
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ТА КОМПЛЕКСІВ 

ВІЙСЬКОВОГО 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 

професійної підготовки 

Курс 5 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3.5 кредитів / 105годин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є формування знань 

та сукупності вмінь в застосуванні  та експлуатації систем та 

комплексів військового зв'язку у вирішенні завдань, що є в 

сучасних військових системах зв’язку з урахуванням бойового 

досвіду застосування підрозділів та частин зв’язку в ООС. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Застосування систем 

та комплексів військового зв'язку” є формування знань, вмінь та 

практичних навичок, необхідних для застосування та експлуатації 

систем та комплексів військового зв'язку для забезпечення 

телекомунікаційних послуг ЗСУ та під час проведення ООС. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати практичні навички управління діями штатних та 

приданих підрозділів в різних видах бою (бойових дій). 

Експлуатувати кабельно-лінійні споруди зв’язку побудовані на 

польових стаціонарних та оптичних кабелях зв’язку. Проводити 

інструментальні вимірювання параметрів передачі і параметрів 

взаємного впливу ланцюгів кабелів зв’язку та здавати їх в 

експлуатацію на лініях передачі військового призначення 

Розгортати, експлуатувати і застосовувати за призначенням 

системи комутації,  багатоканальні та волоконно-оптичні системи 

передачі, кінцеве термінальне обладнання мереж військового 

зв’язку  

Проводити технічне обслуговування військової техніки 

електрозв’язку,  інструментальне вимірювання типових каналів 

зв’язку, діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) 

мереж військового зв’язку. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність експлуатувати та застосовувати телекомунікаційне 

обладнання мереж військового зв’язку в умовах повсякденної 

діяльності штабів і підрозділів Збройних сил України та в умовах 

ведення бойових дій. 

Здатність практично виконувати завдання за призначенням при 



 

 

 

 

експлуатації систем та засобів зв’язку елементів інформаційно-

телекомунікаційних вузлів Збройних Сил України. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1 - Складові систем та комплексів військового 

зв'язку; 

Змістовий модуль 2 - Телекомунікаційне обладнання EVEREST; 

Змістовний модуль 3 - Комплексна апаратна зв'язку. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія. 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з 

дисциплінами: “Системи та комплекси військового зв’язку”, 

“Кінцеві пристрої абонентського доступу”, 

“ Практика за військовим спрямуванням” 

Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання кваліфікованої та магістерських робіт. 

Постреквізити Навчальні дисципліни, де будуть використовуватись знання 

отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни: “ 

Практика за військовим спрямуванням” 

Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання кваліфікованої та магістерських робіт. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Керівництво з експлуатації телекомунікаційних комплектів  

2. Навчальний посібник “Переобладнана апаратна звязку Типу 

П-258” 

 

Репозитарій ВІТІ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія для практичного 

відпрацювання нормативів та навчальних завдань на тренажерах 

комплексних апаратних зв’язку, та навчально-тренувальний 

комплекс,проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен  

Кафедра “Транспортних мереж” 

Факультет “Телекомунікаційних систем” 

Викладач(і) ПАНТАСЬ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: - 

Тел.: +380969823374 

E-mail: ktm_13@ukr.net 

Робоче місце: 304 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 



 

 

Лінк на дисципліну Електронний курс даної дисципліни знаходиться в електронної 

бібліотеці кафедри. 

 

 

Начальник кафедри                                ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

 

Розробник           ПАНТАСЬ Сергій Олегович 


