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Вступ 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого 

навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому 

узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та 

професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей 

економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально 

важливих властивостей та якостей. 

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій 

узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та 

споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне 

замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної 

діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих 

замовників фахівців. 

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей 

та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового 

спрямування. 

ОКХ визначає  первинні посади випускників вищих навчальних закладів 

та умов їх використання, використовується для розроблення складових 

галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки 

фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти), для розроблення та 

корегування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних 

закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики 

якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін, для 

визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, для професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення 

критеріїв професійного відбору, для прогнозування потреби у фахівцях 

відповідного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, 

плануванні їх підготовки та для ліцензування і акредитації напряму 

(спеціальності) й  інспектуванн освітньої діяльності. 
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ГСВОУ_________-20__ 
(позначення стандарту) 

1. Галузь використання 

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які 

здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що 

надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх 

форм власності, де готують фахівців  

освітньо-кваліфікаційного рівня          магістр       , 
                                          (н а з в а  о с в і т н ь о - к в а л і ф і к а ц і й н о г о  р і в н я )

 

галузь знань  0509 “Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок ― , 
( ш и ф р  і  н а з в а  г а л у з і  з н а н ь )  

напрям підготовки  6.050902  “Радіоелектронні апарати”_ , 
( к о д  і  н а з в а  н а п р я м у  п ід г о т о в к и )  

спеціальність 8.05090201 “Радіоелектронні апарати та засоби”__ , 
( к о д  і  н а з в а  с п е ц і а л ь н о с т і )  

освітній рівень _повна вища освіта_ , 
                              ( н а з в а  о с в і т н ь о г о  р і в н я )

 

кваліфікація _2144.1 “Інженер-дослідник”, 2144.1 “Науковий співробітник 

(електроніка, телекомунікації) ”  
 
                                            ( к о д  і  н а з в а  к в а л іф і к а ц і ї )  

з узагальненим об’єктом діяльності: наукові дослідження у галузі                      

проектування радіоелектронних апаратів і створення новітніх технологій    
                                              (для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр) 

     Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010: 

 
                                                                                                                     

Таблиця 1 

Код Назва NACE 
 

ISIC 

26.1 Виробництво електронних компонентів і плат                                    
 

261 

26.11 Виробництво електронних компонентів    24.66 2610 

26.12 Виробництво змонтованих електронних плат   32.10*    
     2610* 

26.2 
Виробництво комп'ютерів і периферійного 

устаткування                       
 

262 

26.20 
Виробництво комп'ютерів і периферійного 

устаткування             

30.02*       
2620 

32.30*       
2620 

26.30  Виробництво обладнання зв'язку  31.62*  2630  

32.20*  2630  

32.30*  2630  
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26.4 

Виробництво електронної апаратури      

побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й 

зображення                             

 

264 

26.51  Виробництво інструментів і обладнання для 

вимірювання, дослідження та навігації  

31.62*  2651  
33.20*  2651  

33.50*  2652  

26.60  Виробництво радіологічного, електромедичного 

й електротерапевтичного устатковання  

33.10*  2660  

26.80  Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних  24.65  2680  

29.31 
Виробництво електричного й електронного 

устаткування для  автотранспортних засобів          
31.61*   

2930* 

62.0 
Комп'ютерне програмування,            

консультування та пов'язана з ними діяльність                                    
 

620 

62.01  Комп'ютерне програмування  72.21*  6201  

62.02 Консультування з питань інформатизації 
72.10     

6202* 

72.22*    
6202* 

62.03 
Діяльність із керування комп'ютерним  

устаткуванням                          
72.30*   

6202* 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних 

технологій і комп'ютерних систем  

30.02*  6209  

72.22*  6209  

72.60  6209  

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації на 

веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  

72.30*  6311  

71.2 Технічні випробування та дослідження    712 

71.20 Технічні випробування та дослідження   74.30      7120 

72.1 
Дослідження й експериментальні розробки у 

сфері природничих і технічних наук                         
 

721 

73.20  Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення 

громадської думки  

74.13  7320  

80.20  Обслуговування систем безпеки  45.31*  8020  

85.4 Вища освіта                             853 

85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого 

професійно-технічного навчального закладу  

80.30* 8530* 
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     Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: 
 

                                                                                                                         Таблиця 2 

Код КП  
Код 

ЗКППТР  

Випуск 

ЄТКД  
Випуск ДКХП  Професійна назва роботи  

2149.2  22177    1  Інженер  

2131.2  22238    1  

Інженер з автоматизованих 

систем керування 

виробництвом  

2131.2  -  -    
Інженер з комп'ютерних 

систем  

2149.2  22314    1  Інженер з метрології  

2145.2  22317    1  

Інженер з механізації та 

автоматизації виробничих 

процесів  

2433.2  22336    1  
Інженер з науково-технічної 

інформації  

2131.2  -  -    
Інженер з програмного 

забезпечення комп'ютерів  

2144.2  -    70  
Інженер засобів радіо та 

телебачення  

2149.2  22260  -    
Інженер із впровадження 

нової техніки й технології  

2139.2  -  -    
Інженер із застосування 

комп'ютерів  

2149.2        
Інженер із стандартизації та 

якості  

2144.2        
Інженер мережі 

стільникового зв'язку  

2149.2  22209    1  Інженер-дослідник  

2131.2        

Інженер-дослідник з 

комп'ютеризованих систем 

та автоматики  

2144.2  22496    1  Інженер-електронік  

2149.2  22211    1  Інженер-конструктор  

2144.2  22211  -    
Інженер-конструктор 

(електроніка)  

2132.2  22481    1  Інженер-програміст  
 

і може займати первинні посади:  
 

             2144.2 – інженер-електронік; 

 2144.2 – інженер-конструктор (електроніка); 

2149.2 – інженер зі стандартизації; 

 2149.2 – інженер з якості;  

          2149.2 – інженер із стандартизації та якості;  

 2149.2 – інженер з впровадження нової техніки та технології; 

 2149.2 – інженер з налагоджування та випробувань; 

2149.2 – інженер з патентної та дослідницької роботи;  
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2139.2 – інженер  із застосування комп’ютерів; 

2139.2 – інженер з комп’ютерних систем; 

2131.2 – інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;  

2131.2 – конструктор комп'ютерних систем;  

2131.2 – інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та 

автоматики;  

2144.1 – науковий співробітник (електроніка, телекомунікації); 

2149.2 – інженер з налагодження й випробувань; 

2149.2 – інженер з патентної та винахідницької  роботи;  

2149.2 – професіонал із організації  інформаційної  безпеки;  

2310.2 – асистент вищого навчального закладу; 

2310.2 – викладач вищого навчального закладу;  

2419.2 – інженер з організації керування виробництвом;  

2419.2 – консультант з раціоналізації виробництва;  

3132   –  фахівець із телекомунікаційної інженерії. 
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ГСВОУ                -20___ 
(позначення стандарту) 

Цей стандарт установлює: 

 професійне призначення й умови використання випускників вищих 

навчальних закладів певного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня 

у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності; 

 освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів 

у вигляді переліку компетенцій, здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності, вимог до 

атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів; 

 відповідальність за якість освіти та професійної підготовки. 

ОКХ є обов’язковою для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного 

профілю а також для ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів. 

Основними користувачами стандарту є: 

 професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів; 

 експерти з ліцензування та акредитації освітньої діяльності; 

 студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної 

діяльності; 

 керівництво навчальних закладів, яке відповідає за якість підготовки;  

 особи, що проходять атестацію після закінчення у вищих навчальних 

закладах 

 фахівці, що проходять сертифікацію. 

2. Нормативні посилання  

- Закон України №2984-ІІІ ―Про вищу освіту‖ // Відомості Верховної Ради. – 2002.- 

№ 20.-134 с. 

- Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 97: International Standard 

Classification of Education/UNESCO, Paris). 

- Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The 

framework of qualifications for the European Higher Education Area) 

- Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні для всіх у 

суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong learning: A European 

Reference Framework – IMPLEMENTATION OF "EDUCATION AND TRAINING 2010", 

Work programme, Working Group B "Key Competences", 2004. 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719; «Про перелік 

напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» 1 

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 "Про затвердження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 

закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"2 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787» «Про 

затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»; 

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної 

діяльності» ДК 009: 2010. 

- Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010. 

// Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010. 

                                                           
1
  відзначається в разі використання 

2
  відзначається в разі використання  
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- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві випуски. 

Випуск 47. "Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку"— 

Краматорськ: Видавництво центру продуктивності;  

- Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів 

вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та 

доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 

05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник ―Вища освіта‖.–2003.-№ 10.- 82 с.; 

- Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-

економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони 

праці // Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 / Інформаційний 

вісник ―Вища освіта‖. – 2003. - № 11. – 55 с.); 

- інші документи, що містять обов’язкові вимоги до стандартизації вищої освіти, у 

тому числі з питань визначень Національної системи кваліфікацій. 

3. Визначення  

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у 

Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої 

освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та 

доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 

05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник ―Вища освіта‖.–2003.-№ 10. - 82 с., а також 

формулюють: 

- The Bologna Declaration on the European space for Higher education an explanation. 

- Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO - 88: International Standard 

Classification of Occupations/ILO, Geneva  

- Міжнародна класифікація занять для країн - членів ЕС (ISCO – 88(COM). 

-. Класифікатор видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського 

Союзу (NACE). 

- Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності 

Організації Об'єднаних Націй (ISIC). 

- Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. 

Рада Європи та ЮНЕСКО, Лісабон, 1997 р. 

- Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та Дублінських 

дескрипторів (TOWARDS A EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR 

LIFELONG LEARNING – ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and EQF 

descriptors – COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 8.7.2005, 

SEC(2005) 957, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2005). 

- Національна рамка кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 року № 1341.
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ГСВОУ_________-20__ 

(позначення стандарту) 

4. Позначення і скорочення 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв: 

а) види типових задач діяльності: 

ПФ - професійна, 

СВ - соціально-виробнича, 

СП - соціально-побутова; 

б) класи задач діяльності: 

С - стереотипна, 

Д - діагностична, 

Е - евристична; 

в) види уміння: 

ПП - предметно-практичне, 

ПР - предметно-розумове, 

ЗП - знаково-практичне, 

ЗР - знаково-розумове; 

г) рівні сформованості уміння: 

О - здатність виконувати дію, спираючись на 

матеріальні носії інформації щодо неї, 

Р - здатність виконувати дію, спираючись на 

постійний розумовий контроль без допомоги 

матеріальних носіїв інформації,  

Н - здатність виконувати дію автоматично, на 

рівні навички; 

д) компетенції: 

КСО - соціально-особистісні, 

КЗН – загально-наукові 

КІ - інструментальні 

КЗП – загально-професійні 

КСП – спеціалізовано-професійні 

 

5. Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, 

інструментальних і загально-наукових задач та уміння, що 

забезпечують наявність цих компетенцій 

5.1. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого 

навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліків 

компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, 

інструментальних, загально-наукових і професійних компетенцій та системи 

умінь, які забезпечують наявність цих компетенцій, що визначені у таблиці 

Додатку А до ОКХ. 

5.2. Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних 

особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності за умови 

оволодіння системою умінь та компетенцій, що визначені у таблиці Додатка В до 

ОКХ. 
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Примітка. У таблиці Додатків А, Б та В до ОКХ шифри компетенцй та шифри 

умінь наведені за структурами: 
 
а) шифр компетенції  

КХХ  ХХ номер компетенції 

  абревіатура компетенції  

  

 
б) шифр уміння 

КХХ-ХХ ХХ Х ХХ номер уміння, наскрізний для даної компетенції 

    рівень сформованості уміння  

    вид уміння 

    шифр компетенції 

 

6. Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції щодо 

вирішення типових задач професійної діяльності 

6.1. Відповідно до посад, які можуть обіймати випускники вищого 

навчального закладу, вони повинні бути здатні до виконання виробничих 

функцій та типових для даної функції задач професійної діяльності. Кожній 

типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо 

вирішення цієї задачі діяльності. 

6.2. Вищі навчальні заклади забезпечують опанування випускниками 

системою умінь та набуття відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати 

типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, що 

визначені у таблиці Додатка Б;. 

Примітка. У графі 3 і графі 5 таблиці Додатка Б до ОКХ шифри типових задач 

діяльності та умінь наведено за структурою: 

  шифр типової задачі діяльності  
ХХ ХХ Х ХХ номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції 

    клас типової задачі діяльності 
    вид типової задачі діяльності 
    номер виробничої функції 

 
 

7. Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень і 

вимоги до професійного відбору абітурієнтів 

7.1. Попередній освітній рівень або(та) професійної підготовки: 

___________бакалавр;    спеціаліст______________ 

(освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень) 

7.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту та 

професійну підготовку встановленого зразка. 
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      8. Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах 

8.1. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних 

закладах, проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання 

якості вирішення випускниками задач соціальної та професійної діяльності, 

що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості компетенцій вирішувати 

задачі діяльності, які можуть виникнути. 

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в 

ГСВОУ____-20__ ―Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-

професійна програма підготовки‖. 

 

 9. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки  

 

     Магістр одержує підготовку на базі бакалавра ―Радіоелектронні апарати‖, 

навчальний план його підготовки є наскрізним, тобто включає як складову 

частину бакалаврський рівень. При цьому на бакалаврському рівні 

починається спеціалізація з фахової підготовки, включення до програми 

підготовки циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

     Підготовка магістра здійснюється на базі бакалаврської підготовки, де він 

одержує відповідну підготовку з фундаментальних, професійно-орієнтованих 

та спеціальних дисциплін, а також соціально-економічну та гуманітарну 

підготовку. Головна увага приділяється вивченню математичних, фізичних 

дисциплін, хімії, механіки, електроніки, підготовці для роботи з 

обчислювальною технікою  та телекомунікаційних дисциплін. Гуманітарна 

та соціально-економічна підготовка дає знання з історії та культури України 

та зарубіжних країн, ділової української мови, філософії, основ психології та 

педагогіки, основ економічних теорій, політології, основ права, соціології, 

іноземних мов і вміння користуватись ними в практичній діяльності. 
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ДОДАТОК А 

соціально-особистісні, інструментальні, 

загально-наукові та професійні компетенції 

магістра спеціальності 8.05090201 “Радіоелектронні апарати та засоби”  
 
 

Компетенція Шифр 

компе-

тенції 

Компетенції соціально-особистісні:  КСО 

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей і відносно природи (принципи біоетики); 

КСО.01 

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; КСО.02 

- здатність до навчання впродовж життя; КСО.03 

- здатність до критики й самокритики; КСО.04 

- креативність, здатність до системного мислення; КСО.05 

- адаптивність і комунікабельність; КСО.06 

- наполегливість у досягненні мети; КСО.07 

- турбота про якість виконуваної роботи; КСО.08 

- толерантність; КСО.09 

- екологічна грамотність. КСО.10 

Загально-наукові компетенції:  КЗН 

- 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.1 

- базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхід- 

ному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, 

здатність використовувати математичні методи в обраній професії; 

КЗН.2 

- 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.3 

- базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загальнопрофесійних дисциплін; 

КЗН.4 

- базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних 

дисциплін. 

КЗН.5 

Інструментальні компетенції  КІ 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; КІ.1 

- знання іншої мови(мов); КІ.2 

- навички роботи з комп'ютером; КІ.3 

- навички управління інформацією; КІ.4 

- дослідницькі навички. КІ.5 

Професійні компетенції  

загально-професійні: КЗП 

- базові уявлення про різноманітність об'єктів радіоелектронної апара-

тури, розуміння можливостей застосування радіоелектронних засобів; 

КЗП.1 

- володіння методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації 

фізичних явищ і процесів; 

КЗП.2 

- сучасні уявлення про принципи структурної й функціональної 

організації радіоелектронних засобів; 

КЗП.3 
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- здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки стану 

технічних систем; 

КЗП.4 

- здатність застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з 

радіоелектронними пристроями в польових і лабораторних умовах, 

навички роботи із сучасною радіоапаратурою; 

КЗП.5 

- базові уявлення про основні сучасні досягнення в галузі радіотехніки, 

радіоелектроніки, мікроелектроніки; 

КЗП.6 

- базові уявлення про основи загальних, системних й прикладних 

методах проектуванн радіоелектронної апаратури, принципи досяг-

нення оптимальних характеристик радіоелектронних пристроїв; 

КЗП.7 

- уявлення  про сучасні  технології в галузі радіо-електроніки; КЗП.8 

- знання й застосування на практиці принципів біоетики, розуміння 

соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності; 

КЗП.9 

- сучасні уявлення про принципи моніторингу, оцінки і охорони стану 

природного середовища; 

КЗП.10 

- знання правових основ дослідницьких робіт і законодавства України в 

галузі охорони природи й електромагнітної безпеки; 

КЗП.11 

- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці; 

КЗП.12 

- здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, навички роботи в команді; 

КЗП.13 

- уміння вести дискусію й викладати основні принципи функціонування 

радіоелектронної апаратури. 

КЗП.14 

спеціалізовано-професійні:  КСП 

- здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 

математики (математичної статистики), для статистичної обробки 

експериментальних даних і математичного моделювання фізичних явищ 

і технічних об'єктів; 

КСП.1 

- здатність використовувати математичний апарат для освоєння 

теоретичних основ і практичного використання методів проектування 

технічних об'єктів; 

КСП.2 

- здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички в галузі механіки, молекулярної фізики й 

термодинаміки, електрики, магнетизму, оптики, ядерної фізики для 

дослідження фізичних явищ і процесів; 

КСП.3 

- здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для 

оволодіння основами теорії й методів наукових досліджень; 

КСП.4 

- здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички в галузі загальної, аналітичної, фізичної, органічної 

хімії, високомолекулярних сполук для дослідження явищ і процесів у 

провідниках та напівпровідниках; 

КСП.5 

- здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 

дослідження електромагнітних явищ і процесів; 

КСП.6 

- здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й 

навички в галузі мікроелектроніки для дослідження явищ і процесів у 

радіоелектронній апаратурі; 

КСП.7 

- здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

електродинаміки для теоретичного освоєння загальнопрофесійних 

дисциплін і рішення практичних завдань; 

КСП.8 
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- професійно профільовані знання й уміння в галузі теоретичних основ 

інформатики й практичного використання комп'ютерних технологій; 

КСП.9 

- здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні корис-

тувача, використовувати інформаційні технології для рішення експери-

ментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. 

КСП.10 

- здатність володіти навичками роботи з комп'ютером на рівні 

створення програмного забезпечення 

КСП.11 

- здатність володіти навичками роботи з мікропроцесорами та 

мікропроцесорними системами 

КСП.12 

- здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й 

навички в галузі технологій створення радіоелектронної апаратури; 

КСП.13 

- здатність використовувати професійно профільовані знання, уміння й 

навички в патентних дослідженнях радіоелектронної апаратури; 

КСП.14 
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Додаток Б 
 

виробничі функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції 

магістра спеціальності 8.05090201 “Радіоелектронні апарати та засоби”   

 

Назва 

виробни- 

чої функції 

Назва типової 

задачі 

діяльності 

Шифр 

типової 

задачі 

діяльності 

Зміст уміння Шифр 

уміння 

Шифр 

компе- 

тенції 

 

1.Проект-

но-конст-

руктор-

ська 

Проведення 

теоретичних 

досліджень 

1.ПФ.Е.01 Згідно планів наукового підрозділу у 

складі групи фахівців або особисто: 

- розробляти фізико-математичні моделі 

процесів та явищ, що зумовлюють та 

супроводжують роботу ЕА, а також 

проводити теоретичні дослідження на їх 

основі із використанням комп’ютерних 

технологій та програмних засобів 

 

 

 

1.ПФ.Е.01. 

ЗП.О.01 

КЗН.2 

КЗН.3 

КЗН.4 

 

КСП.10 

КСП.11 

КСП.12 

Проведення 

експери-

ментальних 

досліджень. 

1.ПФ.Д.02 Згідно планів наукового підрозділу у 

складі групи фахівців або особисто: 

- за результатами проведення 

досліджень складати програму обробки 

даних на ПК, проводити аналіз 

отриманих результатів і роботи 

відповідні висновки; 

- відповідно із отриманими результатами 

досліджень вдосконалювати методику 

експериментів 

 

 

1.ПФ.Д.02. 

3П.О.02 

 

1.ПФ.Д.02. 

3П.О.03 

 

КЗН.2 

КЗН.3 

 

КІ.3 

КІ.3 

КІ.4 

КІ.5 

КСП.11 
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 Розробка 

конструкцій 

електронної 

апаратури 

різноманіт-

ного 

призначення, 

її складових 

частин та 

елементів на 

основі 

функціональ-

них та 

електричних 

схем 

 

1.ПФ.Д.02 

Працюючи у складі групи фахівців або 

особисто: 

- аналізувати електричні та функціональні 

схеми електронної апаратури з метою 

підтвердження їхньої реалізуємості та 

виявлення обмежуючих конструкторсько-

технологічних ефектів; 

- проводити схемотехнічні обгрунтування 

реалізуємості  електронної апаратури на 

грунті системи стандартних пристроїв 

функціональної електроніки та 

електрорадіоелементів 

 

 

 

1.ПФ.Д.03. 

ПР.О.04 

 

 

КЗН.3 

КЗП.1 

КЗП.3 

КЗП.4 

КЗП.6 

 

КСП.3 

КСП.4 

КСП.6 

КСП.9 

КСП.14 

    

 - вміння моделювання та оптимізації 

конструкцій електронної апаратури з 

урахуванням ймовірного розсіювання 

параметрів елементів та конструкцій 

1.ПФ.Д.03. 

ПР.О.06 

КСП.1 

КСП.2 

КСП.9 

КСП.13 

 - виконувати конструкторські розра-

хунки по компонуванню, розміщенню, 

технології, електромагнітній сумісності, 

тепломассообміну, кліматичним та 

механічним параметрам 

1.ПФ.Д.03. 

ПР.О.07 

 

 

 

КЗП.3 

КЗП.4 

КЗП.7 

 - дотримуватись при конструюванні на 

основі типових несівних конструкцій 

вимог ефективної експлуатації (контроле- 

придатності та ремонтопридатності)  

 

1.ПФ.Д.03. 

ПР.О.08 

КСП.6 

КСП.7 

КСП.10 
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   - застосувати ймовірнісні методи для 

оцінки надійності апаратури та приймати 

конструкторсько-технологічні рішення 

щодо їх забезпечення 

1.ПФ.Д.03. 

ПР.О.09 

КСП.7 

КЗП.7 

КСП.6 

КСП.8 

- використовувати при конструюванні 

систем автоматизованого проектування, 

системи комп’ютерної графіки, комплекси 

розрахунків та моделювання, сучасну 

комп’ютерну техніку 

1.ПФ.Д.03. 

ПР.О.10 

КІ.3 

КІ.4 

КЗП.1 

КЗП.3 

КСП.12 

Забезпечення 

техніко-еконо-

мічної ефек-

тивності при 

конструюванні 

1.ПФ.Д.04 -Працюючи у складі групи фахівців або 

особисто: 

-проводити маркетингові дослідження 

ринку аналогів; 

 

 

1.ПФ.Д.04. 

ПР.О.11 

 

 

КСП.14 

  -проводити розрахунки собівартості 

конструювання та створення макетів; 

1.ПФ.Д.04. 

ПР.О.12 

КСП.10 

  -здійснювати оптимізацію послідовності 

робіт при конструюванні та створенні 

макетів; 

1.ПФ.Д.04. 

ПР.О.13 

 

КЗП.1 

КЗП.3 

  -проводити комплексну оцінку якості 

виробу та порівнювати його з аналогами 

1.ПФ.Д.04. 

ПР.О.14 

КЗП.4 

Розробка 

засобів безпеки 

життєдіяльнос-

ті при 

конструюванні  

1.ПФ.Д.05 

 

 
 

Працюючи у складі групи фахівців або 

особисто: 

-обгрунтувати достатність конструк-

торських рішень, щодо безпеки 

експлуатації виробу; 

 

1.ПФ.Д.05. 

ПР.О.15 

 

КЗП.9 

КЗП.10 
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2.Вико- 

навська 

Розробка та 

впровадження 

технологічних 

процесів ви-

робництва ЕА 

 

 

2.ПФ.Д.01 

Працюючи у складі групи фахівців або 

особисто: 

-обгрунтувати та розробити типові 

методи відпрацювання виробів на техно-

логічність; 

 

2.ПФ.Д.01. 

ПР.О.01 

 

 

 

КЗП.8 

КСП.13 

КСП.10 

  

 

-розробляти робочі технологічні процеси 

виготовлення деталей, складальних 

виробів та спеціалізованих схем; 

2.ПФ.Д.01. 

ПР.О.02 

КЗП.8 

КСП.10 

КСП.13 
  -застосовувати промислові системи 

автоматичного керування технологічним 

обладнанням; 

2.ПФ.Д.01. 

ПР.О.03 

 

КСП.12 

  -обгрунтувати методи діагностування 

стану виробів у виробництві та при 

випробуваннях; 

2.ПФ.Д.01. 

ПР.О.04 

КСП.10 

 

  -проводити оцінку витрат на виробництво; 2.ПФ.Д.01. 

ПР.О.05 

КСП.13 

  -обгрунтувати та розробити заходи щодо 

безпеки виробництва 

2.ПФ.Д.01. 

ПР.О.06 

КЗП.10 

КЗП.12 

Науково-тех-

нічне забезпе-

чення експлу-

атації та ре-

монту виробів 

 

2.ПФ.Д.02 

Працюючи у складі фахівців або 

особисто: 

-обгрунтувати технологічні засоби щодо 

забезпечення надійності ПЕА в експлу-

атації; 

 

2.ПФ.Д.02. 

ПР.О.07 

 

 

КЗП.1 

КЗП.3 

КЗП.4 
  -розробляти технології діагностування 

ПЕА в експлуатації та ремонту 

2.ПФ.Д.02. 

ПР.О.08 

КСП.12 

КСП.13 
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 Проведення 

теоретичних 

та експери-

ментальних 

досліджень за 

тематикою 

магістерської 

роботи 

2.ПФ.Д.03 Згідно планів наукового підрозділу у 

складі групи фахівців або особисто: 

-виконувати інформаційний та патентний 

пошук в тематичному напрямі із 

використанням INTERNET; 

 

 

 

2.ПФ.Д.03. 

ПР.О.09 

 

 

 

КЗН.3 

КСП.14 

  -проводити експериментальні дослід-

ження за допомогою приладів, викори-

стовуючи відповідну методику, державні 

та галузеві стандарти 

2.ПФ.Д.03. 

ПР.О.10 

КЗП.5 

КЗП.11 

3.Органі-

заційна 

Організація та 

керування 

ходом 

виробництва 

ЕА 

 

 

 

3.ПФ.Д.01 

Працюючи у складі фахівців або 

особисто: 

-розробляти та впроваджувати у вироб-

ництво засоби автоматизації; 

 

 

3.ПФ.Д.01. 

ПР.О.01 

 

 

КСП.10 

КСП.12 

  -підвищувати ефективність виробництва 

на основі впровадження нових форм і 

методів керівництва виробництвом та 

менеджменту 

3.ПФ.Д.01. 

ПР.О.02 

КЗН.2 

КІ.4 

КСП.14 

Організаційно

-технічне 

забезпечення 

експлуатації 

та ремонту 

3.ПФ.Д.02 Працюючи у складі фахівців або 

особисто: 

-контрулювати технічний стан ЕА в 

процесі їх експлуатації на робочому місті 

з метою виявлення погіршення якості 

функціонування 

 

3.ПФ.Д.02. 

ПР.О.03 

 

КЗП.5 

КСП.8 

КСП.10 
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Додаток B 

 
Соціально-особистісні компетенції  

магістра спеціальності 8.05090201 “Радіоелектронні апарати та 

засоби” та система умінь, що їх відображає 
 

Шифр 

компетенції 

Зміст  уміння Шифр уміння 

1 2 3 

КСО.01 

КСО.02 

КСО.10 

Професійне самовдосконалення з 

метою приведення  у відповідність 

своєї кваліфікації з сучасними 

вимогами 

 

3.01.ЗР.О.01 

 

КСО.01 

КСО.02 

На основі аналізу соціально-

економічних відносин у суспільстві та 

техніко-економічного стану свого  

підприємства приймати участь у їх 

вдосконаленні 

 

3.01.ЗР.О.01 

 

 

 

КСО.03 На основі аналізу потоку інформації 

щодо своєї галузі приймати рішення 

про напрямок фахового 

самовдосконалення 

3.01.ЗР.О.02 

КСО.06 Здатність до ефективної 

комунікаційної взаємодії 

3.02.01.ЗР.О.01 

 

КСО.06 Одержання необхідної фахової 

інформації з іноземних джерел 

3.02.01.ЗР.О.01 

 

КСО.03 

КСО.05 

КСО.06 

КСО.07 

Організація фахової діяльності в 

іншомовному оточенні 

3.02.02.ПР.Р.02 

 

КСО.04 

КСО.07 

КСО.08 

КСО.09 

Організація особистої соціальної 

діяльності як складової колективної 

діяльності 

3.02.03.ПР.Н.03 
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