
 

Професійні компетентності бакалавра з електроніки 
 

 Теоретична та практична підготовленість фахівця до проектно-

конструкторської діяльності щодо: розробки проектів волоконно-оптичних 

систем передачі; розробки та впровадження оптимальних 

телекомунікаційних технологій; вибору технології, устаткування та 

засобів; використання новітніх інформаційних технологій; розробки 

програм і методик випробувань волоконно-оптичних систем передачі; 

організаційно-управлінської діяльності (організації процесу створення та 

надання інфокомунікаційних послуг); науково-дослідної діяльності 

(діагностики стану об’єктів діяльності; створення математичних і фізичних 

моделей процесів і систем; планування експериментів). 

 Здатність використовувати методи розрахунку та аналізу електричних та 

електронних кіл і пристроїв, методики використання режимів роботи 

електричних та електронних кіл і пристроїв, методи вимірювання 

електричних величин. 

 Здатність  застосовувати  сучасні   інформаційні  технології і комп'ютерне 

програмне забезпечення, навички роботи з комп'ютерними мережами, 

базами даних та Інтернет-ресурсами для вирішення інженерних задач в 

галузі електроніки та телекомунікацій. 

 Здатність використовувати базові знання з фізики, вищої математики, 

теоретичних основ електротехніки та електротехнічних матеріалів для 

вирішення практичних задач в галузі електроніки та телекомунікацій. 

 Здатність демонструвати та використовувати знання характеристик та 

параметрів матеріалів електронної техніки, аналогових та цифрових 

електронних пристроїв, мікропроцесорних систем. 

 Здатність використовувати сучасні методи розрахунків, моделювання та 

аналізу режимів роботи електронного обладнання і проектування та 

моделювання електронних та інформаційних телекомунікаційних систем. 

 Здатність демонструвати та застосовувати на практиці знання галузевих 

стандартів та стандартів проектування, технологічної підготовки та 

виробництва електронних  та оптичних пристроїв. 

 Здатність самостійно оволодівати новітніми методами, засобами, 

інструментами проектування інфокомунікаційних систем, приймати 

відповідальність за прийняття та реалізацію рішень, здатність до 

підвищення особистого професійного рівня. 

 Здатність до управління комплексними діями або проектами, відповідати за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах; відповідати за професійний 

розвиток окремих осіб та/або груп осіб у сфері професійної діяльності. 

 Володіння сучасними перспективними компонентами та засобами 

інфокомунікаційних технологій, створення інтелектуальних сервісів  

обробки інформації, використання прогресивних інфокомунікаційних 

технологій для аналізу та прийняття рішень, технологій побудови 

розподілених обчислювальних систем та корпоративних 

інфокомунікаційних систем. 



 Володіння  знаннями  механізмів  функціонування інфраструктури мереж 

майбутнього, придбання умінь користуватися концептуальними 

принципами побудови таких мереж, отримання навичок для розв’язування 

реальних задач, які виникають під час експлуатації інфраструктури мереж 

майбутнього. 

 Здатність враховувати технологічні, економічні, екологічні чинники при 

розробці проектного рішення, що впливають на ефективність та результати 

інженерної діяльності в галузі електроніки та телекомунікацій. 

 Знання постанов, розпоряджень, наказів органів управління в галузі; 

методичні, вітчизняні та міжнародні нормативні документи з питань 

розробки та впровадження волоконно-оптичних та гібридних систем 

передачі. 

 Знання основ проектування волоконно-оптичних та гібридних систем 

передачі для транспортних мереж та мереж доступу. 

 Знання методик проведення випробувань волоконно-оптичних систем 

передачі на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних 

нормативних документів для оптичних транспортних мереж та волоконно-

оптичних мереж доступу. 

 Знання про загальні принципи побудови оптичних мереж, їх розподіл за 

класифікаційними ознаками. 

 Знати показники ефективності оптичних мереж та якості обслуговування їх 

користувачів. 

 Знання методик та алгоритмів проектування оптичних мереж. 

 Знати роботу волоконно-оптичних систем передачі на всіх рівнях 

інфокомунікаційної мережної ієрархії, включаючи транспортні мережі, 

мережі доступу, мережі підтримки (управління, синхронізація, 

сигналізація) тощо. 

 

 

 


