
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

" СИСТЕМИ СИНХРОНІЗАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

МЕРЕЖ" 
 

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17 Електроніка те телекомунікації 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи побудови систем синхронізації в сучасних 

інфокомунікаціних системах та обладнання синхронізації 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Забезпечує формування базових знань, необхідних для побудови 

мереж синхронізації в системі військового зв’язку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати теоретичні знання для побудови та управління 

мережею синхронізації в системах зв’язку військового 

призначення. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вибирати архітектуру та обладнання для побудови системи 

синхронізації; 

Здійснювати планування системи синхронізації; 

Забезпечувати управління та захист системи синхронізації.  

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1 Аспекти синхронізації мереж синхронної 

цифрової ієрархії. 

Змістовий модуль 2 Архітектури мереж синхронізації. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

 

Пререквізити Теорія електрозв’язку, Імпульсна та цифрова техніка, Мережі з 

комутацією пакетів, Телекомунікаційні системи передачі, Системи 

комутації та розподілу інформації. 

Постреквізити Інфокомунікаційні технології в телекомунікаційних системах; 

Управління в мережах зв’язку; 

та використані під час написання атестаційної (магістерської) 

роботи 



 

 

 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Стефано Брени “Синхронизация цифрових сетей связи”. : 

Учебное пособие. – К.: Москва «Мир», 2003. – 417 с. 

2. Шевкопляс Б.В. “Синхронизация  в телекомуникационных 

сетях. Зборник задач. – К.: 2009. – 366 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. www.znanius.com. 

2.  ukrbukva.net 

3.  conf.vntu.edu.ua 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) ТАТАРІНОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ  

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.т.н. 

Профайл викладача:  

Тел.: 068 858 87 61 

-mail: ktm_13@ukr.net 

Робоче місце: 317 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Електронний курс даної дисципліни знаходиться в електронної 

бібліотеці кафедри. 

 

 

Начальник кафедри                                    ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

 

Розробник                        ТАТАРІНОВ Анатолій Сергійович 


