
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ" 
 

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу  

професійної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи побудови оптичних транспортних мереж та оптичних 

мереж доступу, основні схемотехнічні рішення та складові ОМ. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Для уміння аналізувати роботу основних вузлів, вимірювання 

параметрів обладнання оптичних мереж. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Сучасними методами, методиками, оптичними технологіями, а 

також сучасним інструментарієм в області волоконно-оптичних 

мереж; здійснювати проектування оптичних транспортних 

мереж та мереж доступу. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здійснювати експлуатацію, вимірювання параметрів 

обладнання оптичних мереж, професійно проводити 

обґрунтування їх архітектури та управління мережею під час 

бойових дій.   

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 16 годин лекцій, 22 годин 

групових занять, 18 годин практичних занять. 
 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Математичний аналіз, фізика, електродинаміка, загальна теорія 

електрозв’язку. 

Постреквізити Комп’ютерні мережі, мережі передачі даних, для 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 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. Волоконно-оптичні лінії передачі. // Вакуленко О.В., 

Могилевич Д.І., Фомін М.М., Явіся В.С. // К.: ВІТІ, 2017. - 

297 с. 

2. Волоконно-оптичні лінії зв’язку.//Каток В.Б., І.Е.Руденко, 

Однорог П.М.//К.:УКРТЕЛЕКОМ,2016.-445с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 



 

 

 

Кафедра Телекомунікаційних систем та 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 

 

 

 


