




1 Профіль освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» зі 
спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

1 - Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Чернігівський національний технологічний університет 
Навчально-науковий інститут технологій 
Кафедра біомедичних радіоелектронних апаратів та систем 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Бакалавр 
Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма вищої освіти «Телекомунікації 
та радіотехніка» за першим рівнем вищої освіти за 
спеціальністю  172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 3 роки 10 місяців 

Наявність акредитації Акредитація спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» 
освітнього ступеня бакалавр. Сертифікат про акредитацію серія 
НД № 2696231 від 13.11.2017 року. Термін дії сертифіката до 
01.07.2022 року 

Цикл/рівень QF – EHEA – перший цикл; EQF – LLL – шостий рівень; НРК 
України – сьомий рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта або наявність диплому 
молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста). 
При вступі на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») може бути 
визнано та перезараховано результати навчання, отримані у 
межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого 
бакалавра (молодшого спеціаліста) обсягом не більше, ніж 120 
кредитів ЄКТС.  
При вступі на базі ступеня «бакалавр» за іншими 
спеціальностями може бути визнано та перезараховано 
результати навчання, отримані в межах попередньої освітньої 
програми обсягом не більше ніж 90 кредитів ЄКТС. 

Мова(и) викладання Українська, англійська 
Термін дії освітньої 
програми 

Програма впроваджена в 2019 році та діє до 01.07.2022 року 
або до заміни новою 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису  освітньої 
програми 

https://www.stu.cn.ua/staticpages/perelikrivniv/ 

2 - Мета освітньої програми 
Набуття теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетенцій для 
успішної професійної діяльності: створення і забезпечення функціонування електронних 
пристроїв, систем та комплексів призначених для отримання інформації про навколишнє 
середовище, природні, живі та технічні об’єкти, передачі, прийому і обробки отриманої 
інформації за допомогою дротових та бездротових інтерфейсів, впливу на природні або 
технічні об’єкти з метою зміни їх властивостей, а також засоби проектування, 
моделювання, експериментального опрацювання, підготовки до виробництва і технічного 
обслуговування таких електронних пристроїв, систем та комплексів. 
 















 мережі Wi-Fi. Лабораторії кафедри на 100% забезпечені 
лабораторним обладнанням. Студенти кафедри користуються 
також послугами інших комп’ютерних класів університету, які 
оснащені сучасними персональними комп’ютерами.  

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Навчально-методичне забезпечення підготовки бакалаврів 
представлено в навчально-методичному комплексі, 
розробленому на кафедрі біомедичних радіоелектронних 
апаратів та систем ЧНТУ. 
Навчально-методичний комплекс складений за всіма 
дисциплінами і містить: навчальну програму з дисципліни; 
робочу навчальну програму з дисципліни; тексти лекцій або 
опорний конспект лекцій; методичні матеріали до практичних і 
лабораторних занять; критерії оцінювання знань студентів; 
матеріали з контрольних заходів за модулями; методичні 
вказівки до виконання лабораторних робіт, тематика курсових 
робіт, методичні вказівки для самостійної роботи студентів; 
перелік контрольних питань. Для перевірки знань студентів 
розроблені пакети комплексних контрольних робіт (ККР) для 
кожної із дисциплін навчального плану, що включають як 
теоретичні питання, так і практичні завдання у вигляді задач і 
тестів 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність 
для навчання та проведення досліджень в університетах та 
наукових установах України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Академічна мобільність студентів здійснюється на підставі 
угод про співробітництво між іноземними вищими 
навчальними закладами та ЧНТУ за узгодженими та 
затвердженими в установленому порядку індивідуальними 
навчальними планами та робочими програмами навчальних 
дисциплін 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 


















