
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ" 

 

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 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи будови сучасних телекомунікаційних систем та мереж 

та основних інфокомунікаційних технологій в них.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Сприяє формуванню сукупності навичок та вмінь в застосуванні 

інфокомунікаційних технологій в системі військового зв’язку 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здатності застосовувати основні методи аналізу та оцінки 

характеристик інфокомункаційних технологій для прийняття 

управлінських рішень щодо забезпечення бойової готовності, 

стійкості, пропускної спроможності системи військового зв’язку.  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати знання сучасної методології аналізу, синтезу та 

оптимізації   сучасних мереж зв’язку при вирішенні бойових 

завдань організації зв’язку та завдань щодо переходу мереж 

військового призначення на новий технологічний рівень. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1 Основи інфокомунікаційних технологій  

Змістовий модуль 2 Використання інфокомунікаційних 

технологій 

Змістовий модуль 3 Основи телетрафіка мультисервісних мереж 

та їх проектування 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Теорія передачі інформації, теорія телетрафіку, росповсюдження 

радіохвиль, безпроводові технології, мережі з комутацією пакетів, 

цифрові системи передачі. 

Постреквізити Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання атестаційної роботи 



 

 

 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1.Вакуленко О.В., Османов Р.Н., Явіся В.С. Мережі зв’язку 

наступних поколінь. Навчальний посібник. К.: ВІТІ , 2018 р.,− 130 

с. 

2.А.П. Бондарчук Г.С.Сорочинська, М.Г. Твірдохліб Основи 

інфокомунікаційних технологій. Навчальний посібник.: ДУТ, 

2015р. -75С 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. http://www.intuit.ru/studies/courses/3483/724/info 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен  

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 

E-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 

http://www.intuit.ru/studies/courses/3483/724/info

