
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Освітня програма 48443 Спеціальні телекомунікаційні системи

Рівень вищої освіти Доктор філософії

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 174

Повна назва ЗВО Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

Ідентифікаційний код ЗВО 02070921

ПІБ керівника ЗВО Згуровський Михайло Захарович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://kpi.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/174

 
ЗВО є вищим військовим навчальним закладом (закладом вищої освіти із специфічними умовами навчання)

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 48443

Назва ОП Спеціальні телекомунікаційні системи

Галузь знань 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Доктор філософії

Тип освітньої програми Освітньо-наукова

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

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

Спеціальна кафедра №3

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

Спеціальна кафедра №4

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

Україна, 03056, м. Київ, Солом’янський район, пр-т Перемоги, 37

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 33975

ПІБ гаранта ОП Єрохін Віктор Федорович

Посада гаранта ОП Завідувач кафедрою

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

iszzi@iszzi.kpi.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-505-81-22

Додатковий телефон гаранта ОП +38(063)-102-80-26
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна вечірня 4 р. 0 міс.

очна денна 4 р. 0 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) є державним 
органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, 
Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах 
криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним 
ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших 
завдань відповідно до закону.
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України спрямовує свою діяльність на забезпечення 
національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і оборони України.
           Базовим навчальним закладом Держспецзв‘язку є Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – 
ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського), який утворено на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 
грудня 2006 року № 658-р.
ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського одночасно є навчально-науковим структурним підрозділом КПІ ім. Ігоря 
Сікорського зі статусом навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. 
Інститут здійснює освітню діяльність з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою 
освітою у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації для потреб, насамперед, Держспецзв’язку, а також інших 
центральних органів виконавчої влади, військових формувань і правоохоронних органів, зокрема, Служби безпеки 
України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та 
Управління державної охорони України. 
Структурним підрозділом ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського є спеціальна кафедра №3. З 2016 року на кафедрі 
розпочата підготовка фахівців на третьому рівні вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка. 
Основні зусилля колективу кафедри спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців для подальшого 
проходження військової служби на посадах офіцерського складу та державних службовців Держспецзв’язку.
Виходячи з основних завдань, які покладені на Держспецзв‘язок та вимог Адміністрації Держспецзв‘язку до 
компетенцій випускників третього рівня вищої освіти – доктор філософії, було розроблено провідними фахівцями 
спеціальної кафедри №3 освітньо-наукову програму Спеціальні телекомунікаційні системи у 2020 році.
Виклики сучасності та підтримання високого рівня національної безпеки України вимагають від здобувачів вищої 
освіти набуття таких компетенцій, які нададуть змогу виконувати свої обов‘язки на високому рівні та проводити 
успішну наукову-дослідну діяльність за перспективними напрямами розвитку Національної телекомунікаційної 
мережі та в галузі спеціальних телекомунікаційних систем.
 
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 ОВ ОД ОВ

1 курс 2020 - 2021 3 1 1 0 0

2 курс 2019 - 2020 3 1 2 0 0

3 курс 2018 - 2019 4 1 3 0 0

4 курс 2017 - 2018 3 1 2 0 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 5627 Інтелектуальні технології мікросистемної 
радіоелектронної техніки
6364 Радіозв’язок і оброблення сигналів
6842 Радіотехнічні інформаційні технології
7066 Інформаційно-комунікаційні технології
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7102 Телекомунікаційні системи та мережі
7350 Радіосистемна інженерія
28677 Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних 
систем
7558 Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
8069 Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
28671 Інженерія та програмування інфокомунікацій
31997 Телекомунікації
49228 Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
49229 Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
7820 Мобільні телекомунікації
28667 Спеціальні телекомунікаційні системи
49227 Радіотехнічні комп'ютеризовані системи
49226 Системи та мережі електронних комунікацій

другий (магістерський) рівень 31132 Спеціальні телекомунікаційні системи
4852 Інтелектуальні технології мікросистемної 
радіоелектронної техніки
4857 Радіозв’язок і оброблення сигналів
6236 Радіосистемна інженерія
6474 Телекомунікаційні системи та мережі
6603 Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
8266 Інформаційно-комунікаційні технології
8559 Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем
8562 Радіотехнічні інформаційні технології
18579 Мобільні телекомунікації
26782 Спеціальні телекомунікаційні системи
28672 Інженерія та програмування інфокомунікацій
28678 Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних 
систем
31133 Інженерія та програмування інфокомунікацій
31134 Інформаційно-комунікаційні технології
31135 Телекомунікаційні системи та мережі
31173 Радіотехнічні інформаційні технології
31174 Радіосистемна інженерія
31175 Радіозв'язок і оброблення сигналів
31176 Інтелектуальні технології мікросистемної 
радіоелектронної техніки
31210 Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних 
систем
34284 Апаратно-програмні засоби електронних комунікацій
34846 Інформаційно-обчислювальні засоби електронних 
систем
49256 Системи та мережі електронних комунікацій
49257 Системи та мережі електронних комунікацій
49258 Радіотехнічні комп'ютеризовані системи
49259 Радіотехнічні комп'ютеризовані системи
49260 Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
49261 Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія
49262 Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки
49263 Інтелектуальні технології радіоелектронної техніки

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

28675 Радіосистемна інженерія
28668 Спеціальні телекомунікаційні системи
28673 Радіотехнічні інформаційні технології
28669 Інформаційно-комунікаційні технології
28670 Телекомунікаційні системи та мережі
28674 Радіозв’язок і оброблення сигналів
28676 Інтелектуальні технології мікросистемної 
радіоелектронної техніки
28679 Інформаційно-обчислювальні засоби радіоелектронних 
систем
31807 Інженерія та програмування інфокомунікацій
46365 Телекомунікації та радіотехніка
48443 Спеціальні телекомунікаційні системи

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

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 545692 168106

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

545692 168106

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

0 0
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Приміщення, здані в оренду 4825 4825

 
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 ОНП PhD 172 ІСЗЗІ 2020.pdf IlXV9I0ZNcH99lFB7cWwtt4DQMHvqthfogtCZmTEJwg=

Навчальний план за ОП НП 2020 PhD 172.pdf QdCBxIpF9i7yd4qQbSLfFHMu1Wz6J8owcIu6wqPjKR0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

Рецензія Власенко.pdf Kv0bQ0hjLqBuFxgOtkk3TpgTxIL+C6KJqh6niiT0oGY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ на ОНП ПОТІЙ.pdf r010jP8F40OxzB5/ocHTkKycTwpwQAjYGHB6eE/lbTU=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК Б.А. 
Ніколаєнко.pdf

qS4JhKhLYbOowvHzCBZJd4N+wkmCQFO6WQJbShxxy
k0=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК М.С. Ірха.pdf fvlpZbUaofdjKDbuHFYnM6Xqb+ty0F7t4ZMs2T5XiPg=

 
9.  Інформація про наявність в акредитаційній справі інформації з обмеженим доступом

Справа містить інформацію з обмеженим доступом
 

Зазначте, які частини відомостей про самооцінювання містять інформацію з обмеженим доступом, до якого виду інформації 
з обмеженим доступом вона належить та на якій підставі (із зазначенням відповідних норм законодавства та/або реквізитів 
рішення про обмеження доступу до інформації)

 

Частина відомостей про 
самооцінювання, яка 
містить інформацію з 
обмеженим доступом

Вид інформації з 
обмеженим доступом

Опис інформації, доступ 
до якої обмежений

Підстава для обмеження 
доступу до інформації

Інформація про контингент 
здобувачів вищої освіти на 
ОП 

cлужбова Відомості про штат, 
фактичну укомплектованість 
особовим складом за 
підрозділ Держспецзв'язку, 
окрім відомостей, що 
становлять державну 
таємницю України

Наказ Адміністрації 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 
17.09.2014  № 469, пункт 12.1 
https://zakon.rada.gov.ua/rad
a/show/v0469519-14#Text 

Відомості відповідності 
тематики наукових 
досліджень аспірантів 
опублікованим працям їх 
наукових керівників 

cлужбова Відомості про науково-
дослідні і дослідно-
конструкторські роботи, у 
сферах організації та 
забезпечення безпеки 
спеціального зв'язку, 
криптографічного, 
технічного захисту 
інформації, протидії 
технічним розвідкам, захисту 
державних інформаційних 
ресурсів, що не становлять 
державної 
таємниці.Відомості про 
наукові відкриття, винаходи 
та результати науково-
дослідних (дослідно-
конструкторських) робіт, 
зміст державних програм і 
планів, що спрямовані або 
можуть бути спрямовані на 
вдосконалення системи 
організації та забезпечення 
протидії технічним 
розвідкам, крім тих, що 
становлять державну 
таємницю. 

Наказ Адміністрації 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 
17.09.2014  № 469, пункт 1.3; 
5.8

Відомості про співпрацю з 
передовими підприємствам 
галузі телекомунікацій 

cлужбова Відомості про співпрацю 
підрозділів Держспецзв'язку 
з підприємствами, 
установами та організаціями, 

Наказ Адміністрації 
Державної служби 
спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 
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які виконують науково-
дослідні, дослідно-
конструкторські, проектні, 
вишукувальні та будівельно-
монтажні роботи в інтересах 
Держспецзв'язку, в частині, 
що стосується спеціальних 
телекомунікаційних та 
інформаційних систем, 
призначених для обробки 
службової інформації

17.09.2014  № 469, пункт 2.1

 
1. Проектування та цілі освітньої програми

 
 

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

Мета полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців ступеня доктора філософії в галузі електроніки та 
телекомунікацій, здатних самостійно розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-
інноваційної діяльності на посадах органів та підрозділів Держспецзв’язку, що передбачає здійснення 
міжкультурної взаємодії з представниками академічної та науково-технічної спільнот в умовах: науково-технічного 
прогресу та сталого розвитку суспільства; інтернаціоналізації освіти; урахування трансформації посадових обов’язків 
випускників шляхом взаємодії з Адміністрацією Держспецзв’язку; всебічного професійного, інтелектуального, 
соціального та творчого розвитку особистості в освітньо-науковому середовищі. Особливостями ОНП є: підвищення 
якості підготовки випускників шляхом впровадження інноваційного змісту навчання; створення потужної МТБ 
університету; врахування у теоретичному змісті специфічних вимог до підготовки фахівців в галузі спеціальних 
телекомунікаційних систем, що здатні самостійно розв’язувати комплексні проблеми на посадах органів і 
підрозділів Держспецзв’язку; виявлення, підтримка і розвиток нових наукових напрямів для ефективного 
функціонування Держспецзв’язку та ін. силових структур держави в умовах непередбачених викликів сьогодення; 
підготовка наукових кадрів, як для власних потреб, так і для галузі в цілому; впровадження НДР на підприємствах 
галузі; розробка та запровадження власних програм наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

 

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

Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки https://data.kpi.ua/sites/default/files/files/2020-
2025-strategy_0.pdf, визначено бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня, забезпечуючи 
підготовку висококваліфікованих (досконалих – perfect) фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та 
інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України у світовому співтоваристві.
Організаційно виконання означених завдань забезпечується: тісною співпрацею з Адміністрацією Держспецзв’язку 
та вітчизняними ІТ-компаніями, що надають можливість здійснення на замовлення роботодавців НДР, проведення 
апробації наукових досліджень з використання їх обладнання; відбором талановитої молоді та створення 
відповідних умов для навчання; підготовка аспірантів до науково-педагогічної діяльності у ЗВО.
Реалізуючи місію ЗВО щодо реалізації умов для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого 
розвитку особистості, аспіранти ОНП беруть участь у виконанні НДР таких як: шифр “Завадозахист”; шифр “Хвиля”; 
шифр “Практика”; шифр “Компенсація”.

 

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

Інтереси та пропозиції різних груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання 
цілей та програмних результатів навчання ОНП наступним чином:
- здобувачі вищої освіти та випускники програми:
можливості врахування інтересів та пропозицій здобувачів вищої освіти під час формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОНП поки що обмежені, тому що навчання за освітньою складовою під час підготовки в 
аспірантурі запроваджено вперше. Тому інтереси здобувачів вищої освіти попередньо враховувались під час 
моніторингу змісту освітніх компонентів. Свої пропозиції аспіранти надають під час обговорень на засіданнях 
спеціальної кафедри, а також під час різноманітних наукових заходів, які проводяться в університеті та в 
Держспецзв’язку. На основі цих пропозицій в ОНП були розширені та уточнені програмні результати навчання 
(УМ4, УМ5, УМ6, УМ7, УМ8).

- роботодавці

Роботодавцем (замовником) для випускників освітньо-наукової програми є Державна служба спеціального зв’язку 
та захисту інформації України. Випускники після закінчення аспірантури призначаються на посади науковців, 
науково-педагогічних працівників та керівного складу навчального закладу, наукових установ і організацій 
Держспецзв’язку. Адміністрація Держспецзв’язку, виходячи з основних завдань покладених на Держспецзв’язок, 
директивно надає свої вказівки та пропозиції щодо формулювання цілей та програмних результатів навчання ОНП.

- академічна спільнота
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При формулюванні фахових компетентностей та програмних результатів навчання були враховані інтереси та 
рекомендації академічної спільноти, зокрема фахівців, які є членами спеціалізованої вченої ради ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, яка має право проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
(доктор філософії).
Результатом цього обговорення стала оптимізація певних освітніх компонентів ОНП до єдиних назв і змісту. Також 
з метою посилення професійної складової ОНП до переліку вибіркових дисциплін з ОНП «Спеціальні 
телекомунікаційні системи» було включено дисципліну «Асимптотичні методи в теорії випадкового множинного 
доступу», як продовження проблемно-орієнтованого ланцюжка дисциплін «Елементи теорії багатокористувацького 
детектування».

- інші стейкхолдери

Кожного року Міжнародний союз електрозв’язку (найбільш відома міжнародна організація у галузі 
телекомунікацій) проводить семінари за участю ЗВО світу, представників галузі телекомунікації з метою 
обговорення новітніх тенденцій в галузі. Побажання Асоціації стосовно фахових компетенцій випускників також 
враховувалися в процесі перегляду освітніх компонентів ОНП. https://www.itu.int.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Дійсний момент часу характеризується стрімким підвищенням ролі спеціальних телекомунікаційних систем зв’язку 
для забезпечення захищеної передачі інформації в інтересах вищого керівництва Держави. В умовах суттєвого 
розширення можливостей зловмисників щодо порушення цілісності та оперативності службової інформації 
світовою тенденцією розвитку спеціальних телекомунікаційних систем є розвиток та впровадження сучасних 
методів захисту інформації від несанкціонованого доступу та завадозахисту. Особливо ці тенденції загострюються 
цим фактом, що у сучасних реаліях України, спеціальні телекомунікаційні системи стають об’єктом деструктивних 
дій засобів радіоелектронної та інформаційної боротьби  регулярних збройних формувань та терористичних сил.
Ці тенденції враховані під час щорічного перегляду освітніх компонентів ОНП за результатами професійних 
дискусій з роботодавцями, фахівцями, що застосовували спеціальні телекомунікаційні системи в операції об’єднаних 
сил та антитерористичній операції,  академічною спільнотою під час участі у науково-практичних конференціях, 
освітніх виставках, конкурсах молодих науковців, тощо. Результати ретельного моніторингу та аналізу тенденцій 
розвитку спеціальних телекомунікаційних систем враховані у змісті ОНП таких ОК: «Методи завадозахисту засобів 
радіозв’язку», «Асимптотичні методи в теорії випадкового множинного доступу», «Елементи теорії 
багатокористувацького детектування».

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

Зважаючи на основні завдання, які покладенні на Держспецзв‘язок та враховуючи основні тенденції світового 
прогресу, а також розвиток інфокомунікаційних технологій, а саме: впровадження сенсорних мереж, Інтернет-
речей, мереж майбутнього (Future networks) та мобільних мереж 5 та 6 поколінь існує необхідність в підготовці таких 
фахівців, що займуть своє місце саме в галузі спеціальних телекомунікаційних систем. 
Тому галузевий контекст розвитку був врахований шляхом запровадження в ОНП відповідних дисциплін: «Методи 
завадозахисту засобів радіозв’язку», «Асимптотичні методи в теорії випадкового множинного доступу». Наявність 
договорів про співпрацю з передовими підприємствам галузі телекомунікацій такими, як: ВАТ «Олімп» 
http://www.olimp-corp.com/ru/Products/, Ericsson Ukraine, CISCO, ПрАТ «Датагруп» та їх участь в освітньому процесі 
обумовлює набуття актуальних компетентностей випускників ОНП та врахування регіонального контексту. В 
результаті цього здобувачі отримують затребувані замовником професійні навички, які мають своє відображення в 
УМ1, УМ2, УМ3, УМ5, УМ7, УМ11, УМ12, УМ13.

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

При формулюванні цілей та програмних результатів навчання ОНП прийнято до уваги аналіз досвіду та основні 
підходи до підготовки здобувачів вищої освіти за аналогічною спеціальністю в інших ЗВО України (КНУ ім. Тараса 
Шевченка, Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), ОНАЗ ім. О.С. Попова, Державний 
університет телекомунікацій, Національний університет «Львівська політехніка» та ін.). Також враховано досвід 
аналогічних іноземних програм, які мають освітньо-професійну орієнтацію в галузі телекомунікаційних і 
інфокомунікаційних технологій, систем та мереж. Аналізувалися навчальні плани окремих іноземних університетів, 
зокрема: Ризький технічний університет, факультет електроніки та телекомунікацій, 
https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_spr_edc0_telekom.pdf; Технічний університет Дрездена, факультет 
електротехніки та обчислювальної техніки, https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/postgraduales/promotion; 
Техаський університет у Далласі, https://www.utdallas.edu/academics/fact-sheets/ecs/phd- telecommunications-
engineering/.
Особливістю ОНП «Спеціальні телекомунікаційні системи» від інших ОНП є поєднання фундаментальних 
теоретичних та практичних знань у сучасних системах та мережах спеціального зв’язку для розв’язання складних 
задач і проблем аналізу, розробки та створення інфокомунікаційних, телекомунікаційних, комп’ютерних та інших 
технічних систем та мереж на обладнанні останнього покоління, яке стоїть на озброєнні підрозділів 
Держспецзв’язку.
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Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

Нормативний зміст ОНП повністю відповідає програмним результатам навчання, що сформульовано у тимчасовому 
стандарті ЗВО (ТСЗВО) спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Під час розробки ТС ЗВО враховані 
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (затверджені Наказом МОН України «Про 
затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» від 
01.06.2016 № 600).
З метою співвіднесення програмних результатів навчання та компетентностей, зазначених в освітній програмі, у 
процесі її розроблення використовувались: структуро-логічна схема та матриця відповідності визначених 
результатів навчання та компетентностей компонентам освітньої програми. Матриця відповідності програмних 
результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання наведена у додатку (таблиця 3).
Таким чином, можна констатувати, що діюча ОНП у КПІ ім. Ігоря Сікорського повністю відповідає вимогам ТСЗВО.

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?

Змістовне наповнення програмних результатів навчання ОП, що акредитується (таблиця 3 додатку) відповідає 
вимогам Національної рамки кваліфікацій для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за такими 
дескрипторами:
– знання (концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності) – 
ЗН1, ЗН2, ЗН3, ЗН4, ЗН5, ЗН6;
– уміння (спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері 
професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної 
практики, започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового 
дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності, критичний аналіз, оцінка і синтез нових та 
комплексних ідей – УМ2, УМ3, УМ4, УМ5, УМ6, УМ7, УМ11, УМ12;
– комунікація (вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, 
широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому; використання академічної української та іноземної мови у 
професійній діяльності та дослідженнях) – УМ13, УМ1, УМ2, УМ3, УМ4, УМ9;
– автономність і відповідальність (демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь 
самостійності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у 
передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та 
самовдосконалення) – УМ1, УМ2, УМ3, УМ9. Таким чином, ОП КІ повністю відповідає основним вимогам, які 
визначені в Національній рамці кваліфікації.
За виключенням першого підкритерію першого критерію усі інші надані достатньо повно і конкретно.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

40

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)?

26

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

14

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

ОК ОНП, такі як: Методи завадозахисту засобів радіозв’язку, Асимптотичні методи в теорії випадкового 
множинного доступу, Елементи теорії багатокористувацького детектування, 
Методологія наукових досліджень, Дослідження операцій, Методи наближення даних та відновлення залежностей 
повністю відповідають об’єкту вивчення ОНП.
Теоретичний зміст предметної області забезпечують такі ОК: Соціальна філософія, Іноземна мова для наукового 
дослідження, Іноземна мова для наукової комунікації, Підготовка наукових публікацій та презентація результатів 
наукових досліджень, Планування експерименту та обробка експериментальних даних.
Методи, методики та технології, якими повинен володіти здобувач для застосування на практиці вивчаються в 
межах наступних ОК: Методологія наукових досліджень, Дослідження операцій, Методи наближення даних та 
відновлення залежностей повністю, Методи завадозахисту засобів радіозв’язку, Підготовка наукових публікацій та 
презентація результатів наукових досліджень, Педагогічна практика.
Інструменти та обладнання, що використовуються у практичній діяльності вивчаються в дисциплінах: Методи 
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завадозахисту засобів радіозв’язку, Планування експерименту та обробка експериментальних даних, Дослідження 
операцій, Методи наближення даних та відновлення залежностей, Асимптотичні методи в теорії випадкового 
множинного доступу, Елементи теорії багатокористувацького детектування.
В результаті аналізу компонентів ОНП, можна зробити висновок, що здобувачі вищої освіти засвоюють сучасні 
методи та технології створення спеціальних телекомунікаційних систем та Національної телекомунікаційної мережі. 
Вивчаються теорія і практика планування, експлуатації та оптимізації архітектури і функціонування сучасних 
спеціальних телекомунікаційних систем та мереж.

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

Основним інструментом формування індивідуальної освітньої траєкторії (ІОТ) є вибіркові дисципліни, частка яких 
складає 35 % кредитів ЄКТС від загального обсягу ОНП – 14 кредитів. 
На формування вибіркових освітніх компонентів ОНП впливає індивідуальний вибір кожного здобувача вищої 
освіти, що передбачено: Положенням про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
https://kpi.ua/regulations, Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами 
вищої освіти ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положенням про реалізацію права на вільний вибір навчальних 
дисциплін здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua/node/185 та іншими документами, і 
регламентується через такі процедури: самостійне обрання вибіркових компонентів; створення індивідуального 
навчального плану аспіранта; складанням індивідуальних графіків навчання та сесії; отриманням права на 
академічну відпустку, визнанням результатів навчання, отриманих в інших ЗВО. Всі аспіранти ОНП проходять 
процедуру обрання вибіркових дисциплін із Загальноінститутського каталогу вибіркових навчальних дисциплін для 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського та формування 
індивідуального плану. З проблемними питаннями щодо формування індивідуальної освітньої троєкторії аспіранти 
звертаються безпосередньо до завідувача випускової кафедри. Далі в межах своїх компетенцій цими проблемами 
опікується керівництво інституту, начальник навчального відділу, начальник НОВ НДЦ.

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

Вибір навчальних дисциплін в університеті регламентовано Положення про реалізацію права на вільний вибір 
навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського http://osvita.kpi.ua/node/185. 
Положення містить основні вимоги щодо здійснення здобувачами вищої освіти права вибору відповідно до пункту 
15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року. Процес вибору 
навчальних дисциплін виглядає таким чином: аспіранти ознайомлюються на сайті з переліком вибіркових 
компонентів ОП та інформаційними пакетами цих компонентів, підготовленими кафедрами інституту та кафедрами 
загальноосвітньої підготовки; після ознайомлення здобувачі самостійно формують перелік вибіркових компонентів 
ОНП для свого індивідуального навчального плану, враховуючи при цьому напрям та тематику свого 
дисертаційного дослідження; навчальний відділ формує списки навчальних груп та розклад занять; здобувачі ОНП 
мають право обирати дисципліни, які запропоновані і іншими кафедрами університету. Спеціальна кафедра 
оновлює перелік вибіркових дисциплін з урахуванням вимог замовника (Держспецзв‘язку) та кон'юнктури ринку 
праці, запитів роботодавців та рівня задоволеності здобувачів.

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

За ОНП передбачена педагогічна практика обсягом 2 кредита. Проходження практики регламентовано 
Положенням про проведення практики в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського. https://osvita.kpi.ua/index.php/node/184. 
Педагогічна практика є освітнім компонентом ОНП та дозволяє сформувати у здобувачів фахові компетентності до 
викладацької діяльності. Метою практики є оволодіння здобувачами сучасними методами, формами організації 
процесу викладання дисциплін у військовому ЗВО. Базою педагогічної практики для аспірантів є ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського та 10 Територіального вузла урядового зв’язку Держспецзв’язку.

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

Вивчення таких ОК ОНП, як Соціальна філософія, Іноземна мова для наукового дослідження, Іноземна мова для 
наукової комунікації розвиває «soft skills», для досягнення таких ПРН: 
– використовувати інноваційні підходи при рішенні проблем і завдань, проявляти автономність, науковість і 
професіоналізм;
– переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі 
соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми; 
– планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань та 
реалізації проектів, включаючи власні дослідження;
– здійснювати дослідницьку та інноваційну діяльність наукових колективів з ініціюванням міжнародного наукового 
співробітництва та академічної мобільності, написанням наукових праць, підготовкою наукових звітів, апробацією 
та впровадженням результатів досліджень і розробок, поширенням інформації про результати досліджень на 
міжнародних конференціях, семінарах тощо;
– організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та інвестиційною діяльністю, бізнес-проектами та 
виробничими процесами з урахуванням технологічних показників, вимог ринку, існуючих стандартів, 
конкурентоспроможності наукової та інженерної продукції;
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– демонструвати навички професійного спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію однією з поширених 
європейських мов.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

За ОНП відсутній відповідний професійний стандарт, проте зміст ОК та ПРН ОНП враховують кваліфікаційні 
вимоги наступних професій (Класифікатор ДК 003:2010).
Наступні освітні компоненти такі, як «Соціальна філософія», «Планування експерименту та обробка 
експериментальних даних», «Методологія наукових досліджень», «Дослідження операцій», «Методи наближення 
даних та відновлення залежностей повністю», «Методи завадозахисту засобів радіозв’язку», «Підготовка наукових 
публікацій та презентація результатів наукових досліджень» спрямовані на здобуття компетенцій професії 2144.1 
Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації): ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК9, ФК1, ФК2, ФК3, ФК4, ФК5, ФК8 
– через здобуття знань і умінь та проведення наукових досліджень спрямованих на їх розширення та поглиблення.
Необхідно акцентувати увагу на тому, що найбільш важливою та вагомою є здатність здобувачів досягати таких 
результатів наукових досліджень, у яких створюється або застосовується нове знання, нові підходи щодо вирішення 
актуальних задач, для забезпечення ефективного функціонування спеціальних телекомунікаційних систем (через 
опубліковані статті, патенти, створені додаткові продукти/результати, а також підготовлену дисертацію та інше).

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

Підхід, який використовувався для співвіднесення обсягу компонентів ОНП, був таким, щоб встановлені кредити та 
визначені результати навчання і навантаження з урахуванням самостійної роботи були зрозумілими, досяжними та 
адекватними. Загальний бюджет навчального часу складає 40 кредитів ЄКТС (1200 годин), з яких обсяг аудиторних 
становить 164 години (19%), а обсяг самостійної роботи здобувачів становить 976 годин (81%). Самостійна робота 
забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни чи окремої теми: підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, курси лекцій, навчально-
лабораторне обладнання, спеціальне телекомунікаційне обладнання тощо.
Самостійна робота аспіранта є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язків 
навчальних занять час і регламентується навчальним планом. За навчальним планом освітньої програми, що 
акредитується, вона становить від 50 % до 70 % загального обсягу навчального часу аспіранта, відведеного для 
вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи аспиранта над конкретним освітнім компонентом 
визначається силабусом навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками НПП та 
наукових керівників.

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

Навчання за дуальною формою у університеті регламентується «Положенням про дуальну форму здобуття вищої 
освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського» https://osvita.kpi.ua/index.php/node/168. Підготовка здобувачів в рамках ОНП за 
дуальною формою освіти не здійснюється. В той же час, реалізуються елементи дуальної освіти, але для підвищення 
якості підготовки аспірантів та подолання розриву між теорією і практикою в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
запроваджено практику залучення до освітнього процесу керівництва Держспецзв‘язку, провідних фахівців, 
професіоналів-практиків, представників роботодавців та працевлаштування аспірантів в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського на посадах НПП і науковців.

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

https://aspirantura.kpi.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dodatok-2-do-Pravil-prii--omu-2021-Aspirantura-.pdf              
https://iszzi.kpi.ua/entrant/admission_rules-2/

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

Нормативним документом для організації вступної кампанії до КПІ ім. Ігоря Сікорського, в тому числі за ОНП були 
«Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у КПІ ім. Ігоря Сікорського у 
2021 році» (далі – Правила), що розроблені відповідно до Умов прийому МОН України на 2021 рік та затверджені в 
установленому порядку. У правилах прийому до аспірантури містяться вимоги до вступника стосовно рівня освіти, 
наявності необхідних документів, що підтверджують цей рівень. Вступники до аспірантури університету складають 
вступні Екзамени:
– зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) (програми вступних 
випробувань);
– з іноземної (англійської) мови;
– додатковий Екзамен (для абітурієнтів, що не мають освіти за обраною спеціальністю). Послідовність складання 
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вступних Екзаменів до аспірантури наступна: додатковий Екзамен (в разі необхідності), іноземна мова, Екзамен зі 
спеціальності. Порядок проведення вступних Екзаменів та конкурсний відбір наведено в «Правилах прийому до 
аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

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

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, зокрема підчас академічної мобільності, 
регулюються такими нормативними документами КПІ ім. Ігоря Сікорського: Положенням про порядок організації 
права на академічну мобільність учасників освітнього процесу, Положенням про організацію освітнього процесу у 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, https://kpi.ua/document-mobility, Положенням про порядок перезарахування результатів 
навчання. Поінформованість здобувачів вищої освіти про можливість визнання результатів навчання 
забезпечується наявністю відповідної нормативної бази у вільному доступі на сайті Університету та ознайомленням 
з документами під час оформлення договору про навчання (стажування) за програмою академічної мобільності.

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

Протягом терміну дії даної ОНП не виникало прецедентів визнання результатів навчання, які були отримані в 
інших ЗВО.

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

Визнання результатів навчання, отримані здобувачем за програмами неформальної освіти регулюються 
«Положення про неформальну та інформальну освіту https://kpi.ua/informal-education, Положення про визнання в 
КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті.  
http://osvita.kpi.ua/node/179

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

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, для здобувачів вищої освіти даної ОНП за 
спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка 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 за ОНП регулюються Положенням про організацію освітнього процесу у 
КПІ ім. Ігоря Сікорського. Відповідно до нього, підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється у ІСЗЗІ КПІ ім. 
Ігоря Сікорського за такими формами: очна (денна та вечірня). Основними формами навчання є: навчальні заняття, 
самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основними видами навчальних занять на ОНП є: 
лекції; практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.
Застосовуються традиційні методи і прийоми, а також інтерактивні інноваційні методики, які пояснюються у 
робочих програмах навчальних дисциплін (силабусах) по кожному освітньому компоненту відповідно до ПРН, що 
співвідносяться із результатами навчання за дисципліною завдяки структурі робочої програми навчальної 
дисципліни (силабусу).
На сайті https://iszzi.kpi.ua/science/graduate/ наведена освітня-наукова програма «Спеціальні телекомунікаційні 
системи» де представлені назви освітніх компонентів, відповідність їх ПРН та інформаційні пакети компонентів 
освітньої програми.

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?

Аспірантам забезпечено розширений доступ до навчальних, навчально-методичних і інших матеріалів, що 
застосовуються у освітньому процесі. Навчальні матеріали розташовано у локальній мережі університету, до яких 
аспіранти мають доступ за індивідуальним логіном і паролем, що отримують на початку навчання і який 
підтримується протягом всього терміну навчання. Форми і методи навчання й викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу, який забезпечується вибором індивідуальних завдань з окремих освітніх 
компонентів, переліком і можливим вибором вибіркових дисциплін.
Зворотній зв’язок із аспірантами, який проводиться систематично, шляхом безпосереднього спілкування з 
викладачами дозволяє науково-педагогічним працівникам коригувати власну стратегію викладання та обирати 
оптимальні методи навчання для підвищення рівня задоволеності аспірантів в навчанні.
Рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання – достатній, про що свідчать 
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анонімні опитування аспірантів (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzTsT4l2WPLbPq0j4og0JPBhk7d7H3-
UgSXg2-iKmjZIst4Q/viewform), які навчаються за ОНП «Спеціальні телекомунікаційні системи».

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники університету мають право на академічну свободу, що 
передбачає право обирати методи та засоби навчання, які забезпечують високу якість освітнього процесу. Принцип 
академічної свободи реалізується викладачами при складанні робочих програм навчальних дисциплін (силабусів) і 
безпосередньо у викладацькій роботі. Відповідність принципам академічної свободи враховує інтереси докторів 
філософії за ОНП, оскільки викладачі використовують індивідуальний підхід у виборі форм, методів і засобів 
навчання з урахуванням особливостей контингенту аспірантів, рівня їх підготовки, інтересів, психологічних 
особливостей тощо. Академічна свобода докторів філософії реалізується у ході вибору тем завдань у межах освітніх 
компонентів, тематики наукових пошуків у межах наукових робіт.

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 *

Освітніми ресурсами у ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського є офіційний сайт, на якому зосереджена уся інформація 
стосовно освітньої діяльності інституту, в тому числі й по ОНП, що акредитується. Відповідно, здобувачі вищої освіти 
мають повний доступ до: робочих програм навчальних дисциплін (силабусів), начальних матеріалів до дисципліни, 
переліків питань для самостійного вивчення, рекомендацій щодо організації самостійної роботи. ОНП також є у 
вільному доступі для здобувачів вищої освіти на сторінці спеціальної кафедри №3 за посиланням 
https://iszzi.kpi.ua/science/graduate/, https://iszzi.kpi.ua/learning/departments/ck3/, а зміст освітніх компонентів 
наведений у вигляді інформаційних пакетів. В освітній програмі сформульовані цілі, зміст та очікувані результати 
навчання, а на початку навчального семестру під час зустрічей із аспірантами кожен викладач презентує освітні 
компоненти і висвітлює цілі, завдання, очікувані програмні результати навчання, форми і методи викладання 
навчальних дисциплін, порядок і критерії оцінювання.

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

Поєднання навчання і наукових досліджень, підготовка наукових кадрів є одним із стратегічних напрямів розвитку 
Університету. Тому під час реалізації ОНП використовуються різноманітні елементи досліджень, а саме: аспіранти 
під час виконання дослідних робіт проводять прикладні дослідження та розрахунки, які згодом використовують при 
обґрунтуванні дисертаційних досліджень, написанні статтей, тез, доповідей на конференціях, засіданнях круглих 
столів, проведення НДР за тематикою дослідження. Наприклад, аспіранти брали участь у таких наукових семінарах 
та конференціях: семінар-практикум МСЕ для регіонів Європи та СНД «Інфраструктура ІКТ як основа цифрової 
економіки»; Семінар "Можливості платформи Web of Science для науковця"; Региональная конференция 
«Перспективы предоставления услуг на основе сетей пост-NGN, 4G и 5G. Организационные и технические решения 
по их построению и защите»; Регіональний семінар Міжнародного союзу електрозв’язку «Тенденції розвитку 
конвергентних мереж: рішення пост-NGN, 4G та 5G» та інші. Також аспірантам надається можливість публікувати 
свої результати досліджень у наукових виданнях КПІ ім. Ігоря Сікорського: Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, 
Радіоапаратобудування, Information and Telecommunication Sciences, Збірник «Information Technology and Security», 
Науково-технічний журнал «Электроника и связь». Поєднання навчання і досліджень викладачів та аспірантів за 
ОНП досягається також спільними публікаціями викладачів, наукових керівників і аспірантів.

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

Задача оцінки якості та відповідності сучасному стану освітніх компонентів у ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 
покладена на навчально-методичну комісію інституту. Зміст освітніх компонентів щорічно обговорюються на 
засіданнях спеціальної кафедр №3 з метою коригування робочих програм освітніх компонентів.
Оновлення змісту ОК на основі впровадження сучасної практики та наукових досягнень, результатів отриманих у 
ході виконання НДР таких, як: шифр “Завадозахист”; шифр “Хвиля”; шифр “Практика”; шифр “Компенсація”.
Результати дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт впроваджуються у освітній процес, 
використовуються для підготовки нових навчальних курсів, у науково-дослідну роботу спеціальної кафедри №3 та 
при прийняті управлінських рішень Адміністрацією Держспецзв’язку.

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

Здійснення повноцінної інтернаціоналізації діяльності ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського обмежено у зв’язку зі 
специфікою функціонування Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і існуючими 
обмеженнями щодо захисту державних таємниць.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
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Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття 
ступеня вищої освіти доктора філософії визначено у Положенні про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського". https://kpi.ua/phd-aspirantura. Відповідно до цього Положення всі аспіранти зобов’язані відвідувати 
аудиторні заняття та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, що передбачені індивідуальним 
навчальним планом аспіранта та ОНП.
В освітньому процесі КПІ ім. Ігоря Сікорського контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку. 
Запроваджені заходи визначають відповідність рівня набутих здобувачем ступеня доктора філософії знань, умінь та 
навичок вимогам ОНП, її програмним результатам та забезпечують своєчасне коригування освітнього процесу.
Реалізація основних завдань контролю знань аспірантів досягається системними підходами до оцінювання чітко 
вимірюваних результатів навчання, комплексністю застосування різних видів контролю та формуванням очікуваних 
компетентностей.
Згідно з ОНП використовується проміжне оцінювання шляхом самоперевірки, письмове та усне екзаменування, 
участь у семінарах і наукових звітах із оцінюванням досягнутого, обговорення результатів досліджень (в т.ч. 
апробація результатів: публікації та доповіді на конференціях). Кожен вид контрольного заходу має чітко визначені 
форми проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень і націлений на визначення здобутого рівня 
компетентності. Така система контролю дозволяє перевірити досягнення програмних результатів навчання в межах 
усіх освітніх компонентів ОНП та об’єктивно їх оцінити.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Забезпечення чіткості та зрозумілості форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти відбувається унаслідок таких заходів: ґрунтовний підхід спеціальної кафедри до їх 
планування і формулювання; постійна роз’яснювальна робота з аспірантами. Метою проведення контрольних 
заходів за ОНП є комплексне оцінювання якості освітньої діяльності здобувачів вищої освіти під час опанування 
ними компонентів ОНП та досягнення програмних результатів навчання.
Оцінювання здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою з подальшим 
переведенням в оцінку за національною шкалою. ОНП передбачає вхідний, поточний, підсумковий контроль.
Вхідний контроль проводиться викладачами на першому занятті вивчення дисципліни у формі усного опитування 
аспірантів з метою розробки заходів надання індивідуальної допомоги здобувачам. 
Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Форми проведення та критерії оцінювання 
навчальних досягнень аспірантів визначаються в РПНД (силабусі). Результати контролю доводяться до відома 
аспірантів.
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання аспірантів за ОНП на проміжних або заключному 
етапах їх навчання.
Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів докладно описано у РПНД (силабусі).

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

Попереднє ознайомлення з формами контрольних заходів та критеріями оцінювання за кожним освітнім 
компонентом здійснює викладач на початку кожного семестру на першому занятті викладання дисципліни, де 
роз’яснює структуру дисципліни та процедуру проведення контрольних заходів з зазначенням відповідних форм та 
критеріїв за якими буде здійснюватися оцінювання здобутих знань та навичок. В подальшому при застосуванні того 
чи іншого контрольного заходу доводить до аспірантів вимоги до оцінювання. Строки контрольних заходів 
регламентуються навчальним планом та розкладом на поточний семестр, що затверджуються начальником ІСЗЗІ 
КПІ ім. Ігоря Сікорського та розміщуються на офіційному сайті ЗВО до початку семестру.

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

Відповідно до вимог тимчасового стандарту ЗВО атестація здобувачів освітньо-наукового рівня вищої освіти за ОНП 
передбачена у вигляді публічного захисту дисертаційної роботи. Захисту дисертаційної роботи передує наявність у 
аспіранта не менше 5 публікацій за результатами наукового дослідження у фахових виданнях України, з них 1 
публікація має бути у фаховому виданні, що включений до переліку наукометричних баз, опублікованого 
автореферату та наявності відгуків офіційних опонентів. Дисертаційна робота, автореферат та відгуки 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету. 
Відповідно до Кодексу академічної доброчесності https://kpi.ua/node/18066 всі ці матеріали підлягають перевірки 
на плагіат, відповідно до Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових робіт (авторефератів, 
дисертацій, монографій, наукових статей), кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських, курсових робіт 
(проектів)), навчально-методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, 
наукових та науково-педагогічних працівників ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського з використанням технічних засобів.
Якщо дисертаційна робота містить інформацію з обмеженим доступом, захист проводиться в закритому режимі з 
неухильним дотриманням та виконанням вимог чинного законодавства щодо збереження державної таємниці.

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

Процедура проведення контрольних заходів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу у 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, https://kpi.ua/regulations. Даний документ знаходиться у відкритому доступі на 
офіційному сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського. Крім того, процедура проведення контрольних заходів по кожному 
освітньому компоненту ОП прописана в робочій програмі навчальної дисципліни (силабусі). Написання РПНД 
(силабусу) регламентується Збірником форм організаційних та навчально-методичних документів КПІ ім. Ігоря 
Сікорського https://osvita.kpi.ua/docs. Робочі програми навчальної дисципліни (силабуси) обговорюються і 
погоджуються на засіданні спеціальної кафедри та затверджуються в установленому порядку. На початку кожного 
семестру та в момент застосування контрольного заходу викладачі ознайомлюють здобувачів вищої освіти з 
процедурою проведення та критеріями оцінювання.

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

В КПІ ім. Ігоря Сікорського впроваджено правила академічної доброчесності https://kpi.ua/node/18066, визначено 
відповідальність за порушення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.
Всі учасники освітнього процесу підписують відповідну декларацію (здобувач вищої освіти підписує Декларацію про 
академічну доброчесність аспіранта, докторанта, інші учасники освітнього процесу про академічну доброчесність 
науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника КПІ ім. Ігоря Сікорського.)
Дотримання правил академічної доброчесності учасниками освітнього процесу врегульовується Комісією з питань 
академічної доброчесності https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf. Під час існування даної ОНП випадків оскарження 
об’єктивності екзаменаторів або конфлікту інтересів не було.

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

Здобувач вищої освіти у разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з дисципліни 
допускається не більше двох разів: перше перескладання - викладачу, друге перескладання - складу комісії, яка 
створюється завідувачем відповідної спеціальної кафедри інституту. Оцінка комісії є остаточною. Якщо аспірант був 
допущений до складання семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він 
використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.
Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше, ніж з трьох дисциплін за весь 
період навчання. Дозвіл на це дає начальник інституту на підставі заяви (рапорту) аспіранта за погодженням із 
завідувачем спеціальної кафедри. Аспірантам, які одержали під час сесії не більше двох незадовільних оцінок, 
дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація аспірантами академічної заборгованості 
проводиться до початку нового семестру.
Процедура, що урегульовує порядок повторного проходження контрольних заходів прописана у Положенні про 
організацію освітнього процесу.

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

У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою (рапортом) здобувача чи викладача, начальником 
інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач спеціальної кафедри і 
науково-педагогічні відповідної кафедри, представники науково-організаційного відділу. В разі загострення 
конфліктної ситуації урегулюванням конфлікту займається Комісія з питань академічної доброчесності 
https://kpi.ua/files/etic_comission.pdf. Відповідно до положень прописаних у Кодексі академічної доброчесності 
https://kpi.ua/node/18066 будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком або має серйозну причину 
вважати, що стався факт порушення академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву на ім’я голови 
Комісії. Заява має містити суть справи (аргументи, які свідчать про порушення академічної доброчесності, та надати 
відповідні докази), контактну інформацію, підпис заявника та дату подання. У цьому випадку голова Комісії не 
пізніше, ніж через 10 днів після отримання такої заяви приймає рішення про проведення засідання, на якому 
відбувається розгляд скарги. 
За час навчання за ОНП випадків оскарження результатів проведення контрольних заходів не було.

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

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності прописані в Кодексі академічної 
доброчесності https://kpi.ua/files/honorcode_2021.pdf та Інструкції щодо перевірки на академічний плагіат наукових 
робіт (авторефератів, дисертацій, монографій, наукових статей), кваліфікаційних робіт, навчально-методичних 
матеріалів (підручників, навчальних посібників) здобувачів вищої освіти, наукових та науково-педагогічних 
працівників КПІ ім. Ігоря Сікорськогоз використанням технічних засобів https://kpi.ua/node/18066.
Повноваженнями щодо впровадження політики академічної доброчесності та дотримання її процедури наділені 
Комісія з питань академічної доброчесності, завідувачі спеціальних кафедр, група забезпечення спеціальності, 
Голова спеціалізованої вченої ради.

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

Технологічними інструментами протидії порушенням академічній доброчесності виступають спеціальні програмні 
засоби.
В якості інструментів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності використовуються: недвозначне 
інформування здобувачів вищої освіти про неприпустимість наявності плагіату; добір відповідної тематики для 
наукових та кваліфікаційних робіт, яка запобігає плагіату, перевірка наукових та кваліфікаційних робіт на 
антиплагіат з використанням комп’ютерної програми для внутрішньої перевірки текстів на наявність академічного 
плагіату.
В університеті наявна електронна база (репозитарій) https://kpi.ua/1338-1. Процедура інформування НПП щодо 
потреби запобігати академічній недоброчесності при вивченні освітніх компонентів в Університеті закріплена 
обов’язковим підписанням НПП відповідної декларації. Крім того, всі навчальні аудиторії, в яких ведеться 
підготовка здобувачів за ОНП, обладнані відеокамерами, що унеможливлює використання під час екзамену 
матеріалів, не передбачених програмою екзамену.

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

Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом: формування умов 
для розвитку взаємної довіри й поваги між учасниками освітнього процесу; інформування учасників освітнього 
процесу про необхідність дотримання правил академічної доброчесності; використання комп’ютерної програми для 
внутрішньої перевірки текстів на наявність академічного плагіату; запровадження викладання в навчальних 
дисциплінах тем з основ академічного письма та дослідницької роботи з вивченням вимог до написання письмових 
робіт та особливою увагою до принципів самостійності роботи над письмовими завданнями, коректного 
застосування інформації з інших джерел та недопущення плагіату, а також правил опису джерел та оформлення 
цитувань; ознайомлення усіх учасників освітнього процесу з Кодексом академічної доброчесності 
https://kpi.ua/node/18066, який викладено у відкритому доступі на сайті; підписання кожним учасником освітнього 
процесу Декларації про академічну доброчесність.

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

Порушення академічної доброчесності з боку здобувачів вищої освіти передбачає повторне проходження 
оцінювання; повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із КПІ ім. 
Ігоря Сікорського; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати за 
навчання.
Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними працівниками передбачає з боку ЗВО 
відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; відмову в присудженні присудженого 
педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; позбавленні права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади.
Випадків порушення академічної доброчесності з боку науково-педагогічних працівників не було, що пояснюється 
високим рівнем дотримання академічної доброчесності у КПІ ім. Ігоря Сікорського. На даний час не було 
зафіксовано відповідних порушень доброчесності.

6. Людські ресурси

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

Формування науково-педагогічного колективу для забезпечення освітньої діяльності за ОП, здійснюється відповідно 
до чинних нормативно-правових вимог, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Статуту та 
нормативних документів Університету. Компетенція щодо визначення відповідності кваліфікації працівника та його 
рівня професійної та наукової активності, який забезпечує викладання освітніх компонентів, покладається на 
керівника випускової спеціальної кафедри або групи забезпечення спеціальності на підставі Ліцензійних умов. 
Процедури проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та порядок перевиборів здійснюється відповідно до 
нормативних документів Університету, це: Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 
посад https://document.kpi.ua/files/2020_7-65.pdf, Положення про щорічну рейтингову оцінку діяльності науково-
педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/files/project-raiting.pdf.
Кандидатури на заміщення посад НПП попередньо обговорюються на спеціальній кафедрі в їх присутності. 
Претендент проводить відкриту лекцію або практичне заняття після цього здійснюється обговорення рівня його 
професійної майстерності. НПП по закінченню терміну контракту подає документи до Конкурсної комісії у повному 
обсязі на рівних умовах. Для оцінки рівня відповідності НПП долучається рейтингова картка та ураховуються 
результати опитувань студентів та аспірантів. Рішення конкурсної комісії затверджується Вченою радою 
Університету.

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

Одним із самих дієвих шляхів реформування освіти та підвищення якості є залучення замовника (Держспецзв‘язку) 
та інших роботодавців до освітнього процесу. Так відповідно до стратегічного планування КПІ ім. Ігоря Сікорського 
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запровадив в освітній процес модель інноваційного змісту навчання з метою підготовки конкурентоспроможних 
фахівців на ринку праці, це: підготовка здобувачів вищої освіти за компетенціями замовника та інших роботодавців; 
залучення їх до освітнього процесу та атестації випускників; включення в навчальний процес курсів, з подальшою 
видачею сертифікатів фірми-партнера (наприклад: сертифікати Академії CISCO); придбання відповідного 
обладнання для проведення практичних занять та досліджень; стажування НПП на фірмах-партнерах та у органах і 
підрозділах Держспецзв’язку.

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

ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського активно залучає до проведення окремих тем лекційних і практичних занять на ОП 
представників керівного складу та Адміністрації Держспецзв’язку. Зокрема, до проведення занять залучаються 
провідні фахівці підполковник Щиголь Юрій Федорович - Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, а також доктор технічних наук, професор, полковник Потій Олександр Володимирович - 
Заступник Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

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

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 
http://osvita.kpi.ua/node/714 для забезпечення професійного фахового розвитку викладачів застосовуються різні 
види підвищення кваліфікації: довгострокове підвищення кваліфікації; короткострокове підвищення кваліфікації; 
стажування. Підвищення кваліфікації здійснюється на підставі перспективного плану підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічних працівників.
Керівництво КПІ ім. Ігоря Сікорського сприяє професійному розвитку НПП, укладаючи відповідні угоди з іншими 
навчальними закладами, організаціями та установами, в т. ч. зарубіжними щодо проходження стажування, курсів 
підвищення кваліфікації, виконання спільних наукових досліджень, міжнародної промислової сертифікації НПП 
тощо.
Організовано: http://uiite.kpi.ua/pidv_kval_kpi/  та  https://iszzi.kpi.ua/training-courses/.

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Система заходів зі стимулювання підвищення фаховості та викладацької майстерності науково-педагогічних 
працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського передбачає матеріальні й моральні заохочення і регламентується Статутом 
Університету, Колективним договором на 2020-2021 р.р., Положенням про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних працівників https://document.kpi.ua/files/2020_7-134.pdf та Положенням про надання 
щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків. Зокрема, здійснюється матеріальне стимулювання науково-педагогічних працівників, що мають вагомі 
успіхи у науково-педагогічній діяльності.
Моральні заохочення застосовуються і передбачають нагородження такими видами: оголошення подяки ректором, 
грамота ректора, а також за поданням керівництва КПІ ім. Ігоря Сікорського на відзначення регіональними та 
відомчими відзнаками.

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?

Основними джерелами фінансування діяльності ім. Ігоря Сікорського є: кошти державного бюджету; доходи від 
надання платних освітніх послуг; доходи від господарської діяльності; виконання НДР. Орієнтований на 
європейські стандарти освіти, КПІ ім. Ігоря Сікорського має у своєму складі розширену інфраструктуру (навчальні 
приміщення, комп’ютерні та спеціалізовані аудиторії, навчальні лабораторії, науково-дослідний центр, навчальні 
бібліотеки, басейн, спортивні майданчики, тренажерні зали, їдальню, актову залу, студентський центр, гуртожиток, 
медичний пункт, доступ до Інтернету та Wi- Fi, крім цього використовується матеріально-технічна база 10 
Територіального вузла урядового зв‘язку, смт. Миропіль), що сприяє забезпеченню досягнення цілей та програмних 
результатів навчання. Бібліотека https://www.library.kpi.ua/category/services/ спрямовує свою діяльність на: 
інформаційне забезпечення освітнього процесу університету, наукової діяльності викладачів та здобувачів вищої 
освіти, в тому числі аспірантів.
Дисципліни, що викладаються, забезпечені навчально-методичними посібниками, рекомендаціями, що постійно 
оновлюються на основі сучасних результатів наукових досліджень. У бібліотеці функціонують такі основні складові 
інформаційного простору: електронна бібліотека, каталог, веб-сайт, репозитарій, завдяки яким формується 
інформаційна база для наукового та освітнього процесів підготовки майбутніх науковців.

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?
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КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в 
межах освітньо-наукової програми.
Для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти постійно проводиться робота по покращенню 
навчальних приміщень та розширенню матеріального забезпечення. На спеціальній кафедрі №3 за 2020 рік 
введено в освітній процес навчальний телекомунікаційний вузол спеціального зв’язку на базі сучасного обладнання, 
яке стоїть на озброєнні підрозділів Держспецзв’язку. В поточному році буде завершено створення Навчальної 
лабораторії транспортної платформи Національної телекомунікаційної мережі на базі типових станцій 
радіорелейного зв’язку, обладнання волоконно-оптичної кабельної інфраструктури та обладнання базових станцій 
мобільних мереж LTE/4G.

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

В університеті значна увага приділяється забезпеченню безпечності освітнього середовища. Перед початком 
навчального року з усіма аспірантами проводиться вступний інструктаж, щодо: видів та джерел небезпеки у 
навчальних приміщеннях, загальних правил поведінки під час освітнього процесу, ознайомлення з Правилами 
пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України. В осінньо-зимовий період 
проводяться підвищені профілактичні заходи, пов’язані з електробезпекою. В ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського 
визначено обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки окремих будівель, споруд, приміщень, 
інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту. Розроблено і 
затверджено орієнтовний план евакуації курсантів і працівників у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення 
учасників освітнього процесу. Усі приміщення та умови для навчання аспірантів відповідають діючим санітарним 
нормам.

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?

ЗВО створює і забезпечує механізми різнобічної освітньої та організаційної підтримки здобувачів освіти у ході 
навчання. Надається організаційна та консультативна підтримка з метою реалізації аспірантами індивідуальної 
освітньої траєкторії. Наукові керівники та завідувач спеціальної кафедри спільно з керівництвом КПІ ім. Ігоря 
Сікорського здійснюють підтримку здобувачів ОНП з організаційних питань навчання в університеті. Комунікація 
викладачів із здобувачами ОНП здійснюється безпосередньо під час лекцій, практичних та лабораторних занять, 
консультацій тощо. Забезпечується можливість участі здобувачів у наукових семінарах, конференціях, вебінарах 
тощо.
Існує система інформаційної підтримки аспірантів, в тому числі забезпечення інформаційними матеріалами і 
відкритим доступом до регламентуючих документів освітнього процесу. Забезпечується можливість додаткового 
навчання, створено систему підтримки здобувачів освіти у працевлаштуванні (продовженні військової служби) та 
сприяння кар’єрному росту. У разі конфліктних або складних ситуацій до вирішення питань залучаються завідувач 
спеціальної кафедри, начальник навчального відділу, начальник науково-організаційного відділу НДЦ, заступники 
начальника інституту. Здобувачі ОНП мають можливість звернутися через електронний ресурс Скринька довіри: 
https://kpi.ua/faq-net та залишити анонімне звернення, яке буде негайно розглянуте адміністрацією КПІ ім. Ігоря 
Сікорського.
В університеті навчаються студенти та аспіранти із пільгових категорій населення: сироти, напівсироти, учасники 
АТО (ООС) та їх діти, діти ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, діти із багатодітних сімей тощо, яким університет 
надає активну підтримку у вигляді соціальних стипендій, та інших видів соціальною допомоги. 

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)

Університет створює інклюзивне освітнє середовище для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів 
освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Згідно ч.2 ст.30 Закону України «Про освіту» пункту про умови 
доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами в ЗВО проведено обстеження 
будівель та прилеглої до них території з метою визначення доступності навчальних приміщень для осіб з 
особливими освітніми потребами та інших маломобільних груп населення. Враховуючи вимоги та нормативи 
Державних будівельних норм України; ДСТУ-Н В.2.2-31-2011 були проведені наступні заходи: розроблене 
Положення про інклюзивне навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/172 та Порядок 
супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Університеті. 
Спроб вступу осіб з особливими освітніми потребами на ОНП «Спеціальні телекомунікаційні системи» не було. Для 
здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського за державним замовленням 
приймаються військовослужбовці Держспецзв’язку, а також посадові особи державних органів, які уклали договори 
з Адміністрацією Держспецзв’язку на підготовку фахівців, за направленням відповідних державних органів.

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?

Освітня діяльність ЗВО побудована на принципах дотримання цінностей свободи, справедливості, рівності прав і 
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можливостей, інклюзивності, толерантності, недискримінації; відкритості та прозорості. У здобувачів ОНП є 
можливість скористатися електронною скринькою довіри https://kpi.ua/faq-net для письмового звернення щодо 
вирішення конфліктної ситуації (у тому числі пов’язані із сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією). 
У разі потреби створюється тимчасова комісія, яка перевіряє факти, після чого приймається рішення відповідно до 
чинного законодавства.
Врегулювання конфліктних ситуацій у ЗВО, пов’язаних з корупцією, здійснюється відповідно до Закону України 
«Про запобігання корупції». Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ЗВО, відбувається відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян». Врегулювання скарг та 
звернень у ЗВО відбувається шляхом особистого прийому громадян адміністрацією КПІ ім. Ігоря Сікорського. 
Про результати розгляду скарг і звернень громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням. За 
період реалізації ОП випадків звернень щодо вирішення конфліктної ситуації (у тому числі пов’язані із 
сексуальними домаганнями, корупцією, дискримінацією) зафіксовано не було.

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

Розробка, затвердження, моніторинг і оновлення ОНП реалізуються згідно Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, введеного в дію наказом ректора від 10.09.2020 
https://osvita.kpi.ua/2020_7-165, Методичними рекомендаціями з розробки та оформлення ОНП здобувачів вищої 
освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського. Положення та Методичні рекомендації уніфікують процедури щодо ОП для всіх 
спеціальностей університету. Це забезпечує єдиний підхід до контролю якості за реалізацією процедур, а також 
механізми вдосконалення. Для розроблення освітньої програми відповідного рівня підготовки здобувачів вищої 
освіти та спеціальності, утворюється проектна група з числа НПП, які за рівнем своєї кваліфікації, рівнем наукової 
та професійної активності та наявністю відповідного науково-педагогічного стажу можуть входити до складу таких 
проектних груп. Керівники та склад проектних груп з розроблення ОНП, за поданням завідувачів випускових 
кафедр, схвалюються рішенням Вченої ради Університету та затверджується наказом ректора. До розробки проектів 
освітніх програм залучаються роботодавці та провідні фахівці з відповідної спеціальності, а також представники 
студентського самоврядування. За якість реалізації ОНП відповідає група забезпечення спеціальності.

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

Процедура перегляду і оновлення ОП описана в Положенні про розробку, затвердження, моніторинг та перегляд 
освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського веденого в дію наказом ректора №7/70 від 07.04.2020 
https://osvita.kpi.ua/sites/default/files/downloads/Polozen%20pro%20OP.pdf.
Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються, як у результаті зворотного зв’язку із 
Адміністрацією Держспецзв’язку, науково-педагогічними працівниками, здобувачами, випускниками та 
замовником, так і внаслідок прогнозування розвитку спеціальностей та потреб суспільства. Академічна спільнота 
шляхом обговорення переліку та змісту дисциплін науково-педагогічними працівниками спеціальних кафедр 
інституту з метою оптимізації назв певних дисциплін різних спеціальностей галузі 17 «Електроніка та 
телекомунікації» до єдиних назв і змісту, що дозволило скоротити номенклатуру дисциплін та, відповідно, 
підвищити якість їх викладання. Так, до переліку вибіркових дисциплін у навчальному плані спеціальності 172 
«Телекомунікації та радіотехніка» було включено дисципліну «Елементи теорії багатокористувацького 
детектування», як продовження проблемно-орієнтованого ланцюжка дисциплін «Методи завадозахисту засобів 
радіозв’язку».
ОНП враховує вказівки Адміністрації Держспецзв‘язку та пропозиції здобувачів і випускників щодо збільшення 
практичної складової навчання, залучення представників інших силових відомств до освітнього процесу, 
підвищення рівня знань іноземної мови, залучення до підготовки і проведення семінарських, практичних занять та 
лабораторних робіт досвідчених фахівців-практиків Держспецзв’язку, забезпечення умов підготовки здобувачів 
вищої освіти у реальному середовищі майбутньої наукової діяльності для набуття відповідних компетенцій, шляхом 
удосконалення існуючої матеріально-технічної бази. Відповідні зміни внесено в робочі програми дисциплін 
(силабуси).

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

Пропозиції від здобувачів формуються в особистому спілкуванні, на засіданнях круглих столів. Інформація про 
пріоритети аспірантів щодо застосованих викладачами методів та форм викладання освітніх компонентів, 
викладачів, режиму навчання, проявів корупції обговорюється на засіданнях спеціальної кафедри, Вченої ради 
інституту, університету.
Також здобувачі вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського залучаються до участі у діяльності органів громадського 
самоврядування університету ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ КПІ ім. Ігоря Сікорського https://studprofkom.kpi.ua/, 
Конференція трудового колективу, вчених рад інститутів, Вченої ради університету. Шляхом обговорення здобувачі 
вищої освіти мають змогу висловлювати свою думку та пропозиції стосовно забезпечення якості освіти в КПІ ім. 
Ігоря Сікорського в цілому, змісту ОНП та процедур забезпечення якості її реалізації зокрема.
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» аспіранти не входять до складу органів студентського 
самоврядування, тому залучення їх до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
відбувається через ПРОФКОМ СТУДЕНТІВ https://studprofkom.kpi.ua/. Аспіранти, які входять до цього органу 
мають право: подавати пропозиції до вченої ради університету (інституту) з питань удосконалення стратегії 
університету щодо контролю освітнього процесу; брати участь у вирішенні спірних ситуацій, що можуть виникнути 
між здобувачами вищої освіти та представниками адміністрації/науково-педагогічними працівниками; подавати 
пропозиції щодо змісту навчальних планів та освітніх програм; делегувати членів ПРОФКОМа СТУДЕНТІВ до 
складу вченої ради Університету, а також інших колегіальних та робочих органів Університету. ПРОФКОМ 
СТУДЕНТІВ університету аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції аспірантів щодо організації освітнього-
наукового процесу і звертається до вчених рад інститутів (вченої ради університету) чи адміністрації університету з 
пропозиціями щодо їх вирішення.

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

Одним із принципів системи забезпечення якості освітньої діяльності в ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського є залучення 
Адміністрації Держспецзв‘язку та інших силових відомств до цього процесу. Процедури забезпечення якості 
освітнього процесу передбачають періодичну трансформацію та перегляду освітніх програм і варіативної частини 
навчальних планів підготовки здобувачів 3 рівня вищої освіти. Замовник та представники інших силових відомств 
беруть участь в атестації здобувачів вищої освіти шляхом роботи в екзаменаційних комісіях, а також публічному 
(закритому) захисті дисертаційних робіт. Крім того, дієвою формою урахування інтересів замовників за ОНП є 
щорічне проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, які проводяться на базі КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, а також на науково-технічній раді Адміністрації Держспецзв‘язку.
Пропозиції та рішення Адміністрації Держспецзв‘язку щодо оновлення ОНП розглядаються й обговорюються на 
засіданнях спеціальної кафедри №3 та враховуються під час перегляду та оновлення змісту освітніх компонентів 
ОНП на наступний рік.

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

Процедуру збирання інформації щодо кар’єрного шляху випускників університету за ОНП зокрема через особисті 
зв’язки викладачів інституту з багатьма випускниками та шляхом можливості спілкування на офіційному сайті КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, де випускники можуть залишити відповідні відгуки стосовно навчання в університеті, 
пропозиції щодо удосконалення освітніх програм, а також інформацію щодо працевлаштування. Типовими 
траєкторіями влаштування випускників ОНП – робота (військова служба) в Держспецзв‘язку, підрозділах фірм-
партнерах університету, наукові установи та інші ЗВО.
Деякі випускники минулих років нині є представниками Адміністрації Держспецзв‘язку та НПП ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, які безпосередньо беруть участь у процесах щодо ОНП. Крім цього, на сайті університету постійно 
оновлюється веб сторінка з пропозиціями роботодавців про вакансії. https://kpi.ua/students/sec

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?

Процедури щодо забезпечення якості реалізації, контролю та моніторингу внутрішніх показників освітньої 
діяльності за ОНП: на рівні спеціальних кафедр – у вигляді контролю діяльності науково-педагогічних працівників, 
заслуховування, обговорення та прийняття рішень на засіданнях кафедр; на рівні інституту – у вигляді контролю 
діяльності спеціальних кафедр, заслуховування, обговорення питань та прийняття рішень на засіданні Вченої ради 
інституту щодо затвердження основних нормативних документів з реалізації ОНП; на рівні ЗВО – структурний 
підрозділ університету, Інститут моніторингу, організовує та проводить систематично незалежний моніторинг якості 
підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх 
складових навчального процесу. https://kpi.ua/eqmi

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?

У зв’язку з первинною акредитацією ОНП зауваження та пропозиції за результатами зовнішнього забезпечення 
якості вищої освіти відповідно цієї ОНП натепер відсутні. Але під час удосконалення ОНП були враховані новітні 
тенденції в галузі діяльності Держспецзв’язку, вимоги Адміністрації Держспецзв’язку та здобувачів, а саме: вимога 
«Здатність критичного осмислення й розв’язання проблем науково-дослідної й/або інноваційної сфер; розширення 
меж і переосмислення наявного теоретичного знання й професійних практик» було враховано в навчальній 
дисципліні Елементи теорії багатокористувацького детектування.

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

Відповідно до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського 
всіляко сприяє залученню учасників академічної спільноти до системи внутрішнього забезпечення якості освіти та 
освітньої діяльності. Змістовно академічна спільнота залучена до процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, 
а саме бере участь: у здійсненні моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; оцінюванні освітньої та 
науково-технічної діяльності кафедри і інституту з використанням системи рейтингового оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників; підвищує свою кваліфікацію; дотримується норма академічної доброчесності та 
запобігає проявам академічного плагіату. Питання забезпечення якості освіти, основних процедур її забезпечення 
постійно розглядаються на засіданнях кафедр, інститутів, ректорату, Вченої ради університету. Щороку проводиться 
Навчально-методичний збір, на якому кожний викладач презентує свою готовність до навчального року змістовним 
наповненням своїх дисциплін та забезпеченістю цієї дисципліни інформаційними та матеріально-технічними 
ресурсами.

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

1. ОНП та навчальні плани розробляються проектними групами. Координацію їхньої діяльності та контроль за 
виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює НВ та НОВ НДЦ ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського та відділ 
аспірантури та докторантури університету. ПНД (силабуси) розглядаються на засіданні випускової спеціальні 
кафедри (СК), ухвалюються Методичною комісією ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського і затверджуються заступником 
начальника інституту (з навчальної роботи). 2. Відповідальними за впровадження та виконання постійного 
моніторингу і перегляду відповідних освітніх програм є: випускові СК, члени методичної комісії та групи 
забезпечення спеціальності. 3. Відповідальні за впровадження та виконання якісного набору в аспірантуру: СК, НВ, 
НОВ НДЦ, заступники начальника інституту з наукової та навчальної роботи, відділ кадрової роботи інституту, 
відділ аспірантури та докторантури університету. 4. Відповідальні за впровадження та вдосконалення системи 
оцінювання знань здобувачів: СК, НВ, НОВ НДЦ, заступники начальника інституту з наукової та навчальної роботи, 
відділ аспірантури та докторантури університету. 5. Відповідальні за впровадження та вдосконалення практичної 
підготовки здобувачів: СК, НВ, НОВ НДЦ, заступники начальника інституту з наукової та навчальної роботи, відділ 
аспірантури та докторантури університету. 6. Відповідальні за планування, впровадження, виконання та звітування 
роботи НПП: СК, НВ, НОВ НДЦ, заступники начальника інституту з наукової та навчальної роботи, відділ 
аспірантури та докторантури університету.

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?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського регулюються Статутом КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, погодженого Конференцією трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 
лютого 2016 Протокол № 2 та затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2016 року 
№1308 https://kpi.ua/statute. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 
Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 
https://kpi.ua/phd-aspirantura. Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
https://kpi.ua/regulations. Колективний договiр Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://kpi.ua/agreement. Кодекс честі Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://kpi.ua/code. Договором 
про надання освітньої послуги між ЗВО та фізичною (юридичною) особою (у двох примірниках, один з яких – у 
здобувача вищої освіти), контрактами з науково-педагогічними працівниками, посадовими інструкціями (що 
знаходяться у відділі кадрів і підписані науково-педагогічними працівниками).

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

Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та 
пропозицій замовника – Адміністрації Держспецзв‘язку відсутнє у зв’язку з виконанням вимог Закону України «Про 
державну таємницю» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855- Наказ Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України 17.09.2014  № 469 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0469519-
14#Text

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

https://osvita.kpi.ua/172

10. Навчання через дослідження
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Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів 
(ад’юнктів)

ОНП передбачено ряд складових, кожний з яких націлений на набуття аспірантом певних компетентностей: із 
загальнонаукового (філософського) світогляду (4 кред., компонет ОНП: ЗО1); володіння усною та письмовою 
англійською мовою (6 кред., ЗО2, ЗО3); з блоку універсальних навичок науковця (10 кред., О4, ЗО5, ЗВ1, ЗВ2); зі 
спеціальності (20 кред., ЗО6, ЗО7, ЗО8, ЗВ3, ЗВ4). Основні напрями наукових інтересів аспірантів спеціальної 
кафедри спрямовані на розвиток теорій БКД, ВМД, СТРЦС, теорій завадозахисту, надійності, антен та 
розповсюдження радіохвиль та ін., що лежать в межах загальної теорії зв’язку. Тому особлива увага при формуванні 
ОНП приділяється відповідності НД зі спеціальності науковим інтересам аспірантів. Дисципліни обов’язкового 
циклу формують у аспірантів знання та уміння приймати обґрунтовані рішення, бути здатними їх оцінювати, 
забезпечувати ефективність виконання наукового дослідження; уміння обґрунтовувати і формулювати висновки 
щодо проведених наукових досліджень та рекомендації щодо їх використання; здатність проводити випробування 
спеціальних телекомунікаційних систем; проводити наукові дослідження щодо вдосконалення технологічних 
процесів і методів технічної експлуатації, а вивчення дисциплін «ІМ для наукового дослідження» і «ІМ для наукової 
комунікації» забезпечують належний рівень спілкування в міжнародному науковому середовищі.

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю

Освітні компоненти обов’язкового блоку становлять 26 кредитів, а 14 кредитів відведено на дисципліни вільного 
вибору, які аспірант обирає, виходячи із напряму наукового дослідження. Навчальні дисципліни «Планування 
експерименту та обробка експериментальних даних», «Методи завадозахисту засобів радіозв’язку», «Асимптотичні 
методи в теорії випадкового множинного доступу» мають на меті сформувати компетенції, які забезпечують 
необхідну для науковця самостійність та ефективність у перспективних сферах професійного та академічного 
розвитку. Внаслідок вивчення дисциплін аспіранти вчаться приймати обґрунтовані рішення, бути здатними їх 
оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також удосконалювати та впроваджувати у практику сучасні 
ідеї щодо сучасних телекомунікаційних технологій. 

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю та/або 
галуззю

Повноцінну підготовку здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 
172 Телекомунікації та радіотехніка забезпечує освітній компонент ОНП: Педагогічна практика. Цей освітній 
компонент формує відповідні компетентності здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі інформаційні 
технології та дуальну форму навчання, засоби візуалізації у навчальному процесі. Успішне засвоєння зазначеного 
освітнього компонента спрямоване на отримання наступних програмних результатів навчання: розробляти та 
проводити всі види занять у закладах вищої або професійної освіти, в тому числі з поєднанням навчання на робочих 
місцях підприємств, установ та організацій (використання технології дуальної освіти); створювати повноцінне 
методичне та дидактичне забезпечення навчальних дисциплін професійної та базової підготовки фахівців всіх 
ступенів вищої освіти; адаптувати наявний матеріал відповідно до науково-технічного прогресу, особливостей 
викладання, існуючих норм та стандартів.

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам досліджень 
наукових керівників

З метою забезпечення відповідності тематики наукових досліджень здобувачів напрямам досліджень наукових 
керівників, аспіранти при вступі до аспірантури університету обговорюють тему наукових досліджень в наступній 
послідовності: 1) з науковим керівником; 2) на засіданні спеціальної кафедри, на яку планується закріплення 
аспіранта; 3) на вчених радах інституту та університету. Послідовне виконання наведеної процедури дозволяє 
цілковито забезпечити умову відповідності наукових тем здобувачів науковим темам і програмам університету та 
напрямам досліджень їх наукових керівників. Наукові керівники аспірантів беруть активну участь у дослідницьких 
проектах, результати яких широко висвітлюються фаховими виданнями. Так, д.т.н., професор Єрохін В.Ф. керує 
виконанням науково-дослідних робіт шифр “Завадозахист”, шифр “Компенсація”. За результатами наукової 
діяльності виступав з доповідями на міжнародних наукових та практично-наукових конференціях в галузі 
телекомунікації, а також на засіданнях Науково-технічної ради Адміністрації Держспецзв‘язку. Результати його 
наукових пошуків відображені у більш ніж у 100 публікаціях.
Аспірант Полякова А.С. працює над дисертацією за темою: «Методика аналізу протоколів множинного доступу з 
контролем несівної та виявленням конфліктів в системах зв’язку з випадковим множинним доступом». Наукове 
дослідження здобувача корелюється с науковими темами кафедри і є дотичним до напряму досліджень наукового 
керівника.

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує в 
межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів наукових 
досліджень аспірантів (ад’юнктів)

У межах ОНП для проведення апробації результатів наукових досліджень університетом  надаються наступні 
можливості:
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- університетом за тематикою телекомунікацій видаються 6 журналів, включених до Переліку наукових фахових 
видань України. Наукові журнали, що видаються університетом, статтям у випусках присвоюють унікальні цифрові 
ідентифікатори DOI, веб-сайти журналів оновлені відповідно до вимог МОН України.
- щорічно університетом проводиться наукові, науково-практичні міжнародні конференції за Реєстрами МОН, у 
яких здобувачі можуть брати участь з метою апробації результатів дисертацій;
- в університеті діють розширені наукові фахові семінари для попередньої експертизи дисертацій здобувачів, що має 
на меті надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача.
Наукові дослідження і апробація результатів виконуються на сучасному обладнанні, яке стоїть на озброєнні 
підрозділів Держспецзв‘язку. Наприклад: обладнання широкосмугового доступу фірми Ericsson, спеціальне 
телекомунікаційне обладнання ТОВ «Олімп» http://www.olimp-corp.com/ua/Products/ та ТОВ “ТЕЛЕКАРТ-
ПРИЛАДˮ https://telecard.com.ua/uk/produktsiia-dlia-sylovykh-struktur, мережеве обладнання фірми Сіsco, а також 
використовуються в наукових дослідженнях з питань моніторингу стану мобільних мереж (базові станції Alcatel-
Lucent LTE/4G, які використовуються для проведення досліджень з питань налаштування, експлуатації, моніторингу 
та безпеки мобільних мереж).

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи

Належний рівень іноземного академічного письма, достатній для комунікації в міжнародному науковому 
середовищі з метою апробації результатів наукових досліджень здобувачів забезпечує освітні компоненти ОНП 
«Іноземна мова для наукового дослідження» і «Іноземна мова для наукової комунікації». КПІ ім. Ігоря Сікорського 
надає можливість публікувати власні результати наукових досліджень на іноземній мові http://infotelesc.kpi.ua/, як 
на власних ресурсах , так і на зовнішніх. Але в зв’язку з специфікою функціонування Держспецзв‘язку є обмеження 
за необхідності виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12#Text, Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та 
захисту інформації України 17.09.2014  № 469,  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0469519-14#Text 

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

Наукові керівники здобувачів у переважній більшості є керівниками та/або відповідальними виконавцями науково-
дослідних робіт, що виконуються за планом в університеті. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії також 
є виконавцями за даними тематиками.
Наприклад, наукові керівники та їх аспіранти приймають участь у виконанні таких науково-дослідних робіт: шифр 
“Завадозахист” № 0119U101014, шифр “Практика” № 0120U101904, шифр “Хвиля” №0120U01616, шифр 
“Компенсація” № 0120U01696.
За результатами виконання науково-дослідних робіт публікуються тези, матеріали доповідей, навчальні посібники, 
статті тощо.

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)

В університеті здійснюється перевірка академічних текстів на наявність у них неправомірних запозичень з текстових 
документів – магістерських, кандидатських і докторських дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними 
роботами, наукових публікацій, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання. 
В КПІ ім. Ігоря Сікорського впроваджено правила академічної доброчесності, визначено відповідальність за 
порушення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної.
Всі учасники освітнього процесу підписують Декларацію про академічну доброчесність студента, аспіранта, 
докторанта, інші учасники освітнього процесу про академічну доброчесність науково-педагогічного, педагогічного 
працівника, співробітника КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Дотримання правил академічної доброчесності учасниками освітнього процесу врегульовується Комісією з питань 
академічної доброчесності.
Перевірка курсових, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до Інструкції щодо 
перевірки на академічний плагіат з використанням технічних засобів. Під час існування даної ОНП випадків 
оскарження об’єктивності екзаменаторів, конфлікту інтересів не було.

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

В КПІ ім. Ігоря Сікорського діє Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://kpi.ua/code, з правилами якого ознайомлюють усіх 
учасників освітнього процесу, після ознайомлення підписується кожним учасником освітнього процесу Декларація 
про академічну доброчесність.
Порушення академічної доброчесності науково-педагогічними, педагогічними працівниками передбачає з боку ЗВО 
відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; позбавленні права брати участь у роботі 
визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
Для запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського створена відповідна система, яка регулюється 
Тимчасовим Положенням про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  https://kpi.ua/2018-05-21. Перевірка 
здійснюється в системі виявлення збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Юнічек https://unicheck.com/. 
Публікації здійснюються в наукових виданнях (журналах), які встановили практику відповідної перевірки для всіх 
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поданих рукописів статей (додаток 4).
За час дії ОНП не виявлено жодного факту порушень академічної доброчесності серед наукових та науково-
педагогічних працівників університету.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОНП:
- сучасні професійні компетенції з врахуванням світових вимог у фаховій спеціалізації в галузі спеціальних 
телекомунікаційних систем;
- концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і 
набуття нашими випускниками вищого пріоритету на заміщення службових посад за рахунок формування 
професійних компетентностей, знань, умінь та навичок, відповідно до вимог Адміністрації Держспецзв‘язку з 
використанням сучасного матеріально-технічного забезпечення;
- залучення до освітнього процесу провідних фахівців Держспецзв‘язку спрямоване на вдосконалення аспірантами 
професійних компетенцій. Знайомство з інноваційними напрямами діяльності Адміністрації та наукових підрозділів 
Держспецзв‘язку, що передбачає, в межах освітнього процесу, отримання перспективної інформації та досвіду щодо 
бойового застосування та перспектив розвитку Національної телекомунікаційної мережі;
- високий рівень професіоналізму НПП кафедр, які забезпечують освітній процес, систематичне підвищення 
науково-педагогічної кваліфікації, що дає можливість неперервно удосконалювати професійні компетенції та 
педагогічну майстерність, та постійно оновлювати зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і 
сучасних практик;
- форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та принципам 
академічної свободи, навчання здійснюється в умовах дотримання стандартів академічної доброчесності.

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

Метою подальших змін ОНП має стати розвиток компетентностей науковця, які дали б йому змогу передбачати 
тенденції процесів та явищ сучасного високотехнологічного світу у їх взаємозв’язку з існуючими традиційними 
моделями та підходами. Але реалізація цієї мети не досягається простою заміною освітніх компонент, для цього 
потрібен цілий комплекс заходів, спрямованих на розвиток гармонійної особистості, зокрема:
‒ подальше підвищення професійного, наукового та методичного рівня науково-педагогічних працівників;
‒ обмін досвідом і запровадження інноваційних методів проведення занять (Проблемна лекція, Бінарна лекція, 
Лекція-провокація, Лекція-конференція, Семінар – мозковий штурм, Семінар-дискусія тощо);
‒ подальше оновлення, удосконалення та модернізація навчальної матеріально-технічної бази, її наповнення 
сучасними зразками спеціального телекомунікаційного обладнання та програмно-апаратних комплексів, яке стоїть 
та буде прийматися на озброєння підрозділами Держспецзв‘язку;
‒ розширення співпраці з провідними компаніями галузі спеціальних телекомунікаційних систем для використання 
їх практичного досвіду та матеріальної бази для проведення досліджень і реалізації результатів цих досліджень у 
практику діяльності Держспецзв‘язку;
‒ підключення університету до світових академічних інформаційних ресурсів та бібліотек.

 

 
          
  

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
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***

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: Якименко Юрій Іванович

Дата: 15.06.2021 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

Соціальна філософія навчальна 
дисципліна

Cоціальна 
філософія.pdf

i7PKmHitO6p5MSFG
fIo7VLh3ipHCs1CM7

Uf4cjCNb6g=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

Іноземна мова для 
наукового 
дослідження

навчальна 
дисципліна

ІМ для 
наук.досл.pdf

9ms887KrnRYZcKm
3QblS4DtPz3bjCMbu

k5u0m2UXelQ=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

Іноземна мова для 
наукової комунікації

навчальна 
дисципліна

ІМ для 
наук.комун.pdf

waRd5DbObCWTdPI
st8y1EbgjOU5be3mI

KUHbZXdp6QI=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

Підготовка наукових 
публікацій та 
презинтація 
результатів наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

ПНППРНД.pdf XwK1Z2rTkM7bLw1
wpyLCAmlxmFJSXq

zRcyAIStroJuw=

Комп’ютерний клас, 
мультимедійний проектор, 
доступ до мережі Інтернет

Педагогічна практика навчальна 
дисципліна

ППА.pdf 6HbPZDV99+6eFTG
Dssn+N0DvMkcGAc
RdNURNM9AsPjA=

Обладнання Навчальних 
телекомунікаційних вузлів 
спеціального зв’язку, спеціальне 
телекомунікаційне обладнання 10 
ТВУЗу

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

навчальна 
дисципліна

ПЕОЕД.pdf caZTihmh0RC7FXB
B7sGLV81KC/U4bEh

8ZZKZBc6MS8c=

Комп’ютерний клас, 
мультимедійний проектор, 
доступ до мережі Інтернет

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

навчальна 
дисципліна

МЗЗР.pdf OgFUonQFTdxt5a5o
O48mOsBrQSNmsH

OB5lCcLEEbgtU=

Обладнання Навчальних 
телекомунікаційних вузлів 
спеціального зв’язку

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

навчальна 
дисципліна

АМД.pdf LLb5QWZisdaK+tAN
VK3HmkLFVZ0vGv5

zHHT9EgyJ1d4=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

навчальна 
дисципліна

ЕТБКД.pdf Q3IJumu+EL943FX
hRNTMtnQRUoCTcx

Rb1ByryAZ9OfA=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

Методологія наукових 
досліджень

навчальна 
дисципліна

МНД.pdf O8FXQTT+W2fRe8r
1qhHHa8IRDUSm2b

vnSS3Qmj7bS78=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

Дослідження операцій навчальна 
дисципліна

ДО.pdf eREzgQVVqYHyYs9p
dj6sW7JKezdVI3V7

QEpDqR7kFxI=

Комп’ютерний клас, 
мультимедійний проектор, 
доступ до мережі Інтернет

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

навчальна 
дисципліна

МНДВЗ.pdf 63YfDcNBX5Qb9RR
goCy3SlWRg1sow9h

LBZfO4O/2C7M=

Освітній компонент не потребує 
спеціального матеріально-
технічного та/або 
інформаційного забезпечення

 
* 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
 

Документ Назва файла Хеш файла

Документ Таблиця 2 Самооцінювання_172.pdf yaGZKi0Eb64yu0y5RMQ2SiQELhRTUA
K5Dw2ndgVZK/8=

 
 

  
 
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

УМ 8 
Організовувати та 
керувати 
дослідницькою, 
інноваційною та 
інвестиційною 
діяльністю, бізнес-
проектами та 
виробничими 
процесами з 
урахуванням 
технологічних 
показників, вимог 
ринку, існуючих 
стандартів, 
конкурентоспромо
жності наукової 
та інженерної 
продукції

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 12 Обирати 
відповідний 
(найкращий за 
якимось критерієм) 
метод розв’язання 
задачі

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, РГР, Екзамен

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік



іноземною мовами

УМ 7 Планувати, 
організовувати 
роботу та 
керувати 
проектами в галузі 
наукових 
досліджень, 
розробки, аналізу, 
розрахунку, 
моделювання, 
виробництва та 
тестування 
спеціальних 
телекомунікаційни
х і радіотехнічних 
систем та 
пристроїв

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 1 
Використовувати 
інноваційні підходи 
при рішенні 
проблем і завдань, 
проявляти 
автономність, 
науковість і 
професіоналізм

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

УМ 6 Здійснювати 
дослідницьку та 
інноваційну 
діяльність 
наукових 
колективів з 
ініціюванням 
міжнародного 
наукового 
співробітництва 
та академічної 
мобільності, 
написанням 
наукових праць, 
підготовкою 
наукових звітів, 
апробацією та 
впровадженням 
результатів 
досліджень і 
розробок, 
поширенням 
інформації про 
результати 
досліджень на 
міжнародних 
конференціях, 
семінарах тощо

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, РГР, Екзамен

УМ 4 Планувати й 
організовувати 
роботу 
дослідницьких 
колективів з 
рішення наукових і 
науково-освітніх 

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен



завдань та 
реалізації проектів, 
включаючи власні 
дослідження

УМ 2 Генерувати 
та розвивати нові 
ідеї або процеси у 
передовій галузі 
конкретних сфер 
навчання й 
професійної 
діяльності, 
включаючи 
науково-дослідну 
діяльність

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 1 
Використовувати 
інноваційні підходи 
при рішенні 
проблем і завдань, 
проявляти 
автономність, 
науковість і 
професіоналізм

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 4 Планувати й 
організовувати 
роботу 
дослідницьких 
колективів з 
рішення наукових і 
науково-освітніх 
завдань та 
реалізації проектів, 
включаючи власні 
дослідження

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 12 Обирати 
відповідний 
(найкращий за 
якимось критерієм) 
метод розв’язання 
задачі

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 2 Генерувати 
та розвивати нові 
ідеї або процеси у 
передовій галузі 
конкретних сфер 
навчання й 
професійної 
діяльності, 
включаючи 
науково-дослідну 
діяльність

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен



УМ 5 Виконувати 
самостійно 
науково-дослідну 
діяльність у галузі 
телекомунікацій і 
радіотехніки з 
використанням 
сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання, 
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Елементи теорії 
багатокористувацьког
о детектування

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 5 Виконувати 
самостійно 
науково-дослідну 
діяльність у галузі 
телекомунікацій і 
радіотехніки з 
використанням 
сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання, 
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 7 Планувати, 
організовувати 
роботу та 
керувати 
проектами в галузі 
наукових 
досліджень, 
розробки, аналізу, 
розрахунку, 
моделювання, 
виробництва та 
тестування 
спеціальних 
телекомунікаційни
х і радіотехнічних 
систем та 
пристроїв

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

УМ 12 Обирати 
відповідний 
(найкращий за 
якимось критерієм) 
метод розв’язання 
задачі

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 8 
Організовувати та 
керувати 
дослідницькою, 
інноваційною та 
інвестиційною 
діяльністю, бізнес-
проектами та 
виробничими 
процесами з 

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен



урахуванням 
технологічних 
показників, вимог 
ринку, існуючих 
стандартів, 
конкурентоспромо
жності наукової 
та інженерної 
продукції

УМ 7 Планувати, 
організовувати 
роботу та 
керувати 
проектами в галузі 
наукових 
досліджень, 
розробки, аналізу, 
розрахунку, 
моделювання, 
виробництва та 
тестування 
спеціальних 
телекомунікаційни
х і радіотехнічних 
систем та 
пристроїв

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 2 Генерувати 
та розвивати нові 
ідеї або процеси у 
передовій галузі 
конкретних сфер 
навчання й 
професійної 
діяльності, 
включаючи 
науково-дослідну 
діяльність

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 1 
Використовувати 
інноваційні підходи 
при рішенні 
проблем і завдань, 
проявляти 
автономність, 
науковість і 
професіоналізм

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 5 Методів 
дослідження 
математичних 
моделей та 
алгоритмів 
функціонування 
систем управління 
базами даних та 
знань, розподілених 
та веб-базованих 
систем, складних 
спеціальних 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем, 
інформаційно-
пошукових систем, 
систем обробки 
інформації

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен



ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 6 Здійснювати 
дослідницьку та 
інноваційну 
діяльність 
наукових 
колективів з 
ініціюванням 
міжнародного 
наукового 
співробітництва 
та академічної 
мобільності, 
написанням 
наукових праць, 
підготовкою 
наукових звітів, 
апробацією та 
впровадженням 
результатів 
досліджень і 
розробок, 
поширенням 
інформації про 
результати 
досліджень на 
міжнародних 
конференціях, 
семінарах тощо

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Методи наближення 
даних та відновлення 
залежностей

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 7 Планувати, 
організовувати 
роботу та 
керувати 
проектами в галузі 
наукових 
досліджень, 
розробки, аналізу, 
розрахунку, 
моделювання, 
виробництва та 
тестування 
спеціальних 
телекомунікаційни
х і радіотехнічних 
систем та 
пристроїв

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 2 Генерувати 
та розвивати нові 
ідеї або процеси у 
передовій галузі 
конкретних сфер 
навчання й 
професійної 
діяльності, 
включаючи 
науково-дослідну 
діяльність

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен



УМ 1 
Використовувати 
інноваційні підходи 
при рішенні 
проблем і завдань, 
проявляти 
автономність, 
науковість і 
професіоналізм

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 5 Методів 
дослідження 
математичних 
моделей та 
алгоритмів 
функціонування 
систем управління 
базами даних та 
знань, розподілених 
та веб-базованих 
систем, складних 
спеціальних 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем, 
інформаційно-
пошукових систем, 
систем обробки 
інформації

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 11 
Обґрунтовувати й 
аналізувати вибір 
конкретного типу 
моделі та методу 
спеціальних 
телекомунікаційни
х та 
радіотехнічних 
систем при 
вирішенні 
відповідних 
практичних задач

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік

УМ 8 
Організовувати та 
керувати 
дослідницькою, 
інноваційною та 
інвестиційною 
діяльністю, бізнес-
проектами та 
виробничими 
процесами з 
урахуванням 
технологічних 

Методологія наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, МКР, Залік



показників, вимог 
ринку, існуючих 
стандартів, 
конкурентоспромо
жності наукової 
та інженерної 
продукції

УМ 8 
Організовувати та 
керувати 
дослідницькою, 
інноваційною та 
інвестиційною 
діяльністю, бізнес-
проектами та 
виробничими 
процесами з 
урахуванням 
технологічних 
показників, вимог 
ринку, існуючих 
стандартів, 
конкурентоспромо
жності наукової 
та інженерної 
продукції

Дослідження операцій Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 1 
Використовувати 
інноваційні підходи 
при рішенні 
проблем і завдань, 
проявляти 
автономність, 
науковість і 
професіоналізм

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

УМ 13 
Демонструвати 
навички 
професійного 
спілкування, 
включаючи усну та 
письмову 
комунікацію однією 
з поширених 
європейських мов

Підготовка наукових 
публікацій та 
презинтація 
результатів наукових 
досліджень

Лекції, Інтерактивні 
заняття, Індивідуальні 
заняття, Консультації з 
викладачами, Семінари, 
Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

УМ 10 Створювати 
повноцінне 

Підготовка наукових 
публікацій та 

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 

Опитування, Модульний 
контроль, Залік



методичне та 
дидактичне 
забезпечення 
навчальних 
дисциплін 
професійної та 
базової підготовки 
фахівців всіх 
ступенів вищої 
освіти, 
адаптувати 
наявний матеріал 
відповідно до 
науково-технічного 
прогресу, 
особливостей 
викладання, 
існуючих норм та 
стандартів

презинтація 
результатів наукових 
досліджень

Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

ЗН 6 Особливостей 
філософсько-
світоглядних засад, 
сучасних 
тенденцій, 
напрямків і 
закономірностей 
розвитку 
вітчизняної науки 
в умовах 
глобалізації й 
інтернаціоналізації

Підготовка наукових 
публікацій та 
презинтація 
результатів наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Підготовка наукових 
публікацій та 
презинтація 
результатів наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Підготовка наукових 
публікацій та 
презинтація 
результатів наукових 
досліджень

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

УМ 13 
Демонструвати 
навички 
професійного 
спілкування, 
включаючи усну та 
письмову 
комунікацію однією 
з поширених 
європейських мов

Іноземна мова для 
наукової комунікації

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Реферат, 
Екзамен

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 13 
Демонструвати 
навички 
професійного 
спілкування, 
включаючи усну та 

Іноземна мова для 
наукового 
дослідження

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік



письмову 
комунікацію однією 
з поширених 
європейських мов
УМ 6 Здійснювати 
дослідницьку та 
інноваційну 
діяльність 
наукових 
колективів з 
ініціюванням 
міжнародного 
наукового 
співробітництва 
та академічної 
мобільності, 
написанням 
наукових праць, 
підготовкою 
наукових звітів, 
апробацією та 
впровадженням 
результатів 
досліджень і 
розробок, 
поширенням 
інформації про 
результати 
досліджень на 
міжнародних 
конференціях, 
семінарах тощо

Іноземна мова для 
наукового 
дослідження

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Іноземна мова для 
наукового 
дослідження

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

УМ 3 
Переосмислювати 
наявне та 
створювати нове 
цілісне знання 
та/або професійну 
практику і 
розв’язувати 
значущі соціальні, 
наукові, культурні, 
етичні та інші 
проблеми

Соціальна філософія Лекції, Інтерактивні 
заняття, Індивідуальні 
заняття, Консультації з 
викладачами, Семінари, 
Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Реферат, Залік

УМ 2 Генерувати 
та розвивати нові 
ідеї або процеси у 
передовій галузі 
конкретних сфер 
навчання й 
професійної 
діяльності, 
включаючи 
науково-дослідну 
діяльність

Соціальна філософія Лекції, Інтерактивні 
заняття, Індивідуальні 
заняття, Консультації з 
викладачами, Семінари, 
Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 6 Особливостей 
філософсько-
світоглядних засад, 
сучасних 
тенденцій, 
напрямків і 
закономірностей 
розвитку 
вітчизняної науки 
в умовах 
глобалізації й 
інтернаціоналізації

Соціальна філософія Лекції, Інтерактивні 
заняття, Індивідуальні 
заняття, Консультації з 
викладачами, Семінари, 
Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Реферат, Залік

ЗН 2 Методів Соціальна філософія Лекції, Інтерактивні Опитування, Модульний 



наукового 
дослідження у 
предметній галузі

заняття, Індивідуальні 
заняття, Консультації з 
викладачами, Семінари, 
Самонавчання

контроль, Залік

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей;
Методів наукового 
дослідження у 
предметній галузі;
Особливостей 
філософсько-
світоглядних засад, 
сучасних 
тенденцій, 
напрямків і 
закономірностей 
розвитку 
вітчизняної науки 
в умовах 
глобалізації й 
інтернаціоналізації

Соціальна філософія Лекції, Інтерактивні 
заняття, Індивідуальні 
заняття, Консультації з 
викладачами, Семінари, 
Самонавчання

Опитування, Залік

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Іноземна мова для 
наукової комунікації

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Реферат, 
Екзамен

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

УМ 6 Здійснювати 
дослідницьку та 
інноваційну 
діяльність 
наукових 
колективів з 
ініціюванням 
міжнародного 
наукового 
співробітництва 
та академічної 
мобільності, 
написанням 
наукових праць, 
підготовкою 
наукових звітів, 
апробацією та 
впровадженням 
результатів 
досліджень і 
розробок, 
поширенням 
інформації про 
результати 
досліджень на 
міжнародних 
конференціях, 
семінарах тощо

Іноземна мова для 
наукової комунікації

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 6 Особливостей 
філософсько-
світоглядних засад, 
сучасних 

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік



тенденцій, 
напрямків і 
закономірностей 
розвитку 
вітчизняної науки 
в умовах 
глобалізації й 
інтернаціоналізації

ЗН 5 Методів 
дослідження 
математичних 
моделей та 
алгоритмів 
функціонування 
систем управління 
базами даних та 
знань, розподілених 
та веб-базованих 
систем, складних 
спеціальних 
телекомунікаційни
х мереж, 
радіотехнічних 
систем, 
інформаційно-
пошукових систем, 
систем обробки 
інформації

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Асимптотичні методи 
в теорії випадкового 
множинного доступу

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 12 Обирати 
відповідний 
(найкращий за 
якимось критерієм) 
метод розв’язання 
задачі

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, РГР, Екзамен

УМ 2 Генерувати 
та розвивати нові 
ідеї або процеси у 
передовій галузі 
конкретних сфер 
навчання й 
професійної 
діяльності, 
включаючи 
науково-дослідну 
діяльність

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 1 
Використовувати 
інноваційні підходи 
при рішенні 
проблем і завдань, 
проявляти 
автономність, 
науковість і 
професіоналізм

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, РГР, Екзамен

ЗН 3 Сучасних 
методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен



ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, РГР, Екзамен

УМ 8 
Організовувати та 
керувати 
дослідницькою, 
інноваційною та 
інвестиційною 
діяльністю, бізнес-
проектами та 
виробничими 
процесами з 
урахуванням 
технологічних 
показників, вимог 
ринку, існуючих 
стандартів, 
конкурентоспромо
жності наукової 
та інженерної 
продукції

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Методи завадозахисту 
засобів радіозв'язку

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Екзамен

УМ 5 Виконувати 
самостійно 
науково-дослідну 
діяльність у галузі 
телекомунікацій і 
радіотехніки з 
використанням 
сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання, 
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

УМ 4 Планувати й 
організовувати 
роботу 
дослідницьких 
колективів з 
рішення наукових і 
науково-освітніх 
завдань та 
реалізації проектів, 
включаючи власні 
дослідження

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 4 Сучасних 
математичних 
методів наукових 
досліджень, 
імітаційного 
моделювання,  
прикладних 
аспектів 
системного аналізу

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 3 Сучасних Планування Лекції, Практичні заняття, Опитування, Модульний 



методів і 
технологій 
наукової 
комунікації 
українською та 
іноземною мовами

експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

контроль, Залік

УМ 7 Планувати, 
організовувати 
роботу та 
керувати 
проектами в галузі 
наукових 
досліджень, 
розробки, аналізу, 
розрахунку, 
моделювання, 
виробництва та 
тестування 
спеціальних 
телекомунікаційни
х і радіотехнічних 
систем та 
пристроїв

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 2 Методів 
наукового 
дослідження у 
предметній галузі

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

ЗН 1 
Концептуальних 
та методологічних 
засад в галузі 
науково-дослідної 
та/або професійної 
діяльності і на 
межі предметних 
галузей

Планування 
експерименту та 
обробка 
експериментальних 
даних

Лекції, Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Семінари, Самонавчання

Опитування, Модульний 
контроль, Залік

УМ 12 Обирати 
відповідний 
(найкращий за 
якимось критерієм) 
метод розв’язання 
задачі

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

УМ 10 Створювати 
повноцінне 
методичне та 
дидактичне 
забезпечення 
навчальних 
дисциплін 
професійної та 
базової підготовки 
фахівців всіх 
ступенів вищої 
освіти, 
адаптувати 
наявний матеріал 
відповідно до 
науково-технічного 
прогресу, 
особливостей 
викладання, 
існуючих норм та 
стандартів

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік

УМ 9 Розробляти 
та проводити всі 
види занять у 
закладах вищої або 
професійної освіти, 
в тому числі з 
поєднанням 
навчання на 
робочих місцях 
підприємств, 

Педагогічна практика Практичні заняття, 
Індивідуальні заняття, 
Консультації з викладачами, 
Самонавчання

Опитування, Залік



установ та 
організацій 
(використання 
технології дуальної 
освіти) 


