
Силабус навчальної дисципліни 

"РАДІОЦЕНТРИ ВУЗЛІВ ЗВ’ЯЗКУ" 

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу військово-

спеціальної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є керівні документи 

щодо планування та організації радіозв’язку в підрозділах ЗС 

України. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення документів 

щодо планування та організації радіозв’язку в підрозділах ЗС 

України, основних понять радіоелектронної боротьби 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти документи оперативно-технічної служби з планування і 

забезпечення радіозв'язку та організовувати на бойових постах 

оперативно-технічну службу на бойових постах інформаційно-

телекомунікаційних та польових вузлів зв'язку з урахуванням вимог 

керівних документів 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність забезпечувати оперативно-технічну службу на бойових 

постах інформаційно-телекомунікаційних вузлів, польових вузлів 

зв'язку з урахуванням вимог нормативних документів з організації 

радіозв'язку, безпеки зв'язку, прихованого управління військами 



Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Радіоелектронна боротьба та керівні документи з 

питань організації зв’язку та АУВ. Складові, принципи, форми, сили 

засоби і органи управління радіоелектронної боротьби. Характеристики та 

можливості основних засобів РЕБ збройних сил Російської Федерації та 

провідних країн світу. Зміст та основні положення керівних документів з 

питань організації зв’язку та АУВ.  

Змістовий модуль 2. Керівні документи з планування радіозв’язку та 

навчальні завдання на техніці радіо- та супутникового зв’язку. Зміст та основні 

положення керівних документів з організації радіозв’язку в ЗСУ. 

Програмний комплекс розробки радіоданих для радіостанцій, що 

використаовують змінні позивні «Ребус-1». Навчальні нормативи та 

завдання. Правила радіозв’язку. Регламент радіозв’язку. 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн  

Форми навчання: очна, заочна

Пререквізити Знання принципів роботи систем мобільного зв’язку, КХ та УКХ 

радіозв’язку, супутникових систем передачі, загальні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Написання атестаційної (магістерської) роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Відомості про характеристики та можливості основних засобів

РЕБ та засобів радіозв’язку збройних сил Російської Федерації / 

Борисов І.В. Гриценок К.М., Макарчук О.М., Помін А.Г. К.: ВІТІ, 

2014. 19 с. 

2. Радіоелектронна боротьба в операціях і бойових діях.

Навчальний посібник. К.: НУОУ, 2004. 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.12.10\BIBLIOTEKA. 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=7 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку 

Факультет Телекомунікаційних систем 



Викладачі ПАЛІВОДА ВАЛЕРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ 

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: palivoda@viti.edu.ua

Робоче місце: 418*

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

Начальник кафедри ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович 

Розробник ПАЛІВОДА Валерій Станіславович 


