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Чернівці – 2016 



І Преамбула 

1. РОЗРОБЛЕНО 

проектною групою Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

політехнічний коледж»   

ВНЕСЕНО 

цикловою комісією фундаментальних і радіотехнічних дисциплін 

Державного вищого навчального закладу «Чернівецький політехнічний коледж»   

2. РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО  

на засіданні педагогічної ради Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж» (протокол від 22 березня 2016 року №6)  

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  

наказом директора Державного вищого навчального закладу «Чернівецький 

політехнічний коледж» від 22 березня 2016 року № 17. 

Освітня програма вводиться в дію з 1 вересня 2016 року. 

3.ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

4. РОЗРОБНИКИ 

Семенюк Наталія Юріївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, голова циклової комісії фундаментальних і радіотехнічних дисциплін – 

керівник проектної групи;   

Глушко Наталія Юріївна – спеціаліст вищої категорії, викладач фахових 

радіотехнічних дисциплін – член проектної групи; 

Гайдичук Надія Леонідівна – спеціаліст вищої категорії, викладач 

фундаментальних дисциплін – член проектної групи. 

 



ІІ Загальна характеристика освітньо-професійної програми 

«Телекомунікації та радіотехніка» зі спеціальності 172 «Телекомунікації та 

радіотехніка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 

 

Повна назва закладу 

вищої освіти 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький  

політехнічний коледж» 

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації 

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація в дипломі Технік-конструктор 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Немає 

Мова викладання 
Українська мова 

Передумови 

Базова загальна середня освіта, повна загальна середня 

освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований 

робітник» 

Офіційна назва 

освітньо-професійної 

програми 

Телекомунікації та радіотехніка 

Мета освітньо-

професійної програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців 

в галузі телекомунікаційних технологій та радіотехніки 

зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», 

здатних вирішувати складні завдання та практичні 

проблеми проектування, розробки, тестування та 

ремонту радіоелектронної апаратури 

Опис предметної області 

Об’єкти вивчення: основи радіоелектроніки, 

схемотехніки та елементної бази; основні етапи 

розробки та проектування радіоелектронної апаратури 

та засобів телекомунікацій; методи та інструментальні 

засоби діагностики та ремонту побутової електронної 

апаратури. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

досліджувати предметну область та формувати вимоги 



до створення радіоелектронного продукту, досліджувати 

та діагностувати радіоелектронні пристрої, 

досліджувати інформаційні потоки в засобах зв’язку та 

телекомунікацій. 

Теоретичний зміст предметної області: базові 

математичні, інфологічні, економічні концептуальні 

положення щодо розробки, діагностики, ремонту та 

супроводження радіоелектронних пристроїв та засобів 

телекомунікацій, теоретичні основи аналізу вимог, 

моделювання, проектування, конструювання, 

супроводження та забезпечення якості радіоелектронної 

апаратури. 

Методи, методики та технології: методи та алгоритми 

розв’язування теоретичних і прикладних задач у різних 

сферах діяльності; технології розробки та проектування 

радіоелектронних пристроїв і засобів телекомунікацій; 

засоби моделювання вимог та інші методи i методики 

тестування радіоелектронних апаратів. 

Інструменти та обладнання: програмно-апаратні та 

інструментальні засоби проектування архітектури 

радіоелектронних пристроїв, документування та 

управління вимогами, інструменти налагодження коду, 

засоби аналізу цілісності радіоелектронних вузлів, 

підтримки процесу тестування, менеджменту проектів, 

методології групової динаміки і комунікації. 

Орієнтація освітньо-

професійної програми 

Програма базується на загальновідомих положеннях та 

результатах сучасних наукових досліджень у сфері 

радіотехніки, радіоелектроніки та телекомунікацій, 

вимог до організації процесу виробництва 

радіоелектронної апаратури, що забезпечить професійне 

становлення фахівця. 

Особливості освітньо-

професійної програми 

Концепція освітньо-професійної програми 

«Телекомунікації та радіотехніка» підготовки 

молодшого спеціаліста включає основні положення 

ГСВО «Освітньо-кваліфікаційна характеристика 

підготовки молодших спеціалістів з конструювання, 

виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних 

пристроїв» та ГСВО «Освітньо-професійна програма 

підготовки молодших спеціалістів з конструювання, 

виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних 

пристроїв» 2010 року 

Освітньо-професійною програмою передбачено 

можливість проходження студентами спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» технологічної та 

переддипломної практик на підприємствах різних форм 



власності. 

Академічні права 

випускників 

Можливість продовження освіти за першим 

(бакалаврським) рівнем (за скороченим терміном 

навчання) 

Придатність до 

працевлаштування 

Професійна діяльність – конструювання, виробництво 

та технічне обслуговування радіоелектронних 

пристроїв. 

Випускники можуть працювати за професіями згідно 

Національним класифікатором України «Класифікація 

видів економічної діяльності ДК 009:2010»: 

26.11 Виробництво електронних компонентів; 

26.12 Виробництво змонтованих електронних плат; 

26.30 Виробництво обладнання зв’язку; 

26.40 Виробництво електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, записування та 

відтворювання звуку й зображення; 

26.5 Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації; 

28.23 Виробництво офісних машин і устаткування, крім 

комп’ютерів і периферійного устаткування; 

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устаткування промислового призначення;  

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й 

оптичного устаткування; 

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування; 

95.12 Ремонт обладнання зв’язку.  

    Можуть займати первинні посади КЛАСИФІКАТОР 

ПРОФЕСІЙ ДК 003:2010:  

 технік-конструктор (електроніка); 

 технік-технолог (електроніка); 

 технік із конфігурованої комп’ютерної системи; 

 технік із структурованої кабельної системи;  

 технік обчислювального (інформаційно-

обчислювального) центру. 

Місця працевлаштування: проектно-конструкторські, 

науково-дослідні, виробничі, державні та приватні 

підприємства, організації та установи. 
 



ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» 

Обсяг освiтньо-професійної програми становить 180 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання за денною формою: 

 на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців; 

 на основі повної загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців; 

 на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» – 

2 роки 10 місяців. 

Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту встановленого 

зразка. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки молодшого 

спеціаліста за максимальний час за циклами підготовки подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Розподіл змісту освітньо-професійної програми «Телекомунікації та 

радіотехніка» 

Загальний обсяг навчального часу за програмою підготовки 

(кредити ЄКТС) 
180 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (кредити 

ЄКТС) 
25,50 

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки (кредити 

ЄКТС) 
29,25 

Цикл професійної та практичної підготовки (кредити ЄКТС) 125,25 

 

Перелік компонентів освітньо-професійної програми «Телекомунікації та 

радіотехніка» наведено в додатку А. 



ІV Програмні компетентності 

Компетентності 

соціально-особистісні 

(КСО) 

КСО-01 – розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно інших людей і відносно природи 

(принципи біоетики); 

КСО-02 – розуміння необхідності та дотримання норм 

здорового способу життя; 

КСО-03 – здатність учитися; 

КСО-04 – здатність до критики й самокритики; 

КСО-05 – креативність, здатність до системного 

мислення; 

КСО-06 – адаптивність і комунікабельність; 

КСО-07 – наполегливість у досягненні мети; 

КСО-08 – турбота про якість виконуваної роботи; 

КСО-09 – толерантність; 

КСО-10 – екологічна грамотність. 

Загальнонаукові 

компетентності (КЗН) 

КЗН-01 – базові уявлення про основи філософії, 

психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, схильності до 

етичних цінностей, знання вітчизняної історії, 

економіки й права, розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків розвитку суспільства й уміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності; 

КЗН-02 – базові знання фундаментальних розділів 

математики, в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в 

обраній професії; 

КЗН-03 – базові знання в галузі інформатики й сучасних 

інформаційних технологій; навички використання 

програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси; 

КЗН-04 – базові знання фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загально-професійних 

дисциплін; 

КЗН-05 – базові знання в галузі, необхідні для освоєння 

загально-професійних дисциплін. 

Інтегральна 

компетентність (ІК) 

КІ-01 – здатність до письмової й усної комунікації 

державною мовою; 

КІ-02 – знання іноземної мови; 

КІ-03 – навички роботи з комп’ютером; 

КІ-04 – навички управління інформацією; 

КІ-05 – дослідницькі навички. 

 



Професійні 

компетентності: 

 

Компетентності 

загально-професійні 

(КЗП)  

КЗП-01 – сучасні уявлення оцінки стану природного 

середовища, охорони живої природи, законодавства 

України в галузі охорони природи і 

природокористування, уявлення про основи загальної, 

системної та прикладної екології, принципи 

оптимального природокористування та охорони 

природи; 

КЗП-02 – базові уявлення про взаємозв’язок людини і 

навколишнього середовища в галузі радіології та 

галузевої екології, розуміння соціальних і екологічних 

наслідків своєї професійної діяльності; 

КЗП-03 – базові уявлення про основи біології людини та 

охорони здоров’я; 

КЗП-04 – здатність організовувати роботу відповідно до 

вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

КЗП-05 – базові уявлення про радіотехніку; 

КЗП-06 – базові уявлення про економічний механізм 

діяльності підприємства, як основної ланки 

промислового виробництва; 

КЗП-07 – здатність планувати та реалізовувати 

відповідні заходи організації діяльності підприємства, 

аналізувати результати його діяльності; 

КЗП-08 – здатність організовувати підприємницьку 

діяльність, навички менеджменту та основ 

підприємницького діловодства; 

КЗП-09 – володіння принципами та методами 

стандартизації, знання комплексів стандартів для 

представлення результатів проектно-конструкторських і 

технологічних робіт у формі технічних норм і 

забезпечення техніко-економічної ефективності робіт; 

КЗП-10 – базові уявлення про принципи теле- і 

радіозв’язку, про основи передачі та прийому 

інформації, сигнали та процеси в радіотехніці, знання 

фізичної суті перетворень; 

КЗП-11 – сучасні уявлення про основні тенденції та 

перспективи розвитку радіоелектронної апаратури 

(радіопередавачів, радіоприймальних пристроїв, 

телевізійних систем та ін.), про її функції, принципи дії, 

показники якості та характеристики, знання правил 

техніки безпеки та охорони праці під час роботи з 

радіоелектронною апаратурою; 

КЗП-12 – сучасні уявлення про стан мікропроцесорної 

техніки і перспективи її розвитку, знання основ 



архітектури комп’ютерної техніки та мікропроцесорів, 

загальних принципів побудови та організації 

комп’ютерної техніки та обчислювальних систем; 

КЗП-13 – базові знання матеріалознавства 

радіоелектронних засобів та елементної бази 

радіоелектронної апаратури, технічної механіки; 

КЗП-14 – знання класифікації радіоелектронної 

апаратури, впливу на радіоелектронну апаратуру 

дестабілізуючих факторів та основ захисту від них; 

КЗП-15 – базові уявлення про принципи, методи та 

підходи до конструювання радіоелектронної апаратури 

та окремих її вузлів з урахуванням вимог до надійності, 

впливу дестабілізуючих факторів, вимог технологічної 

підготовки виробництва; 

КЗП-16 – базові знання про графічне та текстове 

оформлення документації радіоелектронної апаратури, 

виконання та оформлення конструкторської та 

технологічної документації, оформлення та внесення 

змін до КД, організації служб КД на підприємстві; 

КЗП-17 – знання основних положень теорії контролю 

якості радіоелектронної апаратури, зв’язку якості та 

економічних показників радіоелектронної апаратури; 

КЗП-18 – сучасні уявлення про автоматизацію проектно-

конструкторських робіт, процесів виробництва та 

контролю радіоелектронної апаратури; 

КЗП-19 – здатність до ділової комунікації у професійній 

сфері, знання основ ділового спілкування, навички 

роботи в команді. 

Компетентності 

спеціалізовано-

професійні (КСП) 

КСП-01 – здатність застосовувати основні методи 

електрорадіовимірювань і вимірювальну техніку для 

діагностики радіотехнічних пристроїв і вузлів при 

проведенні випробувань радіоелектронної апаратури та 

здійсненні контролю якості; 

КСП-02 – здатність використовувати знання та уміння в 

галузі фундаментальних розділів фізики, теорії 

електричних кіл, електронних приладів та 

мікроелектроніки, основ метрології для досліджень 

фізичних процесів, що відбуваються в радіоелектронній 

апаратурі (приймачах, передавачах, телевізійних 

системах тощо) та окремих їх каскадах, 

експериментально знаходити і порівнювати основні 

показники якості радіоелектронної апаратури 

(приймачів, передавачів, телевізійних систем тощо) та їх 

каскадів; 

КСП-03 – здатність використовувати професійно-



орієнтовані знання, уміння та навички в галузі 

схемотехніки радіотехнічних пристроїв для вивчення та 

читання електричних структурних, функціональних і 

принципових схем різної радіоелектронної апаратури 

(приймачів, передавачів, телевізійних систем тощо) та її 

каскадів; 

КСП-04 – здатність використовувати математичний 

апарат для розрахунку каскадів телевізійних систем, 

радіоприймачів і радіопередавачів, складати схеми 

електричні функціональні та принципові цих пристроїв 

відповідно до проведених розрахунків; 

КСП-05 – здатність використовувати знання, уміння та 

навички після освоєння фундаментальних розділів 

загально-професійних дисциплін для організації 

випробувань, ремонту та технічного обслуговування 

радіоелектронної апаратури; 

КСП-06 – професійноорієнтовані знання та уміння в 

галузі теоретичних основ інформатики та практичного 

використання комп’ютерних технологій;  

КСП-07 – здатність володіти навичками роботи з 

комп’ютерною технікою на рівні користувача, 

використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань в галузі 

професійної діяльності; 

КСП-08 – здатність використовувати професійно-

орієнтовані знання в галузі проектування та 

виробництва радіоелектронної апаратури при 

розв’язанні задач проектування конкретних 

радіоелектронних пристроїв; 

КСП-09 – здатність розвивати вміння та навички 

самостійної роботи в галузі проектування 

радіоелектронних пристроїв, оволодівати методикою 

експериментування, закріплювати розрахункові, 

проектно-конструкторські та експериментальні уміння 

та навички; 

КСП-10 – здатність використовувати знання та уміння в 

галузі теорії матеріалознавства та елементної бази 

виробництва радіоелектронної апаратури для вибору 

основних конструкційних матеріалів і електрорадіо-

елементів при виконанні проектно-конструкторських 

робіт і технологічної підготовки виробництва 

радіоелектронної апаратури; 

КСП-11 – здатність використовувати знання та уміння в 

галузі теорії контролю якості радіоелектронної 

апаратури для освоєння основних експериментальних 



методів контролю комплектуючих і матеріалів на 

відповідність їх параметрів паспортним даним, деталей 

радіоелектронної апаратури, електричних параметрів 

вузлів радіоелектронної апаратури, якості складання та 

монтажу радіоелектронної апаратури та її вузлів за 

допомогою контрольно-вимірювальних приладів; 

КСП-12 – здатність використовувати професійно-

орієнтовані знання та вміння з фундаментальних 

розділів загальнопрофесійних дисциплін для 

проектування джерел електроживлення радіоелектрон-

ної апаратури з врахуванням необхідності зменшення 

споживаної потужності як джерел, так і самої 

радіоелектронної апаратури. 

 

Матриця забезпечення програми результатів навчання відповідними 

компетентностями освітньо-професійної програми наведена у додатку Б 

 

V Практичні результати підготовки здобувачів освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», сформований за термін 

навчання 

ПР - 01 Застосування основних теорій, методів та принципів математичних та 

природничих наук у сфері професійної діяльності. 

ПР - 02 Застосування базових професійних та наукових знань в галузі соціально-

гуманітарних та економічних наук у пізнавальній та професійній 

діяльності. 

ПР - 03 Демонстрація навичок спілкування державною та іноземною мовою із 

використанням навичок міжособистісної взаємодії, в міжнародному 

контексті з представниками інших професійних груп різного рівня для 

донесення до фахівців і нефахівців інформації з використанням сучасних 

засобів комунікації. 

ПР - 04 Оволодіння практичними навичками ефективної роботи самостійно 

(курсове та дипломне проектування) або в групі (лабораторні роботи, в 

тому числі навиками лідерства при їх виконанні), вміння отримати 

бажаний результат в умовах обмеженого часу з акцентом на професійну 

сумісність. 

ПР - 05 Володіння державною та іноземними мовами із використанням 

професійної термінології. 

ПР - 06 Здатність застосовувати основні методи електрорадіовимірювань та 

вимірювальну техніку для діагностики радіотехнічних пристроїв та вузлів 

при проведенні випробувань радіоелектронної апаратури та при 

забезпеченні контролю якості. 



ПР - 07 Здатність планувати та реалізовувати відповідні заходи організації 

діяльності окремої ланки підприємства, аналізувати результати його 

діяльності. 
ПР - 08 Здатність використовувати знання та уміння в галузі фундаментальних 

розділів фізики, теорії електричних кіл, електронних приладів та 

мікроелектроніки, основ метрології для досліджень фізичних процесів, 

що відбуваються в радіоелектронній апаратурі (приймачах, передавачах, 

телевізійних системах та ін.) та окремих їх каскадах, експериментально 

знаходити і порівнювати основні показники якості радіоелектронної 

апаратури (приймачів, передавачів, телевізійних систем та ін.) та їх 

каскадів. 

ПР - 09 Здатність використовувати професійноорієнтовані знання, уміння та 

навички в галузі схемотехніки радіотехнічних пристроїв для вивчення та 

читання електричних структурних, функціональних і принципових схем 

різної радіоелектронної апаратури (приймачів, передавачів, телевізійних 

систем та ін.) та її каскадів. 

ПР - 10 Здатність використовувати математичний апарат для розрахунку каскадів 

телевізійних систем, радіоприймачів і радіопередавачів, складати схеми 

електричні функціональні та принципові цих пристроїв за проведеними 

розрахунками. 

ПР - 11 Здатність використовувати знання, уміння та навички після освоєння  

фундаментальних розділів загальнопрофесійних дисциплін для 

організації випробувань, ремонту та технічного обслуговування 

радіоелектронної апаратури. 

ПР - 12 Здатність використовувати професійноорієнтовані знання та уміння в 

галузі теоретичних основ інформатики та практичного використання 

комп’ютерних технологій, вміти визначати параметри лінії на основі 

радіоканалу, фізичні процеси в цифрових системах передачі інформації 

ПР - 13 Здатність володіти навичками роботи з комп’ютерною технікою на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань в галузі професійної діяльності 

ПР - 14 Здатність використовувати професійноорієнтовані знання в галузі 

проектування та виробництва радіоелектронної апаратури при 

розв’язанні задач проектування конкретних радіоелектронних пристроїв. 

ПР - 15 Здатність розвивати вміння та навички самостійної роботи в галузі 

проектування радіоелектронних пристроїв, оволодівати методикою 

експериментування, закріплювати розрахункові, проектно-

конструкторські та експериментальні уміння та навички. 

ПР - 16 Здатність використовувати знання та уміння в галузі теорії 

матеріалознавства та елементної бази радіоелектронної апаратури для 

вибору основних конструкційних матеріалів та електрорадіоелементів 

при виконанні проектно-конструкторських робіт і технологічної 

підготовки виробництва радіоелектронної апаратури. 

ПР - 17 Здатність використовувати знання та уміння в галузі теорії контролю 



якості радіоелектронної апаратури для освоєння основних 

експериментальних методів контролю комплектуючих і матеріалів на 

відповідність їх параметрів паспортним даним, деталей радіоелектронної 

апаратури, електричних параметрів вузлів радіоелектронної апаратури, 

якості складання та монтажу радіоелектронної апаратури та її вузлів за 

допомогою контрольно-вимірювальних приладів. 

ПР - 18 Здатність використовувати професійноорієнтовані знання та вміння з 

фундаментальних розділів загальнопрофесійних дисциплін для 

проектування джерел електроживлення радіоелектронної апаратури з 

врахуванням необхідності зменшення споживаної потужності як джерел, 

так і самої радіоелектронної апаратури. 

ПР - 19 Здатність використовувати та розробляти технічну документацію, в тому 

числі з використанням сучасних інформаційних технологій.  

ПР - 20 Здатність використовувати професійно-профільовані знання та практичні 

навички з цифрової схемотехніки для синтезу цифрових вузлів засобів 

автоматизації, проектування їх на основі мікропроцесорних комплектів, 

мікроконтролерів. 

ПР - 21 Здатність конструювати друковані плати та друковані вузли, проводити 

аналіз конструкцій електронних пристроїв. 

ПР - 22 Здатність виконувати розрахунки необхідних параметрів електронних 

засобів, що проектуються з метою досягнення нормативної якості та 

надійності, використовуючи технічну довідникову літературу, 

нормативні документи, інформаційні технології, знання принципів 

функціонування об’єктів проектування. 

ПР - 23 Здатність використовувати чинну нормативно-правову базу з питань 

охорони праці, організовувати дотримання вимог безпеки праці та гігієни 

учасників трудового процесу. 

ПР - 24 Здатність забезпечувати планування техніко-економічних показників 

дільниці, удосконалювати взаємодії між окремими службами, технічно 

забезпечувати роботу виробничої, регулювальної та ремонтної дільниці, 

аналізувати результати діяльності, приймати практичні рішення для 

підвищення ефективності. 

ПР - 25 Здатність здійснювати ремонт, регулювання та налаштування окремих 

вузлів, блоків, а також електронних апаратів і комутаційних мереж. 

 

Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми наведена у додатку В. 



VІ Форма атестації здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» 

Форма атестації 

здобувачів освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

дипломного проекту 

Вимоги до дипломного 

проекту 

Дипломний проект передбачає реалізації 

індивідуального технічного завдання творчого 

характеру у сфері телекомунікацій та радіотехніки, 

обираючи ефективні (оптимальні) шляхи його рішення 

Вимоги до публічного 

захисту 

Захист дипломного проекту відбувається на засіданні 

Державної екзаменаційної комісії 

 

VІІ Вимоги до наявності систем внутрішнього забезпечення якості 

освіти 

1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ 

«Чернівецький політехнічний коледж» розроблено згідно з принципами:  

 відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти; 

 автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за 

забезпечення якості освітньої діяльності; 

 здійснення моніторингу якості; 

 системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 

 постійного підвищення якості; 

 залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості; 

 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

2. Система забезпечення якості у коледжі включає: 

 стратегію та процедури забезпечення якості освіти; 

 критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

 систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації навчально-

виховного процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 



 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління закладом освіти; 

 створення в закладі інклюзивного освітнього середовища; 

 інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

3. Система оцінювання здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст». 

3.1 Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію навчального процесу в ДВНЗ «Чернівецький 

політехнічний коледж», «Положення про організацію та методику проведення 

поточного, семестрового, підсумкового контролю навчання студентів у ДВНЗ 

«Чернівецький політехнічний коледж», «Положення про порядок створення та 

організацію роботи Державної екзаменаційної комісії в ДВНЗ «Чернівецький 

політехнічний коледж». 

3.2 Система оцінювання знань включає поточний контроль та підсумкову 

атестацію здобувачів освіти. 

3.3 Поточний контроль здійснюється протягом усього семестру під час 

проведення практичних, лабораторних, семінарських занять і має за мету 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 

3.4 Підсумкова атестація включає семестрову (залік/іспит) та державну 

атестацію здобувачів освіти (захист дипломного проекту). 

3.5 Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені 

графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

робочою програмою дисципліни. 

3.6 Атестація здобувачів освіти – це встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів освіти. 



3.7 Атестація випускників спеціальності завершується видачею документів 

встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та 

присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

3.8 Атестацію здобувачів вищої освіти здійснюють Державні екзаменаційні 

комісії (далі – ДЕК). Строк повноважень ДЕК становить один календарний рік. 

Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ДЕК здійснює 

директор коледжу. 

3.9 Головою ДЕК призначається фахівець або провідний науковець галузі 

електроніки та телекомунікацій наукової діяльності, який не є працівником 

коледжу, на термін не більше трьох років поспіль.  

3.10 Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту дипломних проектів, а 

також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення 

коледжу, присудження відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та 

присвоєння відповідної кваліфікації приймається на закритому засіданні ДЕК 

відкритим голосуванням більшістю голосів членів ДЕК, які брали участь у її 

засіданнях. При однаковій кількості голосів голова ДЕК має вирішальний голос. 

Оцінки виставляє кожен член ДЕК, а голова підсумовує їх результати по 

кожному студенту.  

3.11 Відповідальними за провадження та вдосконалення процесу 

підготовки до дипломного проектування, його забезпечення, проведення 

процедури захисту дипломних проектів є відділення, циклові комісії, 

студентська рада, заступник директора з навчальної роботи. 

4 Показники забезпечення навчальним закладом якості освіти є рівень 

успішності студентів, кількість переможців всеукраїнських і міжнародних 

студентських олімпіад, відсоток працевлаштованих випускників, оцінка 

(відгуки) роботодавців. 

 



VІІІ Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт 

вищої освіти 

1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти». 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій». 

5. Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009:2010». 

6. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій ДК 

003:2010». 

 



ДОДАТОК А 

Перелік компонентів ОПП 

Код н/д 
Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти, практика, дипломний проект) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

ГСЕ 1 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕ 1.01 Історія України 1,5 Екзамен 

ГСЕ 1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням) 1,5 Залік 

ГСЕ 1.03 Культурологія 1,5 Залік 

ГСЕ 1.04 Основи філософських знань  1,5 Залік 

ГСЕ 1.05 Економічна теорія* 1,5 Залік 

ГСЕ 1.06 Основи правознавства* 1,5 Залік 

ГСЕ 1.07 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6 Екзамен 

ГСЕ 1.08 Соціологія 1,5 Залік 

ГСЕ 1.09 Фізичне виховання 7,5 Залік 

ГСЕ 1.10 Етика та психологія ділового спілкування 1,5 Залік 

 Разом по циклу: 25,50  

МПН 2 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

МПН 2.01 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 3 Залік 

МПН 2.02 Фізика 3,75 Екзамен 

МПН 2.03 Вища математика 4,5 Залік 

МПН 2.04 Основи технічної механіки 1,5 Залік 

МПН 2.05 Інженерна та комп’ютерна графіка 3,75 Залік 

МПН 2.06 Інформатика 1,5 Залік 

МПН 2.07 Основи теорії кіл 3 Екзамен 

МПН 2.08 Економіка промисловості 1,5 Залік 

МПН 2.09 Основи підприємництва 1,5 Залік 

МПН 2.10 Основи екології* 1,5 Залік 

МПН 2.11 Дискретна математика 3,75 Залік 

 Разом по циклу: 29,25  
ПП 3 Цикл професійної та практичної підготовки 

ПП 3.01 Введення в спеціальність  1,5 Залік 

ПП 3.02 Стандартизація 1,5 Залік 

ПП 3.03 Сигнали та процеси в радіотехніці 2,25 Залік 

ПП 3.04 Електронні пристрої та мікроелектроніка 3 Залік 

ПП 3.05 Метрологія та вимірювальна техніка 2,25 Залік 

ПП 3.06 
Матеріалознавство радіоелектронних засобів та елементна 

база РЕА 
3 Залік 

ПП 3.07 Основи автоматики  3 Залік 

ПП 3.08 ЕОМ та мікропроцесори  3 Залік 

ПП 3.09 Схемотехніка радіотехнічних пристроїв  3 Екзамен 



ПП 3.10 Джерела електроживлення РЕА 1,5 Залік 

ПП 3.11 Радіопередавальні пристрої  1,5 Залік 

ПП 3.12 Радіоприймальні пристрої 1,5 Залік 

ПП 3.13 Основи телебачення  1,5 Залік 

ПП 3.14 Основи конструювання і технології виробництва РЕА 3 Екзамен 

ПП 3.15 Основи ремонту і регулювання РЕА 2,25 Залік 

ПП 3.16 Контроль якості РЕА 1,5 Залік 

ПП 3.17 Пристрої НВЧ і антени 3,75 Залік 

ПП 3.18 
Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних 

системах 
3 Залік 

ПП 3.19 Системи автоматизованого проектування 3,75 Залік 

ПП 3.20 Основи електроніки 9 Залік 

ПП 3.21 Пристрої підсилення сигналів 3 Залік 

ПП 3.22 Проектування РЕА 6,75 Залік 

ПП 3.23 Основи телекомунікацій 5,25 Екзамен 

ПП 3.24 Основи комп'ютерних технологій 9 Залік 

ПП 3.25 Навчальна радіомонтажна практика 4,5 Залік 

ПП 3.26 Навчальна елекрорадіовимірювальна практика  4,5 Залік 

ПП 3.27 Навчальна практика для отримання робітничої професії  10,5 Залік 

ПП 3.28 Навчальна комп’ютерна практика  3 Залік 

ПП 3.29 Виробнича технологічна практика  9 Залік 

ПП 3.30 Виробнича переддипломна практика  6 Залік 

ПП 3.31 Дипломне проектування  9 Захист 

 Разом по циклу: 125,25  

 Загальна кількість кредитів: 180  

 

 – дисципліни освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

інтегруються з  навчальними предметами  загальноосвітньої підготовки



 

 


