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Рецензія-відгук 

 

на освітньо-наукову програму «Телекомунікації та радіотехніка» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 172 »Телекомунікації та радіотехніка» 

галузі знань 17  «Електроніка та телекомунікації» 

Кваліфікація:   доктор філософії з телекомунікацій та радіотехніки 

 
Освітньо-наукова програма «Телекомунікації та радіотехніка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти розроблена досвідченими                    

науково-педагогічними колективами навчально-наукового інституту 

телекомунікаційних систем, факультету електроніки та радіотехнічного 

факультету КПІ ім. Ігоря Сікорсьского і  ґрунтується на публікаціях у 

провідних міжнародних журналах та цілій низці наукових досліджень, котрі, 

поза сумнівом, виконано на світовому рівні.  

     Проведений аналіз змісту розробленої освітньо-наукової програми 

свідчить, що стрижнем програми є створення  здобувачам третього                   

освітньо-наукового рівня у процесі навчання необхідних умов для отримання 

ними навичок для самостійного здобуття теоретичних знань, умінь та інших 

компетентностей, достатніх для продукування нових наукових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у майбутній професійній та/або 

дослідницько-інноваційній діяльності, а також проведення власного наукового 

дослідження в сучасних технологіях мікро- та наноелектроніки і 

телекомунікацій. 

   Інститут електроніки та зв'язку Української академії наук, який 

спеціалізується на дослідженнях, проєктуванні, виготовленні та технічному 
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обслуговуванні мікрохвильових телерадіоінформаційних систем, зокрема  

мікрохвильових приймально-передавальних пристроїв, радіорелейних та 

тропосферних ліній зв'язку, мікрохвильової інтегрованої  

телерадіоінформаційної  системи мультисервісного доступу МІТРІС, цифрових 

телевізійних передавачів і телетюнерів (для передачі і прийому телевізійних 

програм цифрового ефірного телемовлення в стандартах DVB-T/T2), 

впровадженням новітніх радіоелектронних пристроїв та обладнання 

телекокомунікацій, вкрай зацікавлене в підготовці фахівців кваліфікації та 

рівня, що забезпечує розроблена освітньо-наукова програма. 

 Рекомендуємо розроблену освітньо-наукову програму »Телекомунікації та 

радіотехніка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань                                 

17 »» «Електроніка та телекомунікації» для впровадження в навчальний процес                 

КПІ ім. Ігоря Сікорсьского та акредитації. 

 

 

 

Заступник  директора,  

Член-кореспондент  

Української академії наук                                                           М.М.  Гордійчук 

                                                                     


