
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МЕРЕЖЕВИМИ РЕСУРСАМИ" 

 

        Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

        Галузь знань: 17  Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна циклу дисциплін загальної підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

2,5 кредити / 75 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

функціональні залежності системних характеристик електронних 

комунікаційних мереж, а саме пропускної спроможності та 

розвідзахищеності від ефективності використання частотно-

енергетичного та просторово-часового ресурсів ліній зв’язку; 

принципи управління частотним, енергетичним, просторовим та 

часовим ресурсами в сучасних електронних комунікаційних 

мережах для забезпечення їх максимальної ефективності; 
технології та практичні методи управління ресурсами в мережах 

електронних комунікаційних мережах ЗСУ. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у курсантів знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за обраною спеціальністю, а саме, мати:  
уявлення та розуміння функціональної залежності між пропускною 

спроможністю мереж, достовірністю зв’язку та необхідними 

витратами енергетичного, частотного, просторового та часового 

ресурсів мереж, необхідних для ефективної передачі, прийому 

повідомлень; 

розуміння принципів та технологій управління частотним, 

енергетичним, просторовим та часовим ресурсом ліній та мереж 
для досягнення необхідних системних характеристик; 

знання методів управління ресурсами ліній зв’язку при 

експлуатації електронних комунікаційних мереж ЗСУ під час 

виконання бойових завдань. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розгортати, експлуатувати і застосовувати за призначенням системи 

комутації, багатоканальні системи передачі, кінцеве термінальне 

обладнання інформаційно-телекомунікаційних систем (ІТС). 

Проводити технічне обслуговування військової техніки 

електрозв’язку, інструментальне вимірювання типових каналів 

зв’язку, діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) ІТС. 

Використовувати засоби вимірювальної техніки, застосовувати 

знання і навички проведення і організації технічного обслуговування 



 

 

штатних засобів зв’язку та інформатизації та розробляти плануючі 

документи з експлуатації, ремонту і списання засобів зв’язку. 

Оволодіти навичками аналізу ефективності використання частотного, 

енергетичного, просторового та часового ресурсів ліній зв’язку з 

точки зору пропускної спроможності та розвідзахищеності мереж; 

Оволодіти навичками та технологіями управління на реальних лініях 

частотним, енергетичним, просторовим та часовим ресурсами для 

досягнення максимальної пропускної спроможності при заданому 

рівні достовірності та розвідзахищеності мереж; 

Оволодіти навичками практичних дій з управління параметрами ліній 

зв’язку з метою досягнення максимальної їх спектральної 

ефективності; 

Оволодіти навичками розрахунків необхідних ресурсів ліній та мереж 

для досягнення необхідних системних характеристик, а саме, 

пропускної спроможності, розвідзахищеності мереж при заданій 

достовірності зв’язку. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, розуміння 

предметної області та професійної діяльності, пошуку, оброблення та 

узагальнення інформації з різних джерел. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, спілкуватися 

державною та іноземною мовами, вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями, розробляти та управляти проектами, експлуатувати та 

застосовувати кінцеве телекомунікаційне обладнання мереж 

військового зв’язку в умовах повсякденної діяльності та при веденні 

бойових дій. 

Здатність застосовувати знання принципів архітектурної та 

технологічної будови сучасних ІТС, методів їхнього керування, 

обслуговування, супроводження, експлуатації та технічного 

обслуговування (ЕТО). 

Здатність експлуатувати та застосовувати телекомунікаційне 

обладнання ІТС в умовах повсякденної діяльності штабів і підрозділів 

Збройних сил України та в умовах ведення бойових дій. 

Здатність проводити аналіз оперативно-тактичних умов організації 

зв’язку та на його основі проводити обґрунтування технічних рішень 

щодо максимально ефективного використання ресурсів ліній зв’язку 

для досягнення максимальних показників пропускної спроможності 

електронних комунікаційних мереж ЗСУ. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. (Ефективність електронних комунікаційних 

мереж. Ресурси мереж та їх витрати для досягнення необхідної 

ефективності). 
Зміст: Ефективність електронних комунікаційних мереж. Взаємозв'язок між 

пропускною спроможністю та ресурсами мережі. Адаптивне управління 

методами багатопозиційної цифрової модуляції сигналів для підвищення 

пропускної спроможності ліній зв’язку. Технології управління ресурсами 

фізичного рівня в умовах перешкод для підтримки необхідної достовірності 

зв’язку. Розробка методики управління вибором схем багатопозиційних 

методів модуляції для розвідзахищених радіорелейних ліній діапазону 80 

ГГц. Управління частотним ресурсом ліній в умовах частотно-селективних 

завмирань у каналі зв’язку. Управління частотно-часовим ресурсом в 

системах мобільного радіозв’язку та широкосмугового радіодоступу. 

Управління структурою OFDM сигналу в часовій і частотній областях. 



 

 

Змістовий модуль 2. (Управління просторово-енергетичним 

ресурсом ліній для підвищення їх пропускної спроможності) 
Зміст: Загальна постановка задачі управління просторово-енергетичним 

ресурсом ліній у багатопроменевих каналах. Оцінка ефективності 

використання просторового рознесення в багатопроменевих каналах для 

підвищення пропускної спроможності ліній зв’язку. Базові варіанти методів 

передачі сигналів по МІМО каналам. Базові варіанти просторово-часового 

кодування в технології МІМО. Оцінка завадостійкості методів рознесеної 

передачі. Механізми просторового мультиплексування для підвищення 

спектральної ефективності ліній. Особливості технологій МІМО зі 

зворотнім зв’язком. Підвищення пропускної спроможності ліній з 

використанням технологій MU-MIMO, Massive-MIMO та САР-МІМО. 

Реалізація МІМО в сучасних та перспективних мережах зв’язку. 

Змістовий модуль 3. (Управління часовим ресурсом мереж. Вплив 

протоколів доступу канального та мережевого рівнів на пропускну 

спроможність ліній зв’язку) 
Зміст: Вплив протоколів канального рівня на пропускну спроможність ліній 

на Ethernet інтерфейсі. Методи оптимізації використання часового ресурсу 

ліній з протоколом CSMA-CA. Агрегація пакетів у фрейми. Застосування 

протоколу POOLING в лініях точка-багатоточка для зменшення часових 

втрат на службовий обмін. Протоколи з часовим синхронним доступом на 

МАС рівні. Використання швидкого протоколу автоматичного повтору 

передачі втрачених даних (Fast Automatic repeat Request). Підвищення 

пропускної спроможності ліній мобільного зв’язку шляхом оптимізації 

часових протоколів TCP та зменшення непотрібного службового трафіку 

між БС та абонентським пристроєм. Вибір та обґрунтування обладнання 

широкосмугового радіодоступу для використання на повітряних пунктах 

управління. 

Види занять: лекції, групові, практичні. 
Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни базується на вхідних зв’язках з 

дисциплінами Телекомунікаційні системи передачі, Супутникові 

системи передачі, Системи мобільного зв'язку, радіо- та телевізійного 

мовлення, Системи та засоби радіозв'язку, Радіорелейні та 

тропосферні системи передачі. 

Пореквізити Результати вивчення дисципліни використовуються в процесі 

написання бакалаврської та магістерської робіт та підготовки до 

комплексного Державного екзамену. 

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. Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. 

Современные беспроводные сети: Состояние и перспектива развития. 

К.: “Экмо”, 2011. 671 с. 

2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое 

применение. [2-е изд., испр.]: пер. с англ. М.: Изд. дом "Вильямс", 

2003. 1104 с. 

3. Бакулин М.Г., Варукина Л.А., Крейнделин В.Б. Технология MIMO: 

принципы и алгоритмы. М.: Горячая линия Телеком, 2014. 244 с. 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Екзамен (усна форма) 

Кафедра “Телекомунікаційних систем та мереж” 

Факультет “Телекомунікаційних систем” 



 

 

 

 

 

 

Викладач(і) ГУРЖІЙ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: начальник кафедри 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон 441-21 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 315 

СОЛОДОВНИК В’ЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон 441-21 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 308 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри                           ГУРЖІЙ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ 

 

Розробники          ТАТАРІНОВ АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

           

СОЛОДОВНИК В’ЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ 


