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1. Профіль освітньої програми 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Державний університет телекомунікацій,  

Навчально-науковий інститут менеджменту і 

підприємництва 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр з маркетингу 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Маркетинг 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний 

Обсяг освітньої програми-90 кредитів ЄКТС; 

термін навчання 1,5 роки 

Наявність акредитації Розробляється вперше 

Цикл/рівень 

НРК України – 7 рівень/ Магістр,  

QF-EHEA- другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 
Введена в дію з 01.09.2017 р. 

Інтернет - адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.dut.edu.ua/ua/621-osvitno-profesiyni-programi-

kafedra-marketingu 

 

2 – Мета освітньої програми 

Метою магістерської програми є підготовка магістрів з маркетингу, які володіють 
інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для 
ефективного управління маркетинговою діяльністю, і здатні вирішувати 
управлінські та науково-дослідні завдання.  
Освітня програма підготовки фахівців з маркетингу орієнтована на потреби ринку 
галузевих підприємств телекомунікаційної сфери.  
Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, 
освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-
професійних полях.  



6 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

напрям (галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління та адміністрування  

075 «Маркетинг» 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  
Програма носить прикладний характер та зорієнтована 
на активну діяльність випускників у сфері  маркетингу 
та розвиток перспективи підготовки фахівців з  
маркетингу на демократичних та інноваційних засадах 
з урахуванням особливостей функціонування 
телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ 
– технологій.  

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Дослідження в галузі маркетингу. 
Спеціальна освіта та професійна підготовка в області   
маркетингу з можливістю набуття фахових навичок 
для майбутньої кар’єри.  Акцент на впровадженні 
інноваційних методів та технологій в процесі 
маркетингової діяльності на підприємствах в установах 
і організаціях. 
Ключові слова: МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ, МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА,  
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ, МАРКЕТИНГОВІ 
КОМУНІКАЦІЇ, МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Особливості 

програми 

Програма передбачає викладання навчальних 
дисциплін спеціалістами у  сфері  маркетингу та його 
інформаційно-аналітичного забезпечення,  що суттєво  
поглиблює фахові компетентності майбутніх 
випускників. 

Об’єкти вивчення та/або діяльності: маркетингова 

діяльність у підприємствах, організаціях та установах 

різного рівня підпорядкування та різної форми 

власності. 

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, 

наукові концепції (теорії)  маркетингу,  науково-

теоретичні основи системи організації та 

функціонування маркетингу на підприємстві. 

Методи, методики та технології наукового пізнання, 

аналітичної обробки інформації, організаційно-

технологічного та правового забезпечення, 

електронного документообігу.  
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні 
інструменти маркетингових досліджень,   системи 
підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне 
програмне забезпечення. 
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4 – Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

 

Випускники володітимуть знаннями та навичками, 

необхідними для роботи передусім на посадах 

керівників  середньої та вищої ланки у підприємствах, 

організаціях, установах різних форм власності, 

громадських, галузевих й бізнесових об'єднаннях та 

публічних товариствах. 

Магістр з  маркетингу може займати посади в: апараті 

управління підприємств та організацій; 

консультаційних центрах; консалтингових організаціях. 

Випускники магістерської програми зможуть займати 

такі первинні посади  за Державним класифікатором 

професій ДК 003: 2010: 

1233 – Директор з маркетингу. Начальник відділу 

збуту (маркетингу). 

1234 – Начальник відділу (з реклами, зв'язків з 

громадськістю). 

1475 – Менеджер (управитель) з маркетингу. 

2419.1:  

Молодший науковий співробітник (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, раціоналізація 

виробництва).  

Науковий співробітник (маркетинг, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва). 

Науковий співробітник-консультант (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, раціоналізація 

виробництва). 

1317: 

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, 

рекламної тощо). 

Керуючий агентством (страховим, торговельним, 

нерухомості, рекламним тощо). 

1476.1 – Менеджер (управитель) з реклами. 

1475.4 – Менеджер (управитель) із збуту. 

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу. 

2442.1 – Наукові співробітники 

23667 –  Науковий співробітник-консультант 

1. Будь-які види зайнятості, що вимагають аналітичної 

роботи із маркетингової  інформацією, ефективної 

комунікації,  управління маркетинговою діяльністю. 

Подальше навчання  

Продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) 

рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем 

«доктор філософії». 
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5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання, яке доповнюється 

практичними складовими, наданими органами 

державної влади та провідними фахівцями у галузі ІТ -

технологій. 

Оцінювання  

Письмові та усні екзамени, наукові есе, тестування 

знань, усні презентації, поточний контроль, звіти про 

практику, захист  магістерської роботи. 

6- Програмні компетенції 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в 

сфері маркетингу при здійсненні організаційно-

економічної, управлінської та наукової діяльності на 

підприємствах, у  торгівельних організаціях, службах 

постачання і збуту,  консалтингових та рекламних 

фірмах, телекомунікаційних підприємствах, що 

передбачає проведення маркетингових досліджень та 

впровадження інновацій за невизначеності умов 

господарювання. 

Загальні  

компетентності   

ЗК 1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми, здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 2. Здатність до адаптації та дій в нових ситуаціях, 
генерування нових ідей (креативність) та знань. 

ЗК 3. Здатність управляти, виявляти ініціативу та 
підприємливість, забезпечувати якість виконуваних 
робіт. 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної області 
маркетингової діяльності. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня, вести переговори. 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу, пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел у предметному полі маркетингу. 

ЗК 7.Здатність працювати в команді. 

ЗК 8.   Вміння застосовувати знання з педагогіки і 
психології у навчально-виховному процесі у вищих 
навчальних закладах освіти .  
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Фахові компетенції  

ПП 1. Бути обізнаним із найновішими теоріями,  

методами  і практичними прийомами маркетингу. 

ПП 2. Здатність критично інтерпретувати результати 

останніх теоретичних та практичних досліджень у сфері 

маркетингу. 

ПП 3.  Здатність проведення самостійних досліджень та 

інтерпретації їх результатів у предметній області 

маркетингу. 

ПП 4.   Здатність демонструвати творчий підхід до 

роботи за фахом. 

ПП 5.  Здатність до діагностування різних аспектів 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, здійснення 

маркетингового аналізу та прогнозування .   

ПП 6.  Здатність до визначення комплексу ефективних 

засобів управління маркетинговою діяльністю 

ПП 7.  Здатність розробляти маркетингову стратегію 

ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків . 

ПП 8.  Здатність зробити внесок у розвиток теорії та 

практики маркетингу 

ППк1. Здатність   приймати обґрунтовані кросс-

культурні маркетингові рішення,  дотримуватись етичних 

норм   по відношенню до  суб’єктів маркетингу, 

застосовувати принципи естетики у маркетингових 

комунікаціях. 

ППк2. Здатність до застосування сучасних Інтернет-

технологій в управлінні маркетинговою діяльністю,   

впровадження маркетингових технологій в управлінні 

Інтернет-проектами; застосування принципів 

проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті. 

ППк3. Здатність до  розуміння наукових  основ  

управління змінами  в організаціях,  створення  умов  для  

ефективної  діяльності  по управлінню змінами,  

вирішення виробничих і соціально-економічних проблем, 

корпоративного управління в галузі телекомунікацій.  

ППк4. Здатність до організації та управління 

торговельно-технологічними процесами за допомогою 

оптимізації планування торговельного залу, розміщення 

обладнання і позиціонування товару з урахуванням 

особливостей сфери телекомунікацій . 

ППк5. Здатність генерувати нові ідеї  й нестандартні 

підходи до їх реалізації, застосовувати креативні 

стратегії у розробці реклами та PR- кампаній. 

ППк6.   Здатність до комунікації іноземною мовою за 

професійним спрямуванням.    
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7 – Програмні результати навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 1.Демонструвати належний рівень знань із найновіших 
теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 

ПРН 2. Розуміти зміст наукової і фахової літератури, нові 
досягнення в маркетинговій теорії та практиці, здійснювати 
внесок у їх розвиток. 

ПРН 3. Володіти навичками, достатніми для проведення 
власних досліджень та прийняття рішень у сфері маркетингу. 
ПРН 4. Демонструвати вміння розробляти стратегію і 
тактику маркетингової діяльності, в т.ч. у міжнародному 
середовищі. 
ПРН 5. Здійснювати презентації, оприлюднювати результати 
наукових і прикладних досліджень, маркетингових проектів. 

ПРН 6. Демонструвати знання наукових засад і розуміння 
практичних аспектів підвищення ефективності маркетингової 
діяльності. 
ПРН 7. Обґрунтовувати зміни і вдосконалення в системі 
маркетингу, реалізація яких необхідна для отримання 
позитивних результатів роботи ринкового суб’єкта. 
ПРН 8. Використовувати методи міжособистісної 
комунікації при вирішенні колективних задач, веденні 
переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. 

ПРН 9. Виявляти розуміння сутності та особливостей 
застосування маркетингових інструментів у процесі 
прийняття маркетингових рішень. 

ПРН 10. Розв'язувати складні маркетингові проблеми і 
вирішувати задачі в умовах невизначеності із застосуванням 
сучасних управлінських підходів, методів, прийомів. 

ПРН 11. Використовувати методи маркетингового 
стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати з метою 
вдосконалення маркетингової діяльності ринкового суб’єкта. 

ПРН 12. Здійснювати діагностування та стратегічне й 
оперативне управління маркетингом задля розробки та 
реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. 

ПРН 13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового 
суб’єкта, а також його  підрозділів, груп і мереж, визначати 
критерії та показники її оцінювання. 
ПРН 14. Формувати маркетингову систему взаємодії, 
будувати довгострокові взаємовигідні відносини з іншими 
суб’єктами ринку. 
ПРН 15. Володіти іноземною мовою за професійним 
спрямуванням. 

ПРН 16. Застосовувати педагогічні технології на рівні, 
достатньому для реалізації розроблених програм навчальних 
дисциплін за спеціальністю у вищих навчальних закладах. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Висококваліфікований науково-педагогічний склад, який 
включає провідних науковців-маркетологів та  фахівців в сфері 
маркетингу компаній-партнерів   сфері маркетингу та ІТ ( ТОВ 
«МЕДІАСАППОРТ»,  ТОВ «УДС КОНСАЛТИНГ», «Стрічка 
новин», «ЕДПАРТНЕР») 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Використання програмного забезпечення:  

- Borstch, Pokupo, Webflow, Landingi – сервіси створення продуктових 
лендінгів  

- Clever Target – дослідження аудиторії для таргетованої реклами 
- Databox, Dasheroo – сервіси слідкування основних показників 

ефективності, аналітики, маркетингу 
- FeedSpy, Социалитик, SORGE – сервіси моніторингу активності 

конкурентів у соціальних мережах та сайтів 
- Get in line – сервіс онлайн запису та автоматизації бізнесу у сфері послуг 
- Google analytics, Google forms,  Google docs, Google Trends – для 

проведення маркетингових досліджень 
- Hohli Builder, Сreately, Piktochart, Google Charts, Vizualize - онлайн 

сервіси для створення інфографіки  
- MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та 

генерування інноваційних ідей 
- Microsoft Excel, NextDoc, Airtable, Google Таблицы – сервіси 

систематизації маркетингових даних 
- Microsoft Power BI - візуалізація маркетингових даних 
- Priceva, Competera, Metacommerce – сервіс моніторингу цін конкурентів 

для Інтернет-магазинів 
- Quantcast, SharkUP – сервіси дослідження даних рекламних компаній 
- Testograf, Survio, Surveymonkey, Google Forms, Anketolog, Simpoll - 

сервіси онлайн-опитувань 
- Jira, Trello, Slack, Skype - організація власної роботи та роботи команди 
- Asana, Wonderlist - для планування робочого часу та виконання планів 

маркетингового відділу підприємства; 
- HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення 

інфографіки 

Інформаційне 
та навчально-
методичне 
забезпечення 

Всі дисципліни навчального плану забезпечені інформаційними 

та навчально-методичними матеріалами, засобами системи 

дистанційного навчання Moodle у т.ч. доступом до електронної 

бібліотеки Державного університету телекомунікацій. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 
кредитна 
мобільність 

Наявність двосторонніх договорів між ДУТ та вищими 
навчальними закладами України забезпечує національну 
кредитну мобільність  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Зміст навчання відповідає світовим освітнім стандартам, що 
дозволяє  приймати участь у програмах подвійних дипломів та 
бути конкурентоспроможним на світовому ринку праці 

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти 

Дозволяє можливість навчання іноземним громадянам 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1. Зміст підготовки за освітньою програмою компетентності та результатами 

навчання 
 

№  

пп. 
Дисципліна Шифр Компетентність 

Результат 

навчання 

1. Цикл дисциплін загальної підготовки 

1. 
Захист професійної діяльності в 

галузі 
ЗК.15.1.01 ЗК1- ЗК4 ПРН 13 

3. 
Організація проведення наукових 

досліджень 
ЗК.15.1.02 ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6   ПРН 2, ПРН 3, ПРН 5 

4. Психологія та педагогіка у вищій школі ЗК.15.1.03 ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК7, ЗК 8  ПРН2, ПРН5, ПРН8, ПРН16 

5. 
Математичні методи моделювання 

та організації процесів  
ЗК.15.1.04 ЗК1, ЗК6  

ПРН6, ПРН9, ПРН10, 

ПРН13 

2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 

1. 
Оцінка ефективності 

маркетингових рішень 
ПП.15.2.01 ПП1, ПП2, ПП3, ПП5, ПП6 

ПРН1, ПРН3, ПРН6, 

ПРН9, ПРН10, ПРН13 

2. 
Аналіз і планування 

маркетингової діяльності 
ПП.15.2.02 ПП2, ПП3, ПП5, ПП6, ПП7   

ПРН4,ПРН6, ПРН7, 

ПРН11,ПРН12,ПРН13 

3. 
Маркетингові ризики в сфері 

телекомунікацій 
ПП.15.2.03 ПП3, ПП5 

ПРН1, ПРН4, ПРН6, 

ПРН7, ПРН10, ПРН12 

4. 
Маркетингові чинники 

результативності бізнесу 
ПП.15.2.04 ПП1- ПП7 

ПРН1, ПРН4, ПРН6, 

ПРН7, ПРН11 

5. Маркетингова система взаємодії ПП.15.2.05 ПП4, ПП5, ПП7   ПРН4, ПРН8, ПРН14 

6. 
Інноваційні технології в 

маркетинговій діяльності 
ПП.15.2.06 ПП1- ПП5, ПП7 

ПРН1, ПРН 3-ПРН6, 

ПРН9, ПРН11 

7. Науково-педагогічна практика ПП.15.2.07 ПП1, ПП4, ПП8 ПРН2, ПРН3, ПРН5, ПРН16 

8. Науково-дослідницька практика ПП.15.2.08 ПП1, ПП3, ПП5, ПП8 ПРН1- ПРН3, ПРН5 

9. Переддипломна практика ПП.15.2.09 ПП1, ПП2, ПП3, ПП5, ПП7   ПРН1- ПРН3, ПРН8 

10. 
Дипломне проектування, 

Захист магістерської роботи 
ПП.15.2.10 ПП1-ПП8 ПРН1- ПРН6 

3. Дисципліни вільного вибору студента 

3.1. Дисципліни циклу загальної підготовки 

1 
Іноземна мова професійного 

спрямування* 
ППк 15.3.01.01 ППк6 ПРН15 

3.1. Дисципліни циклу загальної підготовки 

1. Кроскультурний маркетинг ППк 15.3.02.01 ППк1 
ПРН4, ПРН8, ПРН13, 

ПРН14 

2. 
Етика та естетика маркетингових 

комунікацій 
ППк 15.3.02.02 ППк1 ПРН8, ПРН14 

3. 
Маркетингові технології 

управління Інтернет-проектами 
ППк 15.3.02.03 ППк2, ППк3 

ПРН1- ПРН3, ПРН 5, 

ПРН 6, ПРН12 

4. 
Інтернет-технології в управлінні 

маркетингом 
ППк 15.3.02.04 ППк2 ПРН1, ПРН9 

5. Управління змінами ППк 15.3.02.05 ППк3 ПРН1,ПРН4,ПРН7, ПРН12 

6. 
Корпоративне управління в галузі 

телекомунікацій 
ППк 15.3.02.06 ППк1, ППк3 

ПРН4, ПРН7, ПРН8, 

ПРН11,ПРН13,ПРН14 

7. 
Мерчендайзінг в сфері 

телекомунікацій 
ППк 15.3.02.07 ППк4 ПРН12- ПРН14 

8. Креативні рекламні технології ППк 15.3.02.08 ППк2, ППк5 ПРН1, ПРН2, ПРН6 

* Для іноземців та осіб без громадянства замінюється на дисципліну «Українська мова» 
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2.2. Перелік компонент ОП  

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль-

кість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ЗК15.1.01 Захист професійної діяльності в галузі 3 Іспит 

ЗК15.1.02 Організація проведення наукових досліджень 3 Залік 

ЗК15.1.03 Педагогіка та психологія у вищій школі  3 Залік 

ЗК15.1.04 Математичні методи моделювання та оптимізації процесів 3 Залік 

ПП.15.2.01 Оцінка ефективності маркетингових рішень 5 Залік 

ПП.15.2.02 Аналіз і планування маркетингової діяльності 5 Іспит 

ПП.15.2.03 Маркетингові ризики в сфері телекомунікацій 3 Іспит 

ПП.15.2.04 Маркетингові чинники результативності бізнесу 3 Іспит 

ПП.15.2.05 Маркетингова система взаємодії 3 Залік 

ПП.15.2.06 Інноваційні технології в маркетинговій діяльності 3 Іспит 

ПП.15.2.07 Науково-педагогічна практика 6 Залік 

ПП.15.2.08 Науково-дослідницька практика 6 Залік 

ПП.15.2.09 Переддипломна практика 9 Залік 

ПП.15.2.10. Дипломне проектування, 

Захист магістерської роботи 
9 

 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 67  

Вибіркові компоненти ОП    

Вибірковий блок 1  

ППк 15.3.01.01  Іноземна мова за фаховім спрямуванням 
9 Залік/ 

Іспит 

Вибірковий блок 2  

ППк 15.3.02.01 Кроскультурний маркетинг 4 Залік 

ППк 15.3.02.02 Етика та естетика маркетингових комунікацій   

Вибірковий блок 3  

ППк 15.3.02.03 Маркетингові технології управління Інтернет-проектами 5 Залік 

ППк 15.3.02.04 Інтернет-технології в управлінні маркетингом   

Вибірковий блок 4 

ППк 15.3.02.05 Управління змінами 4 Залік 

ППк 15.3.02.06 Корпоративне управління в галузі телекомунікацій   

Вибірковий блок 5 

ППк 15.3.02.07 Мерчендайзінг в сфері телекомунікацій 4 Іспит 

ППк 15.3.02.08 Креативні рекламні технології   

Загальний обсяг вибіркових компонент: 23  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  
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2.3. Структурно-логічна схема ОП 
  

 

Цикл 
5 курс 6 курс Всього 

9 семестр 10 семестр 11 семестр Кр. % 

Ц
и

к
л

 з
а
г
а
л

ь
н

о
ї 

п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 Захист професійної 

діяльності в галузі 
3 

Організація 

проведення 

наукових  

досліджень 

3         

  

Педагогіка та 

психологія у вищій 

школі 

3     

  

Математичні 

методи 

моделювання та 

оптимізації 

процесів 

3         

  3   9     12 13,3 

Ц
и

к
л

 п
р

о
ф

ес
ій

н
о
ї 

п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

Аналіз і планування 

маркетингової 

діяльності 

5 

Інноваційні 

технології в 

маркетинговій 

діяльності 

3 

Науково-

дослід-

ницька 

практика 

6     

Маркетингові 

чинники 

результативності 

бізнесу 

3 
Маркетингова 

система взаємодії 
3 

Науково-

педагогічна 

практика 

6     

Маркетингові 

ризики в сфері 

телекомунікацій 

3 

Оцінка 

ефективності 

маркетингових 

рішень 

5 

Перед-

дипломна 

практика 

9     

  
  

Підготовка 

магістер-

ської 

роботи 

9     

  11   11   30 52 57,8 

В
іл

ь
н

о
г
о
 в

и
б
о
р

у
 с

т
у
д

ен
т
а

 

Кроскультурний 

маркетинг 
4 

Мерчендайзінг в 

сфері 

телекомунікацій 

4         

Іноземна мова за 

фаховим 

спрямуванням 

3 

Іноземна мова за 

фаховим 

спрямуванням 

6         

Маркетингові 

технології 

управління 

Інтернет-проектами 

5       

Управління змінами 4 
  

        

  16   10     26 28,9 

Всього 30   30   30 90 100 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація бакалаврів з маркетингу  здійснюється у формі 

складання комплексного фахового іспиту та публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Атестація здійснюється відкрито і гласно. 

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно 

«Положення про запобігання академічному плагіату у 

Державному університеті телекомунікацій». 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей  

компонентам освітньої програми  
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ЗК 1 • •  •                    

ЗК 2 • • •                     

ЗК 3 •  •                     

ЗК 4 • •                      

ЗК 5   •                     

ЗК 6  • • •                    

ЗК 7   •                     

ЗК 8   •                     

ПП 1     •   •  • • • • •          

ПП 2     • •  •  •   • •          

ПП 3     • • • •  •  • • •          

ПП 4        • • • •   •          

ПП 5     • • • • • •  • • •          

ПП 6     •   •      •          

ПП  7      •  • •    • •          

ПП 8           • •  •          

ППк 1                • •    •   

ППк 2                  • •    • 

ППк 3                  •  • •   

ППк 4                      •  

ППк 5                       • 

ППк 6               •         












