
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Телекомунікаційні системи передачі" 
 

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 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3.5 кредитів / 105 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основи побудови та технології телекомунікаційних систем 

передачі 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчання курсантів теоретичним основам побудови 

телекомунікаційних систем передачі інформації, розв’язання 

розрахункових задач та відпрацювання практичних навичок на 

засобах зв’язку для застосування їх під час бойових дій 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Забезпечувати утримання техніки телекомунікаційних систем 

передач у працездатному стані та грамотну її експлуатацію під 

час бойових дій, проводити оцінку основних параметрів каналів 

передачі цифрових систем передачі і приводити їх до норми. 

Самостійно освоювати нові зразки апаратури цифрових систем 

передачі. Виконувати заходи по забезпеченню електробезпеки, 

розгортанню та інсталяції систем передачі, їх каблюванню та 

подачі електропостачання під час бойових дій. Проводити 

необхідні розрахунки енергетичних параметрів при розробці та 

удосконаленні техніки телекомунікаційних систем передачі 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність забезпечувати утримання техніки телекомунікаційних 

систем передач у працездатному стані та грамотну її експлуатацію 

під час бойових дій, проводити оцінку основних параметрів 

каналів передачі ЦСП і приводити їх до норми. Самостійно 

освоювати нові зразки апаратури цифрових систем передачі. 

Виконувати заходи по забезпеченню електробезпеки, 

розгортанню та інсталяції систем передачі, їх каблюванню та 

подачі електропостачання під час бойових дій 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

ЗМ 1: Основи побудови телекомунікаційних мереж 

Основні поняття і визначення телекомунікаційної мережі 

Архітектура телекомунікаційної мережі 

Стандартизація мереж зв’язку 



 

 

Принципи побудови телекомунікацій 

Типи та характеристики ліній зв’язку 

Розрахунок основних параметрів каналів передачі 

Модуляція сигналів 

Комутація в телекомунікаційних мережах 

Комутатори та мости 

Управління конфігурацією комутатора 

Маршрутизація в телекомунікаційних мережах 

Маршрутизатори 

Управління конфігурацією маршрутизатора  

ЗМ 2: Транспортні мережі 

Типи та технології транспортних мереж 

Технології асинхронного режиму перенесення 

Мережі PDH 

Мережі SDH 

Технологія MPLS 

Волоконно-оптичні системи передачі 

Мережі DWDM 

Мережі OTN 

Розрахунок втрат та характеристик світловодів 

Розрахунок параметрів ВОСП 

ЗМ 3: Вторинні мережі 

Мережі доступу  

Технології DSL 

Модеми 

Управління конфігурацією модема M-2E1-Eth-2DSLbis 

Пасивні оптичні мережі 

Гібридні оптико-коаксіальні мережі (HFC) 

Безпроводовий доступ 

Персональні, локальні та міські безпроводові мережі 

Налаштування Wi-Fi роутера 

Структурована кабельна система 

Тестування та сертифікація СКС 

Види занять: лекції, групові та практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вища математика, фізика, теорія електричних кіл, напрямні 

системи електричного зв’язку та оптичні мережі зв’язку 

Постреквізити Мережі з комутацією пакетів, експлуатація засобів військового 

зв’язку та написання атестаційної роботи 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

курсової роботи (проєкту) 

Рейтингова оцінка з курсової роботи (проєкту) має дві складові. 

Перша (стартова) характеризує роботу здобувача вищої освіти з 

курсового проєктування та її результат – якість пояснювальної 

записки та графічного матеріалу. Друга складова характеризує 

якість захисту курсової роботи (проєкту) здобувачем вищої 

освіти. 

Розподіл балів рейтингової оцінки  

з курсової роботи (проєкту) 

Перша (стартова) 

складова 
Друга складова Сума 

40 60 100 



 

 

. 

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 екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену 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 екзамену 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. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. Цифровые 

системы передачи: Учебное пособие для вузов/под. редакцией 

Моченова А.Д.-М.: Горячая линия-Телеком, 2007. – 352 с. 

2. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д и др. Основы 



 

 

 

 

построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для 

вузов. - М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 510 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторії кафедри транспортних мереж, проектор та засоби 

зв’язку 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Курсова робота, екзамен 

Кафедра Кафедра транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем  

Викладач(і) ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ  

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: кандидат технічних наук  

Профайл викладача:  

Тел.: 441-21 

E-mail:  

Робоче місце: 317* 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

Начальник кафедри     ГУРЖІЙ Павло Миколайович  

Розробник       ПОГРЕБНЯК Людмила Михайлівна 

 


