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Передмова 

 
Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці молодших спеціалістів у галузі 

знань 17 «Електроніка та телекомунікації» зі спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» та заснована на компетентнісному підході. 

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою циклової 

комісії радіотехнічних дисциплін Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя у складі: 

Голова робочої групи:  Приймак Віктор Адамович, спеціаліст вищої 

категорії, викладач-методист 

Члени робочої групи:  

1. Василишин Ольга Зіновіївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист; 

2. Савчук Михайло Петрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист; 

3. Федечко Віталій Мар’янович – спеціаліст вищої категорії 
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1. Профіль освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва 
вищого 
навчального 
закладу та 
структурного 
підрозділу 
 

Технічний коледж Тернопільського національного 
технічного університету ім. І.Пулюя, відділення 
електронних апаратів, циклова комісія радіотехнічних 
дисциплін 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень та назва 
кваліфікації 
мовою оригіналу 
 

Молодший спеціаліст,  
технік-конструктор 
 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 
 

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування 
радіотехнічних пристроїв 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний,  
180 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 3 роки 
 

Наявність 
акредитації 

МОН України, сертифікат про акредитацію за першим 
рівнем НД №2087453 від 2.08.2017р. до 1.07.2019р.  
 

Цикл/рівень 
 

FQ-EHEA – короткий цикл; EQF-LLL – 5 рівень; НРК 
України – 5 рівень (2011 р.), що відповідає 6-му рівню 
НРК (2017р.) 
 

Передумови Документ державного зразка про базову або повну 
загальну середню освіту, диплом державного зразка про 
професійну (професійно-технічну) освіту 
 

Мова(и) 
викладання 
 

Українська мова 

Термін дії 
освітньої 
програми 
 

До 01.07.2019р. 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення 
опису освітньої 
програми 

http://www.tk.te.ua 
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2 – Мета освітньої програми 

Метою освітньої програми є забезпечення підготовки конкурентоспроможних 
на ринку праці висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та 
професійними компетентностями щодо використання сучасних 
телекомунікаційних систем та мереж, на провідних підприємствах в галузі 
телекомунікацій, на виробничих, комерційних та торгових фірмах з ремонту, 
програмування та налагодження телекомунікаційної апаратури, в компаніях 
мобільного зв’язку та мереж в підрозділах зв’язку в банківських та фінансових 
установах, конструкторських бюро, тощо. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна 
область (галузь 
знань, 
спеціальність) 
 

17 «Електроніка та телекомунікації» 
172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
 

Орієнтація 
освітньої 
програми 

Освітньо-професійна.  
Міждисциплінарна та професійна підготовка здобувачів 
освіти з телекомунікацій та радіотехніки, прийняття 
ефективних професійних рішень в області проектування та 
технічного обслуговування телекомунікаційних систем 
універсального і спеціалізованого призначення, їх 
компонентів 
 

Основний фокус 
освітньої 
програми  

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття 
знань та умінь в галузі електроніки та телекомунікацій.  
Узагальнює вимоги з боку держави, світового 
співтовариства та споживачів до змісту вищої освіти, 
відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з 
урахуванням аналізу професійної діяльності. Встановлює 
галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 
діяльності випускників згідно державних вимог до 
властивостей та якостей особи, що здобула певний 
освітній рівень відповідного фахового спрямування 
 

Особливості 
програми 

Регулярне оновлення, що дозволить врахувати тенденції 
прогресуючого оновлення радіо- та телекомунікаційних 
систем. 
Проходження переддипломної практики в провідних 
компаніях м. Тернополя та інших містах Західного регіону 
України. 
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4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштуван
ня 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з 
Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та 
телекомунікацій: 

- диспетчер електрозв’язку; 
- технік електрозв’язку; 
- технік з радіолокації; 
- технік з сигналізації; 
- технік з конфігурації комп’ютерних систем; 
- технік із структурованої кабельної системи; 
- технік обчислювального (інформаційно-

обчислювального)центру; 
- технік-конструктор (електроніка); 
- технік-технолог (електроніка)  

 
Подальше 
навчання 

Можливість продовження освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти: HPK України – 7 
рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень 
 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Студентоцентричне навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчальні та виробничі практики тощо. 
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, практичні заняття, 
лабораторні роботи, індивідуальні та групові заняття, 
консультації. 
 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 
чотирибальною шкалою – («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно») та вербальною – 
(«зараховано», «не зараховано»). 
Види контролю: вхідний, поточний, тематичний, 
періодичний, підсумковий, самоконтроль. 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестовий, 
презентація тематичної роботи, захист лабораторних, 
розрахункових робіт, курсових проектів, заліки, іспити, 
державна атестація. 
 

Система 
оцінювання 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється 
за чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала 
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівнева 
національна шкала (зараховано/не зараховано). 
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6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розуміти і аналізувати напрями загальної теорії 
побудови радіотехнічних та телекомунікаційних пристроїв, 
їх реалізацій та здійснювати на їх основі проектування 
радіоелектронних та телекомунікаційних систем. Здатність 
до підвищення ефективності проектування радіотехнічних 
та телекомунікаційних пристроїв і систем, підвищення 
якості і техніко-економічного рівня результатів 
проектування. Володіння знаннями, методологією, 
підходами, до принципів побудови мобільних 
радіоелектронних пристроїв та систем. Здатність до 
розробки та застосування методів та алгоритмів цифрової 
обробки сигналів у радіоелектронних та 
телекомунікаційних пристроях і системах. Здатність до 
проектування та обслуговування систем та пристроїв 
мобільного зв’язку у сучасних телекомунікаційних 
мережах. 
 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 
так і письмово. 
ЗК-4. Здатність спілкуватися іноземною мовою  
ЗК-5. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК-6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 
ЗК-8. Здатність працювати в команді, розуміючи розподіл 
ролей, їхні функціональні обов’язки та взаємозамінність. 
ЗК-9. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 
ЗК-10. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 
ЗК-11. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
 

Фахові 
компетентності 
спеціальності 
(ФК) 
 
 
 
 
 
 

ФК-1. Уявлення про фізико-хімічні властивості матеріалів, 
які використовуються у виробництві електронних апаратів; 
ФК-2. Здатність використовувати теоретичні знання і 
практичні навички щодо обгрунтованого підбору 
матеріалів для виробництва та ремонту електронних 
апаратів; знання принципів роботи, характеристик та 
параметрів елементів та компонентів електронних 
пристроїв.  
ФК-3. Уявлення про загальні принципи побудови схем та 
роботи електронних пристроїв; 
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ФК-4. Знання принципів проектування, методології 
побудови систем автоматизованого проектування та вимог 
до видів забезпечення САПР;  
ФК-5. Знання про структуру та обладнання сучасного 
виробництва електронних апаратів; 
ФК-6. Здатність використовування професійно 
профільованих знань й умінь в практичному використанні 
комп’ютерних технологій в галузі професійної діяльності; 
ФК-7. Здатність використовувати професійно профільовані 
знання й вміння в роботі з електро- радіовимірювальними 
приладами; 
ФК-8. Здатність використовування технологічних 
стандартів, нормативних документів, теоретичних знань та 
практичних умінь для виконання робіт з виробництва, 
обслуговування та ремонту електронної побутової 
апаратури та апаратури спеціального призначення.  
ФК-9. Знання структурних схем пристроїв відтворення 
зображення, принципів роботи телевізійних систем ; 
ФК-10. Здатність використовування теоретичних знань і 
практичних навичок щодо технічного обслуговування та 
ремонту основних вузлів та блоків електронної апаратури; 
ФК-11. Здатність використання теоретичних знань та 
практичних навичок щодо технології обслуговування та 
ремонту основних вузлів та блоків офісної електронної 
техніки.  
ФК-12. Здатність використання теоретичних знань та 
практичних навичок при проектуванні, експлуатації та 
обслуговування телекомунікаційних мереж та систем.  
ФК-13. Здатність використання теоретичних знань і 
практичних навичок при виконанні монтажних робіт.  
ФК-14. Знання основних принципів розробки 
конструкторської і технічної документації (ЄСТПВ), єдиної 
системи технологічної документації. 
ФК-15. Знання технології та послідовності конструювання 
та виробництва електронної техніки та електронно-
обчислювальних засобів. 
ФК-16. Знання методів забезпечення надійної та якісної 
роботи електронної апаратури, закони та закономірності її 
налагодження та обслуговування. 
ФК-17. Знання методів регулювання і налагоджування 
електронної апаратури. 
 
7 – Програмні результати навчання 

РН-1 Вміння створювати і оформлювати документацію з виробництва, 
ремонту та технічного обслуговування електронних апаратів за 
допомогою засобів комп’ютерної та оргтехніки. 
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РН-2 Вміння конструювати друковані плати та друковані вузли, проводити 
аналіз конструкцій електронних апаратів. 

РН-3 Вміння виконувати розрахунки необхідних параметрів електронних 
засобів, що проектуються з метою досягнення нормативної якості та 
надійності, використовуючи технічну, довідкову літературу, 
нормативні документи, обчислювальну техніку, знання принципів 
функціонування об’єктів проектування. 

РН-4 Вміння атестувати та раціонально організувати робоче місце 
РН-5 Вміння використовуючи чинну нормативно-правову базу з питань 

охорони праці, організовувати дотримання вимог безпеки праці та 
гігієни учасниками трудового процесу 

РН-6 Вміння використовувати основні методи програмування та 
моделювання у галузі електроніки 

РН-7 Вміння проводити за заданими алгоритмами і за допомогою ЕОМ 
розрахунки прогнозованих параметрів та характеристик електронних 
приладів та пристроїв 

РН-8 Вміння використовувати загальне та спеціальне контрольно-
вимірювальне випробувальне устаткування 

РН-9 Вміння за заданими електронною схемою, технологічними, 
економічним та іншими показниками виконати проектування 
конструкції електронних приладів та пристроїв 

РН-10 Вміння використовуючи нормативно-технічну документацію щодо 
властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників 
розробити конструкцію деталей електронних приладів та пристроїв 

РН-11 Вміння розробляти  окремі графічні та текстові конструкторські 
документи вузлів РЕА 

РН-12 Вміння виконувати  конструкторські розрахунки основних вузлів 
пристрою 

РН-13 Вміння використовуючи ЄСТП виробництва, ЄСТД, технічну 
документацію на обладнання, іншу нормативно-технічну,  
технологічну і довідкову документацію та типові технологічні 
процеси, затверджені інструкції на підприємстві розраховувати 
подетальні та поопераційні нормативи витрат основних та 
допоміжних матеріалів, інструменту 

РН-14 Вміння розраховувати технічно обґрунтовані нормативи часу на 
типові технологічні операції 

РН-15 Вміння виконувати  розрахунки з оцінки надійності вузлів РЕА 
РН-16 Вміння користуючись технічною документацією радіотехнічних 

пристроїв, довідниками, вимірювальними приладами і монтажним 
інструментом вибирати і застосовувати основні методи 
електрорадіовимірювань та раціонально вибирати 
електрорадіовимірювальні прилади для діагностики вузлів 
радіотехнічних пристроїв 

РН-17 Вміння виконувати нескладний поточний ремонт в період технічного 
обслуговування електронних приладів 

РН-18 Здатність самостійного навчання впродовж життя 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

Група розробників: 3 спеціалісти вищої категорії, 
викладачі-методисти; 1 спеціаліст вищої категорії. Всі 
розробники є штатними працівниками Технічного 
коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя. 
Гарант освітньої програми: В.А. Приймак, завідувач 
відділенням електронних апаратів, спеціаліст вищої 
категорії, викладач-методист. 
Фахову підготовку здійснює циклова комісія 
радіотехнічних дисциплін у складі 12 викладачів. До 
реалізації програми залучаються провідні фахівці 
підприємств телекомунікаційної та радіотехнічної галузей 
м. Тернополя.  
З метою підвищення фахового рівня всі педагогічні 
працівники один раз на п’ять років проходять стажування, 
в тому числі закордонні. 
 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

- навчальні корпуси; 
- гуртожитки; 
- спеціалізовані  кабінети; 
- спеціалізовані лабораторії; 
- радіомонтажна майстерня; 
- комп’ютерні класи, 3D-принтер, плотер, 3D-сканер; 
- операційні системи, прикладні програми, мови 

програмування, САПР. 
- метрологічні прилади; 
- пункти харчування; 
- точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
- мультимедійне обладнання; 
- спортивний зал, спортивні майданчики. 
 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

- офіційний сайт Технічного коледжу; 
- електронна он-лайн бібліотека; 
- системи дистанційного навчання Atutor та Moodle; 
- бібліотека, читальний зал; 
- пакети прикладних програм; 
- електронні навчально-методичні комплекси дисциплін,  
- навчальні та робочі навчальні плани; 
- графіки навчального процесу;  
- навчальні та робочі програми дисциплін; 
- методичні рекомендації та вказівки з вивчення 
дисциплін, написання курсових проектів, проходження 
практик, виконання дипломних проектів; 

- тестові завдання для поточного та підсумкового 
контролю; 

- критерії оцінювання рівня підготовки. 
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9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 
 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних  
працівників у вітчизняних вузах-партнерах 
 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

1. Угода про співпрацю між Технічним коледжем 
Тернопільського національного технічного 
університету ім. І.Пулюя та Коледжем Санта-ФЕ 
(Флорида, США) від 27.05.2016р. 

2. Договір  про співпрацю між Технічним коледжем 
Тернопільського національного технічного 
університету ім. І.Пулюя та Шауляйською державною 
колегією (м. Шауляй, Флорида)  №SP-10(122) від 
13.11.2017р. 

3. Угода про співпрацю між Технічним коледжем 
Тернопільського національного технічного 
університету ім. І.Пулюя та Технікумом електротехніки  
(м. Оломоуц, Чехія) від 23.02.2017р. 

4. Меморандум про співпрацю між Технічним коледжем 
Тернопільського національного технічного 
університету ім. І.Пулюя та Технічним університетом в 
Кошице (м. Кошице, Словаччина) від 14.02.2018р. 

 
Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

– 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність 

 
2.1. Перелік компонент освітньої-професійної програми 
 

Код н/д. 
Компоненти освітньої програми 

(Навчальні дисципліни, практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кредитів 
ЄКТС 

Форма 
підсум-
кового 

контролю 

1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
1.1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

ОГ.01 Історія України 1,5  Залік 
ОГ.02 Культурологія 1,5 Залік 
ОГ.03 Основи філософських знань 1,5 Залік 
ОГ.04 Економічна теорія 1,5 Залік 
ОГ.05 Основи правознавства 1,5 Залік 
ОГ.06 Соціологія 1,5 Залік 
ОГ.07 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
1,5 Екзамен 

ОГ.08 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

6 Екзамен 

ОГ.09 Фізична культура 4,5 Залік 
ОПН.01 Вища математика  4,5 Залік 
ОПН.02 Фізика 2,5 Залік 
ОПН.03 Інформатика 2 Залік 
ОПН.04 Основи теорії кіл 3 Екзамен 
ОПН.05 Основи технічної механіки 1,5 Залік 
ОПН.06 Інженерна та комп’ютерна графіка 2,5 Залік 
ОПН.07 Економіка промисловості 1,5 Залік 
ОПН.08 Основи підприємництва  1,5 Залік 
ОПН.09 Основи екології 1,5 Залік 
ОПН.10 Безпека життєдіяльності 1,5 Залік 
ОПН.11 Основи охорони праці 1,5 Залік 
Всього за циклом 44,5  

1.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 
ВГ.01 Політологія 1,5 Залік 
ВГ.02 Етика ділових відносини 1,5 Залік 
ВПН.01 Телекомунікаційні та інформаційні мережі 2,5 Екзамен 
ВПН.02 Охорона праці в галузі 1,5 Залік 
Всього за циклом  7  
Загальний обсяг загальної підготовки 51,5  
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2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
2.1. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

ОПП.01 Вступ в спеціальність 2 Залік 
ОПП.02 Стандартизація 1,5 Залік 
ОПП.03 Матеріалознавство радіоелектронних засобів 

та елементна база радіоелектронних апаратів 
3 Залік 

ОПП.04 Сигнали та процеси в радіотехніці  3 Екзамен 
ОПП.05 Електронні пристрої та мікроелектроніка 3 Екзамен 
ОПП.06 Метрологія та вимірювальна техніка 2 Залік 
ОПП.07 Основи автоматики 2,5 Залік 
ОПП.08 ЕОМ та мікропроцесори 2,5 Залік 
ОПП.09 Схемотехніка радіотехнічних пристроїв 3,5 Залік 
ОПП.10 Джерела електроживлення радіоелектронних 

апаратів 
1,5 Залік 

ОПП.11 Радіопередавальні пристрої 2,5 Екзамен 
ОПП.12 Радіоприймальні пристрої 3 Екзамен 
ОПП.13 Основи телебачення 2 Залік 
ОПП.14 Основи конструювання та технології 

виробництва радіоелектронних апаратів 
3,5 Екзамен 

ОПП.15 Основи діагностики, ремонту і регулювання 
радіоелектронних апаратів 

4 Екзамен 

ОПП.16 Контроль якості радіоелектронних апаратів 1,5 Залік 
ОПП.17 Навчальна радіомонтажна практика 4,5 Залік 
ОПП.18 Навчальна радіовимірювальна практика 4,5 Залік 
ОПП.19 Навчальна практика на отримання робітничої 

професії 
10,5 Залік 

ОПП.20 Начальна комп’ютерна практика 3 Залік 
ОПП.21 Виробнича технологічна практика 7,5 Залік 
ОПП.22 Виробнича переддипломна практика 4,5 Залік 
Всього за циклом  75,5  

2.2. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми 
ВПП.01 Схемотехнічне проектування радіотехнічних 

пристроїв 
4 Залік 

ВПП.02 Конструювання радіоелектронних апаратів 4 Екзамен 
ВПП.03 Системи автоматизованого проектування 4 Екзамен 
ВПП.04 Пристрої НВЧ та антени 2 Залік 
ВПП.05 Телекомунікаційні пристрої приймання та 

передавання інформації 
3 Залік 

ВПП.06 Технологія виробництва радіоелектронних 
апаратів 

3 Залік 

ВПП.07 Радіотехнічні системи 3,5 Залік 
ВПП.08 Телевізійна і офісна техніка, ТО і ремонт 3,5 Залік 
ВПП.09 Комплексний курсовий проект 3,5  
Всього за циклом 30,5  
Загальний обсяг професійної підготовки  106  
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 Виконання і захист дипломного проекту 10,5  
 Екзаменаційні сесії 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО- 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 180 
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2.2. Структурно-логічна схема підготовки фахівців 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» проводиться у вигляді публічного захисту 

дипломного проекту та завершується видачею документу встановленого зразка 

про присудження їм освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста із 

присвоєнням технік-конструктор. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

У дипломному проекті не може бути академічного плагіату, 

фальсифікації та списування. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми 
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5.  Матриця відповідності програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам  
освітньо-професійної програми 
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