
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"НАПРЯМНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ОПТИЧНОГО 

ЗВ’ЯЗКУ" 
 

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 3 (третій) 

Семестр 6 (шостий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика 

передачі сигналів електрозв`язку та оптичних сигналів по польовим і 

стаціонарним електричним кабелям зв`язку з металевими 

струмопровідними жилами та по оптичним кабелям зв’язку з 

діелектричними волокнами відповідно. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни “Напрямні системи 

електричного та оптичного зв`язку” є: формування базових знань, 

необхідних для вивчення основ теорії передачі сигналів 

електрозв`язку по польовим і стаціонарним електричним кабелям 

зв`язку з металевими струмопровідними жилами та оптичних 

сигналів – по діелектричним світловодам, шляхом вивчення 

сучасних типів кабелів зв`язку та кабелів зв’язку старого парку, їх 

побудови, параметрів ланцюгів, взаємного і стороннього впливу та 

можливостей визначення пошкоджень кабелів зв`язку з їх 

подальшим ремонтом для забезпечення телекомунікаційних послуг 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Експлуатувати кабельно-лінійні споруди зв’язку, побудовані на 

польових та стаціонарних електричних та оптичних кабелях зв’язку. 

Проводити інструментальні вимірювання параметрів передачі та 

параметрів взаємного впливу ланцюгів кабелів зв’язку та здавати їх 

в експлуатацію на лініях передачі військового призначення. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність експлуатувати кабельно-лінійні споруди зв’язку, 

побудовані на польових та стаціонарних електричних та оптичних 

кабелях зв’язку. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Військові напрямні системи електрозв’язку: 

конструкції та характеристики. 

Кабелі зв’язку. Польові кабелі дальнього зв’язку. Польові 

внутрішньовузлові кабелі зв’язку. Польові легкі кабелі зв’язку.  



 

 

Змістовий модуль 2. Стаціонарні кабелі електричного зв’язку. 

Магістральні і зонові кабелі зв’язку. Маркування стаціонарних 

кабелів зв’язку. 

Змістовий модуль 3. Електродинаміка напрямних систем. 

Первинні параметри ланцюгів кабелів зв’язку. Вторинні параметри 

ланцюгів кабелів зв’язку. Робочі міри передачі, їх розрахунок.  

Змістовий модуль 4. Взаємний вплив у лініях зв’язку. 

Взаємні впливи між ланцюгами кабелів зв’язку. Можливості 

зменшення взаємних впливів між ланцюгами кабелів зв’язку. 

Змістовий модуль 5. Засоби захисту лінійних споруд зв’язку від 

зовнішніх електромагнітних впливів. 

Методи визначення характеру і місця пошкодження кабелів зв’язку. 

Заходи і пристрої захисту польових кабельних ліній від небезпечних 

та заважаючих впливів. 

Змістовий модуль 6. Сучасні напрямні системи оптичного зв’язку. 

Переваги застосування волоконної оптики. Показники заломлення 

та складові частини оптичного волокна. Числова апертура. Явище 

повного внутрішнього відбиття. Дисперсія в ОВ: типи, 

характеристики. Конструктивні характеристики стаціонарних 

оптичних кабелів зв’язку. Вимірювання параметрів ОВ. Пасивні 

компоненти волоконно-оптичних систем передачі. Оптичні 

елементи на основі активних скловолокон. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни базується на вхідних зв’язках з 

такими дисциплінами: “Вища математика”, “Фізика”, “Теорія 

електричних кіл”, “Електродинаміка інформаційних систем”, 

“Теорія електрозв`язку”. 

Постреквізити Знання з дисципліни "Напрямні системи електричного та оптичного 

зв’язку" можуть бути використані 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 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. Полевые кабели связи. Даскалюк В.П., Дудолад В.М., Зайцев В.М. 

КВВИУС, 1990. 

2. Лінійні споруди зв"язку. Керівництво з практичних та 

лабораторних занять. ВІТІ. Кафедра 92. 2002. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. http://itgip.org/wp-content/uploads/2013/12/книга.pdf 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) Правило Валерій Володимирович  

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: (093) 813-57-17 

E-mail: v.v.pravylo@ukr.net 

Робоче місце: ауд. 315 

http://itgip.org/wp-content/uploads/2013/12/книга.pdf


 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Електронний курс даної дисципліни знаходиться в електронної 

бібліотеці кафедри. 

 

 

 

Начальник кафедри                              ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

 

 

 

Розробник                               ПРАВИЛО Валерій Володимирович 

 


