
 

Програмні результати навчання бакалавра з електроніки 
 

 Визначати принцип побудови, дії і перевіряти функціонування пристроїв 

електронної техніки та телекомунікацій за допомогою наукових концепцій, 

теорій та методів. 

 Впорядковувати та відтворювати знання розділів математики, що мають 

відношення до базового рівня інженерної кваліфікації: диференційне та 

інтегральне числення, алгебра, функціональний аналіз дійсних і 

комплексних змінних, векторів та матриць, векторне числення, 

диференційні рівняння в звичайних та часткових похідних, ряд Фур’є, 

статистичний аналіз, теорія інформації, чисельні методи. 

 Класифікувати та описувати фундаментальні принципи теоретичної фізики 

(електродинаміка, аналітична механіка, електромагнетизм, статистична 

фізика, фізика твердого тіла), знаходити рішення практичних задач синтезу 

пристроїв електронної техніки шляхом застосування відповідних моделей 

та теорій. 

 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та 

спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач розробки та 

проектування обладнання приладів електроніки та оптоелектроніки, 

виконувати моделювання, синтез та оптимізацію нових оптичних мереж і 

мережних об’єктів демонструвати навички програмування. 

 Застосовувати навички експериментування (знання порядку проведення 

експериментів та методів обробки експериментальних даних) для 

перевірки гіпотез та дослідження електронних пристроїв, демонструвати 

знання стандартного обладнання, планування, складання схем, збирання, 

аналізу та критичного оцінювання отриманих результатів. 

 Оцінювати параметри роботи технічного стану пристроїв електронної 

техніки, організовувати та проводити планові та позапланові технічні 

обслуговування, налагодження технологічного устаткування у 

відповідності до поточних вимог виробництва. 

 Демонструвати знання та розуміння основ твердотільної та оптичної 

електроніки, наноелектроніки, електротехніки, аналогової та цифрової 

схемотехніки, мікропроцесорної техніки. 

 Визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів на 

основі знань теорії автоматизованого керування при розробці у 

комп’ютерному середовищі нових пристроїв електроніки та волоконної 

оптики при виборі оптимального рішення. 

 Проектувати та конструювати електронну техніку із застосуванням засобів 

автоматичного проектування з перевіркою відповідності стандартам, 

технічним умовам та іншим нормативним документам. 

 Досліджувати електронну та телекомунікаційну техніку з урахуванням 

специфіки вибраних технічних засобів та відповідної технічної 

документації. 

 Володіння навичками забезпечення надійної та якісної роботи 

інформаційно-телекомунікаційних систем на всіх рівнях 



інфокомунікаційної мережної ієрархії, включаючи транспортні мережі, 

мережі доступу, мережі підтримки (управління, синхронізація, сигналізація 

та електроживлення) тощо. 

 Здатність розробляти та застосовувати плани, методики та технологічні 

алгоритми  проведення випробування інформаційно-телекомунікаційних 

систем на всіх рівнях мережної ієрархії на відповідність вимогам 

вітчизняних та міжнародних нормативних документів для 

інфокомунікаційних мереж та мереж підтримки.  

  Вміння здійснювати технічне обслуговування та експлуатацію мережного 

обладнання за будь-якими мережними технологіями, включаючи мережі 

підтримки (управління, синхронізація, сигналізація та електроживлення), 

контроль за якістю надання інформаційно-телекомунікаційних послуг та 

проводити заходи щодо повної реалізації мережних послуг у повній 

відповідності до  бізнес-планів. 

    Володіння навичками механізмів захисту та резервування інформаційно-

телекомунікаційних систем, вміння усувати пошкодження та аварії на 

системному обладнанні, розслідувати причини їх виникнення, розробляти 

та впроваджувати заходи щодо їх запобігання. 

 Здатність приймати участь у розробці технічних завдань на впровадження 

нових та застосування діючих інформаційно-телекомунікаційних систем, 

реалізації типової структури інфокомунікаційних мереж, мереж доступу, 

безпроводових мереж та мереж підтримки, проектування та експлуатації 

апаратно-програмних комплексів систем управління,  синхронізації та 

сигналізації, мереж волоконно-оптичних систем передачі. 

 Володіння основами стандартизації, метрології  та управляння якістю в 

сфері телекомунікацій. 

 Вміння складання технічних завдань проекту мережі доступу та аналізувати 

потреби і характеристики послуг, які вона забезпечує; аналізувати та 

проводити дослідження кількісних та якісних показників мереж і мережних 

об’єктів за заданими початковими даними. 

 Здатність проводити випробування інформаційно-телекомунікаційні систем 

на відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних 

документів для інфокомунікаційних мереж та мереж підтримки. 

 Демонстувати знання з контролю технічного стану засобів електрозв’язку у 

процесі їх експлуатації на робочому місці з метою виявлення погіршення 

якості функціонування чи пошкодження, використовуючи знання фізичних 

та електротехнічних принципів дії системи передачі даних та окремих її 

пристроїв, оптичних транспортних мереж та оптичних мереж доступу. 

 Здатність проектувати нові волоконно-оптичні системи передачі відповідно 

за заданими параметрами  надійності,  живучості та якості функціонування 

та надання послуг. 

 Здатність  розробляти  плани,  методики  та технологічні алгоритми  

проведення випробування волоконно-оптичних систем передачі на всіх 

рівнях мережної ієрархії.  

  Здатність усувати пошкодження та аварії ВОСП, розслідувати причини їх 

виникнення, розробляти та впроваджувати заходи щодо їх запобігання. 



 Вміння аналізувати архітектуру та роботу сучасних оптичних мереж та 

систем. 

 Вміння аналізувати та проводити дослідження кількісних та якісних 

показників оптичних мереж і мережних об’єктів за заданими початковими 

даними. 

 Здатність проводити випробування волоконно-оптичних систем передачі на 

відповідність вимогам вітчизняних та міжнародних нормативних 

документів для інфокомунікаційних мереж та мереж підтримки. 

 Здатність прогнозувати на найближчі роки інноваційні зміни в технологіях 

передачі та параметрах  телекомунікаційних систем, їх складових 

елементів, використовуючи рекомендації та стандарти ISO, ITU, науково 

технічну літературу. 

 

 

 

 

 

 


