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<1елекомун|каш1| та рад1отехн|ка )
з| спец1альност| |72 <<1елекомун!кац|? та рад|отехн|ка)
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Ёадана для рецензування осв|тньо-наукова програма враховус навчання

сучасним методам та перспективним технолог|ям' що дозволяс формувати

в|дпов|дн1 профес!йн| компетентност1 у злобувач|в вищот осв|ти третього р|вня.
*

Ёагпа компан|я долучалася до розробки осв!тньо| програми 1елекомун1кац|? та

рад|отехн|ка. мо>кн а зробити настуг1н1 висновки:

- Бипускники данот програми здатн| самост1йно виконувати науково-

досл|дну д1яльн|сть у галуз1 !нформаш1йно-телекомун|кац1йних

технолог1и, систем та мере)к з використанням сучасних математичних

метод|в наукових досл|джень' 1м|тац1йного модел}оваъ|ня, прикладних

аспект1в системного анал1зу
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!исципл|ни, як| виклада}оться в рамка дано] оп формутоть повний

завер1]]ений цикл у п|дготовц| висококвал!ф1кованого фах|вця в галуз1

Рлектрон|ки та телекомун|кац1й;

8ипускники здатн1 орган!зовувати та керувати досл|дницько}о,

|нновац1йното та !нвестиц1йното д|яльн!стго, б1знес-проектами та

виробниними процесами 3 урахуванням технолог|чних показник|в' вимог

ринку' |снутоиих стандарт|в, конкурентоспроможност1 науково| та

|нженерно| продукц||

3нання, вм|ння та навички, отриман] здобувачем по завер1шен}{го вивчення

дано| оп, формуготь фах|вця, рад|о|нженера високо| квал|ф|кац1|,

затребуваного на сучасному ринку прац1 в галуз| Блектрон1ки та

телекомун|кац1|

3авдання, як| ставляться перед здобуванами в процес1 навчання доц!льно

пов'язуготься з майбутнього досл1дницько!о роботого за фахом.

Бваэкасмо, що осв|тньо-наукова прощама <<?елекомун1кац1? та

рад!отехн!ка> в|дпов|дас сучасним вимогам ринку та роботодавц|в, формус
необх|дн| профес|йн1 компетентност! у здобуваи|в вищо| осв|ти третього

р|вня за спец1альн|стто |72 <<?елекомун1кац1| та(доктор ф|лософ1|)

рад1отехн1ка>.

3аступник директора з нау Б'ячеслав 1-{1сарж

,///л!"Ё

1й


