів, екзамен

ОЗ04 Філософія Інтерактивні лекції, 
проблемні евристичні 
діалоги, ділова гра, 
«метаплан», «флеш-
картки»,

 Інтерактивні завдання, 
дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
екзамен

ПРН2. Вміти 
застосовувати 
базові знання 
основних 
нормативно - 
правових актів та 
довідкових 
матеріалів, чинних 
стандартів і 
технічних умов,
інструкцій та 
інших нормативно
- розпорядчих 
документів у галузі 
електроніки та 
телекомунікацій. 

ОЗ01_Іспанська мова 
1

Лекції, дистанційні 
завдання, самостійна 
робота, консультування, 
практичні заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік, 
екзамен

ОЗ03_Українська 
мова (за професійним 
спрямуванням)

Лекції, дистанційні 
завдання, самостійна 
робота, консультування, 
практичні заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, екзамен

ОЗ02_Історія України 
та української 
культури

Лекційні заняття, 
семінарські заняття, 
індивідуальні завдання 
(реферативна робота), 
самостійна робота студентів

Оцінювання після 
обговорення на 
семінарських заняттях, 
модульні контрольні роботи, 
іспит

ОЗ01_Англійська 
мова1

Лекції, дистанційні 
завдання, самостійна 
робота, консультування, 
практичні заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік, 
екзамен

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ 

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП23_Безпека 
життєдіяльності та 
основи охорони праці

Інтерактивні лекції, 
лабораторні заняття, 
дистанційні інтерактивні 
консультації, самостійна 
робота здобувача вищої 

Поточний контроль під час 
лабораторних занять, 
рубіжний контроль у формі 
модульних контрольних 
робот, підсумковий 



освіти контроль у формі заліку

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП03 
Радіовимірювання 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП01 Вступ до фаху Інтерактивні лекції, 
дискусії, пошук інформації, 
публічна доповідь

Залік, захист доповіді на 
обрану тему, модульні 
контрольні роботи

ОП03 
Радіовимірювання 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН3. Вміти 
застосовувати 
знання в галузі 
інформатики й 
сучасних 
інформаційних 
технологій, 
обчислювальної і 
мікропроцесорної 
техніки та
програмування, 
програмних засобів 
для розв’язання 
спеціалізованих 
задач
та практичних 

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, практичні роботи, 
лабораторні роботи, 
самостійна робота, аналіз 
документів
Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 

Усні опитування, 
дистанційні завдання, 



проблем у галузі 
професійної 
діяльності.

(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

оцінювання модульних 
контрольних робіт та 
лабораторних робіт, 
екзамен, захист курсової 
роботи, залік

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

Лекції, лабораторні роботи, 
курсова робота, самостійна 
робота, публічний виступ, 
аналіз документів

Захист практичних, 
лабораторних робіт, 
курсової роботи, усні та 
письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
залік

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента 

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), іспит.

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

нтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

захист лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові),  ітоговий 
контроль екзамен

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

захист лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові),  ітоговий 
контроль екзамен

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань



захисти
П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ПРН8. Вміти 
застосовувати 
сучасні досягнення 
у галузі професійної 
діяльності 
побудови 
перспективних 
метою з 
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОЗ01_Іспанська мова 
1

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,заік, екзамен

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік

ОЗ01_Англійська 
мова1

Дистанційні завдання, 
модульні контрольні роботи, 
самостійна робота, 
консультування, практичні 
заняття,

Усні опитування, модульні 
контрольні роботи, залік, 
перевірка завдань 
практичних занять, залік, 
екзамен

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження,  самостійна 
робота, консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ПРН5. Вміти 
проводити 
розрахунки 
елементів 
телекомунікаційни

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), екзамен.



х систем,
інфокомунікаційни
х та 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем та
систем 
телевізійного й 
радіомовлення, 
згідно технічного 
завдання у 
відповідності до 
міжнародних 
стандартів, з 
використанням 
засобів 
автоматизації
проектування, в 
т.ч. створених 
самостійно
.

робота студента

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), залік, захит КР.

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Лекції, лабораторні заняття, 
вправи (практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
вправи (практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
вправи (практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, самостійна 
робота, консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

КП01 Цифрові 
пристрої

Самостійна робота, 
консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

Здача етапів згідно графіку 
виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, самостійна 
робота, консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 



(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи, 
захист РГР

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

Лекції, лабораторні роботи, 
курсова робота, самостійна 
робота, публічний виступ, 
аналіз документів

Захист практичних, 
лабораторних робіт, 
курсової роботи, усні та 
письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
залік

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП13 
Електродинаміка та  
поширення 
радіохвиль

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

ПРН6. Вміти 
проектувати, в 
т.ч. схемотехнічно 
нові 
(модернізувати 
існуючі)
елементи (модулі, 
блоки, вузли) 
телекомунікаційни
х та 
радіотехнічних
систем, систем 
телевізійного й 
радіомовлення 
тощо. 

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

П02_Переддипломна 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

П01_Виробнича 
практика

Виконання індивідуальних 
завдань, нагляд та 
консультування

Індивідуальні завдання, 
захист звіту з практики

ОП05 Основи теорії 
кіл 1

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП22 Теорія 
інформації та 
кодування

Лекції, лабораторні заняття, 
, самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
розрахунково-графічної 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП21 Мікрохвильова 
техніка

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист розрахунково-
графічної роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи



ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП15 Теорія та 
практика антен

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист 
курсовоїроботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП11 Основи 
радіоавтоматики та 
радіолокації

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП08 Електронні та 
квантові пристрої 
НВЧ

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП06 Статистична 
радіотехніка в 
мобільному зв’язку

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП05 Основи теорії 
кіл 2

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН4. Брати КП01 Цифрові Самостійна робота, Здача етапів згідно графіку 



участь у створенні 
прикладного 
програмного 
забезпечення
для елементів 
(модулів, блоків, 
вузлів) 
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем та
систем 
телевізійного й 
радіомовлення 
тощо.

пристрої консультування, аналіз 
документів, публічний 
виступ

виконання КП, захист 
курсового проекту

ОП20 
Телекомунікаційні 
системи та мережі.

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП17 Використання 
FPGA та CPLD у 
цифровому зв'язку 

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП 16 
Радіопередавальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці          

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

Лекції, лабораторні роботи, 
курсова робота, самостійна 
робота, публічний виступ, 
аналіз документів

Захист практичних, 
лабораторних робіт, 
курсової роботи, усні та 
письмові опитування, 
модульні контрольні роботи, 
залік

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 2

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента 

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), екзамен.

ОП02 Обчислювальна 
техніка та 
програмування 1

Інтерактивні лекції, 
проблемні лекції, очні та 
дистанційні лабораторні 
заняття, очні та дистанційні 
консультації, самостійна 
робота студента 

Поточний контроль, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи 
(письмові), екзамен.

ОП09 Сигналі та 
процеси в радіотехніці

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ПРН7. Брати 
участь у 
проектуванні 
нових (модернізації 
існуючих) 
телекомунікаційни
х систем, 
інфокомунікаційни
х, 
телекомунікаційни
х мереж, 

А01_Кваліфікаційна 
робота

Індивідуальні завдання, 
перевірка на самостійність 
та відсутність академічного 
плагіату, рецензування, 
попередній та основний 
захисти

Консультування, 
презентація індивідуальних 
завдань, попередній та 
основний захисти

ОП19 Основи 
телебачення та 
телевізійні системи

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, самостійна 
робота, консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи



радіотехнічних 
систем та систем 
телевізійного й 
радіомовлення 
тощо

ОП18 
Радіоприймальні 
пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП14  Цифрова 
обробка сигналів 
мобільного зв'язку

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист РГР, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 2

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП12 Цифрові 
пристрої 1

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП10 Аналогові 
електронні пристрої

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

ОП07 Основи 
комп'ютерного 
проектування 
телекомунікаційної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
самостійна робота, 
консультування.

Залік, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 ОП04 Компонентна 
база радіоелектронної 
апаратури

Лекції, лабораторні заняття, 
спостереження, вправи 
(практичні, графічні, 
технічні), самостійна робота, 
консультування.

Екзамен, захист курсової 
роботи, захист 
лабораторних робіт, 
модульні контрольні роботи

 


