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Анотація. У доповіді подаються загальні 
положення, зміст та організація навчання 
в магістратурі Українській державній ака
демії зв'язку ім. О С. Попова
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Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі 
кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння 
інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань 
для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Українська державна академія зв'язку відповідно до Положення КМУ № 65 від 20 
січня 1998 р., як ВУЗ 4-го рівня акредитації має право на реалізацію освітньо-професійних 
програм підготовки магістрів за спеціальностями:

7.092.401 - Телекомунікаційні системи та мережі;
7.092.402 - Інформаційні мережі зв'язку;
7.092.404 - Системи та комплекси радіозв'язку, радіомовлення та 

телебачення.
Магістерська підготовка в УДАЗ реалізує освітньо-професійні програми, які 

орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної, педагогічної та управлінської 
діяльності, для роботи в галузі зв'язку та інших галузях господарства. Підготовка 
організовуєгься на кафедрах академії, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні 
кадри, сучасну лабораторну і науково-дослідну матеріально-технічну базу та здійснюють 
науково-дослідну роботу по актуальних наукових і народногосподарських проблемах. 
Навчання в магістратурі проводяться на денній формі або без відриву від виробництва. 
Термін навчання за магістерською програмою для денної форми складає 2 роки на основі 
бакалаврської підготовки; до 1,5 року для осіб, які мають кваліфікацію спеціаліста.

ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Метою навчання в магістратурі УДАЗ є підготовка фахівців високої кваліфікації, що 
володіють широким кругозором і глибокими теоретичними знаннями у сфері сучасних і 
перспективних засобів і мереж телекомунікацій, що освоїли основи методів наукових 
досліджень, здатних широко використати в повсякденній діяльності й активно 
впроваджувати передові інформаційні технології, що володіють основами правових знань 
в області внутрішньої і міжнародної діяльності України у сфері телекомунікацій, 
глибокими знаннями економіки і методів управління підприємствами зв'язку, що освоїли 
іноземну мову та отримали

Україна, Одеса, 14 -  17 вересня 1999 р



НТК-Телеком - 9 9

навички науково-технічного перекладу зі спеціальності, що пройшли стажування на 
підприємстві за місцем майбутньої роботи, виконали і захистили атестаційну роботу на 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має освітню та науково- 
дослідну складові. Освітній компонент магістерської програми призначений для 
формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, орієнтований 
на широту та фундаментальність освіти, що отримується, максимальну наближеність її до 
сучасного рівня наукових знань у галузі зв'язку, телекомунікацій та інформаційних 
технологій. Поряд зі спеціальними професійними знаннями до освітньої компоненти 
повинна входити економічна, гуманітарна, в тому числі й педагогічна підготовка. 
Науково-дослідна частина магістерських програм повинна бути пов'язана з науковою 
проблематикою відповідної підгалузі зв'язку згідно з профілем кафедри, на якій 
здійснюється підготовка магістрів і спрямована, на формування навичок проведення 
наукових досліджень в конкретній галузі знань або здійснення управлінської діяльності на 
підприємствах відповідної підгалузі зв'язку. Академія надає можливість у період навчання 
в магістратурі освоїти програму підготовки фахівця з відповідної спеціальності, виконати 
та захистити дипломний проект (роботу).

Навчальний план магістерської підготовки включає 9... 12 семестри. При цьому 
особлива увага приділяється самостійній роботі під керівництвом наукового керівника. З 
урахуванням цього середня за весь період навчання кількість аудиторних годин не 
повинна перевищувати 16...20 годин за тиждень.
Навчальний план складається з дисциплін трьох циклів.

1 Гуманітарно-економічний цикл
1.1 Філософські проблеми наукового пізнання
1.2 Педагогіка вищої школи

1.3 Міжнародна діяльність та правові питання у сфері телекомунікацій
1.4 Патентоведения та авторське право

1.5 Економіка, управління та ринкові відносини у сфері телекомунікацій
1.6 Іноземна мова

2 Цикл фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки
2.1 Методологія наукових досліджень
2.2 Математичні методи оптимізацїї
2.3 Математичне моделювання телекомунікаційних систем, приладів і процесів

3 Цикл спеціальної підготовки
3.1 Дисципліни інженерної підготовки (9 . . . 10 семестри, відповідно профілю та 

навчальних планів факультетів)
3.2 Підготовка та захист дипломної роботи (10 семестр)
3.3 Сучасні та перспективні засоби, системи та мережі телекомунікацій
3 .4 Програма, етапи реалізації та перспективи розвитку ЄНСЗУ
3.5 Сучасні інформаційні технології
3.6 Дисципліни за вибором кафедр

4 Стажування за місцем майбутньої роботи магістра
5 Наукові дослідження, підготовка та захист атестаційної роботи

У результаті вивчення дисциплін гуманітарно-економічного циклу магістр 
повинен:
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-  мати уявлення про суть і особливості філософських проблем науки і техніки, 
зокрема, у сфері телекомунікацій, інформаційних та комп'ютерних технологій;

-знати основні методологічні принципи наукової діяльності та уміти 
використовувати їх у творчій роботі;

-  знати основи міжнародної діяльності та правового регулювання відносин в 
галузі зв'язку, мати навички проведення патентних досліджень і оформлення заявочних 
матеріалів на об'єкти промислової й інтелектуальної власності;

-  знати основи організації вищої освіти і методику проведення різних видів занять;
-  мати навички ділового професійного спілкування іноземною мовою і перекладу 

спеціальної літератури;
-уміти знаходити обгрунтовані рішення щодо техніко-економічного 

обгрунтування науково-дослідних та конструкторських робіт, технічних та соціально- 
економічних проектів в умовах ринкової економіки.

У результаті вивчення фундаментальних та професійно-орієнтованих 
дисциплін магістр повинен:

-  уміти будувати математичні моделі систем, приладів і процесів у сфері 
телекомунікацій;

-  уміти використовувати сучасні комп'ютерні методи для реалізації і дослідження 
математичних моделей;

-  знати й уміти застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень, 
математичні методи планування експерименту й обробки його результатів;

-  знати й уміти застосовувати під час вирішення науково-дослідних задач сучасний 
математичний апарат оптимізації.

Цикл спеціальних дисциплін магістерської підготовки складається з трьох 
частин. Перша частина включає певні спеціальні дисципліни навчального плану 
інженерної підготовки. Вибір цих дисциплін здійснюється на підставі аналізу 
функціональних обов'язків магістра відповідної спеціальності, а також факультету та 
кафедри академії, на яких магістр проходить інженерну підготовку. Навчальні програми 
спеціальних дисциплін магістрів повинні бути доповнені у напрямку підвищення їх 
фундаментальності і наукового рівня. Зазначена вище мета досягається при виконанні 
дипломної роботи за підсумками засвоєння першої частини спеціальної підготовки.

Друга частина спеціальної підготовки зобов'язана забезпечити, з одного боку, 
поглиблення знань магістра в галузі телекомунікацій на базі роботи з монографічною та 
періодичною науковою вітчизняною та іноземною літературою. З іншого боку, вивчення 
курсу "Програма, етапи реалізації та перспективи розвитку ЄНСЗУ" повинно забезпечити 
поширення та інтеграцію знань про функції та діяльність усіх найбільш важливих 
підгалузей електрозв'язку, що забезпечить ефективну роботу Єдиної національної системи 
зв'язку України в цілому.

Третя частина складається із спеціальних дисциплін, пов'язаних з проблематикою 
здійснюваних магістром наукових досліджень. Ці дисципліни включаються до 
навчального плану за пропозиціями спеціальних кафедр.

Стажування за місцем майбутньої роботи випускника магістратури 
здійснюється після завершення теоретичного курсу навчання. Завданнями стажування є 
ознайомлення із колективом, виробничими та економічними умовами роботи 
підприємства, збір матеріалів, необхідних для виконання атестаційної роботи та набуття 
досвіду діяльності за місцем майбутньої роботи.

Наукові дослідження і виконання атестаційної роботи мають за мету:
-  систематизацію і поглиблення теоретичних і практичних знань, формування 

навичок використання цих знань при вирішенні конкретних наукових і науково-технічних 
задач;
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-  розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи та управлінської 

діяльності і оволодіння методикою проведення теоретичних, експериментальних і 
науково-практичних досліджень, а також використання їх на практиці;

-  набуття досвіду аналізу результатів досліджень, що були отримані, 
формулювання нових висновків і положень, отримання досвіду їх прилюдного захисту.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ

Право на вивчення за програмою магістерської підготовки мають особи з вищою 
освітою, які мають кваліфікацію бакалавра або спеціаліста відповідного напрямку 
підготовки. Студенти академії, які успішно завершили бакалаврську підготовку, 
приймаються в магістратуру на конкурсній основі за інтегральним рейтингом з 
урахуванням рекомендації кафедри

Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового 
керівника відповідно до індивідуального плану студента і спирається на активну 
самостійну роботу. Науковими керівниками магістратури призначаються професори 
(доценти), які активно ведуть методичну та науково-дослідну роботу. За одним 
керівником закріплюється не більш 3-х студентів одночасно. На кожний навчальний рік 
складається індивідуальний навчальний план магістранта.

Науковий керівник магістранта:
-  бере участь у виборі кандидатур до магістратури;
-  надає допомогу магістрантові у виборі теми наукових досліджень і атестаційної 

роботи, складанні індивідуального плану;
-  контролює виконання графіку навчального процесу студентом;
-  організує і керує науково-дослідною роботою магістранта;
-  сприяє підвищенню загальної культури магістранта;
-  дає відгук на атестаційну роботу і характеристику професійних та особистих 

(аналітичних, дослідницьких, світоглядних та інших) якостей магістра.
Підсумкова атестація проводиться у вигляді прилюдного захисту магістерської 

атестаційної роботи перед Державною екзаменаційною комісією.
Атестаційна робота повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, 

аргументовано викладати матеріал, а її оформлення повинне відповідати вимогам до 
звітів по НДР. По кожній атестаційній роботі призначаються два опоненти з числа 
ведучих спеціалістів академії, інших ВУЗів, а також науково-дослідних установ.
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