
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ" 

 

Спеціальність: 172  Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17  Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Кінцеві пристрої абонентського доступу, що знаходиться в 

користувача 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у курсантів системи знань з принципів побудови, 

навичок та вмінь з експлуатації термінального обладнання 

телекомунікаційних систем, необхідних при проектуванні та аналізі 

роботи апаратури систем та мереж телекомунікацій, при плануванні 

розміщення та експлуатації засобів телекомунікацій в умовах 

ведення бойових дій 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Експлуатувати та застосовувати кінцеве телекомунікаційне 

обладнання мереж військового зв’язку в умовах повсякденної 

діяльності та при веденні бойових дій 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність експлуатувати та застосовувати кінцеве телекомунікаційне 

обладнання мереж військового зв’язку в умовах повсякденної 

діяльності та при веденні бойових дій 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль  1. Побудова та порядок експлуатації 

телекомунікаційного обладнання, що знаходиться в користувача. 

Методи і засоби перетворення мовних звуків в електричні сигнали і 

навпаки. Основні положення фізичної акустики, а саме звук і його 

основні властивості, енергетична характеристика звуку, часові та 

спектральні характеристики звуків, класифікація звуків, рівні 

інтенсивності та звукового тиску, механізм утворення мовних звуків 

і їх основні властивості, механізм слухового сприйняття, інтегральні 

характеристики мови, основні властивості та характеристики слуху. 

Призначення і класифікація електроакустичних перетворювачів, 

загальний принцип побудови і дії обернених перетворювачів, 

основні системи перетворювачів. Експлуатаційні характеристики 

електроакустичних перетворювачів. 



 

 

Термінальне обладнання телефонного зв’язку. Принципи побудови 

телефонних апаратів, класифікація апаратів і їх схем, основні 

параметри телефонних апаратів. Принципи побудови основних 

елементів схем телефонних апаратів, варіанти технічної реалізації 

кінцевих пристроїв телефонного зв’язку, додаткові можливості 

телефонних апаратів, принципи побудови пристроїв гучномовного 

зв'язку.  

Загальні відомості про види перетворення мовного сигналу, 

відомості про частотне компандування мови, загальний принцип 

побудови вокодера. 

Термінальні пристрої цифрової мережі (ЦМ). Принципи побудови 

абонентської установки ЦМ, напрямки розвитку комп’ютерної 

телефонії та ІР-телефонні апарати. 

Термінальне обладнання рухомих абонентів, цифрова обробка 

сигналів, алгоритми стиснення мови.  

Змістовий модуль  2. Протоколи і стандарти телекомунікаційного 

обладнання, що знаходиться в користувача. 

Необхідність синхронізації і фазування потоків дискретних 

повідомлень, вимоги до пристроїв синхронізації та шляхи 

підтримки синхронізму. 

Якість передачі мовних повідомлень, вимоги до якості передачі 

мови. Основи розрахунку й оцінки якості передачі мови. Способи 

вимірів якості передачі мови. 

Пристрої передачі даних. Принципи побудови, структурна схема 

модему, призначення елементів. Загальна послідовність операцій 

при перетворенні та передачі зображень електричними засобами, 

принципи передачі зображень, термінальні пристрої факсимільного 

зв’язку.  

Абонентські мережі доступу, технології лінійного кодування 

устаткування цифрових мереж доступу та протоколи мереж 

доступу. Технічний регламент радіообладнання і 

телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Для успішного засвоєння навчальної дисципліни необхідні знання та 

уміння, які отримані при вивченні дисциплін „Теорія електричних 

кіл”, „Теорія електричного зв'язку” 

Постреквізити Отримані при вивченні навчальної дисципліни знання будуть 

використовуватись під час вивчення навчальних дисциплін 
„Телекомунікаційні системи передачі”, „Системи комутації та 

розподілу інформації” та під час написання атестаційної роботи 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 



 

 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

диференційований 

залік 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого заліку, 

якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до диференційованого заліку не допускається і повинен 

підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за 

семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1.  Гордиенко Б.А. и др. Военные коммутационные системы и 

телефония. – Л.: ВАС, 1990. –  424 с.   

2. Могилевич Д.І., Вакуленко О.В., Сілко О.В., Явіся В.С. 

Термінальні пристрої телефонного зв’язку та ручні телефонні 

станції. К.: ВІТІНТУУ “КПІ”, 2007. – 145 с. 

3. Апарат телефонний цифровий ЦТА-04. Посібник по 

експлуатації. − 40 с. 

4. Апарат телефонний польовий аналоговий ТА-01. Посібник по 

експлуатації. − 29 с. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/library 

Локація та матеріально- Аудиторія теоретичного навчання, проектор 



 

 

 

 

технічне забезпечення 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) ЯВІСЯ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ  

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.т.н. 

Профайл викладача:  

Тел.: 441-21 

E-mail:  

Робоче місце: 310 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/c/MjI0MTEyNjA4MDc2?cjc=gk2zllt 

 

 

Начальник кафедри                                    ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

 

Розробник                                    ЯВІСЯ Валерій Сергійович 

 


