
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ЕЛЕКТРОЗВЯ’ЗКУ" 

 

Спеціальність: 253 Військове управління 

(за видами збройних  сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  обов’язкового  компонента циклу  

професійної підготовки 

Курс 3 (третій) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

5,5 кредитів / 165 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчання  дисципліни є вивчення основ теорії передачі 

сигналів електрозв`язку по польовим і стаціонарним електричним 

кабелям зв`язку з металевими струмопроводящими жилами, шляхом 

вивчення сучасних типів кабелів зв`язку, їх побудови, параметрів 

ланцюгів, взаємного і стороннього впливу і можливостей визначення 

пошкоджень кабелів зв`язку, вивчення сучасного 

телекомунікаційного обладнання та набуття навичків з  практичної 

експлуатації  сучасних засобів зв`язку для забезпечення 

телекомунікаційних послуг. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є формування базових знань, 

необхідних для вивчення основ теорії передачі сигналів 

електрозв`язку по польовим і стаціонарним електричним кабелям 

зв`язку з металевими струмопроводящими жилами, шляхом 

вивчення сучасних типів кабелів зв`язку, їх побудови, параметрів 

ланцюгів, взаємного і стороннього впливу і можливостей визначення 

пошкоджень кабелів зв`язку, вивчення сучасного 

телекомунікаційного обладнання та набуття навичків з  практичної 

експлуатації  сучасних засобів зв`язку для забезпечення 

телекомунікаційних послуг. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Експлуатувати лінійно-кабельні споруди зв’язку побудовані на 

польових стаціонарних та оптичних кабелях зв’язку. Проводити 

інструментальні вимірювання параметрів передачі і параметрів 

взаємного впливу ланцюгів кабелів зв’язку та здавати їх в 

експлуатацію на лініях передачі військового призначення; 

Розгортати, експлуатувати і застосовувати за призначенням мереж 

телекомунікаційне обладнання мереж військового зв’язку в умовах 

повсякденної діяльності частин і підрозділів Збройних сил України 

та в умовах ведення бойових дій; 

Як можна 

користуватися набутими 

Здатність експлуатувати лінійно-кабельні споруди зв’язку 

побудовані на польових стаціонарних та оптичних електричні 



 

 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

кабелів зв’язку. 

Здатність експлуатувати та застосовувати телекомунікаційне 

обладнання мереж військового зв’язку в умовах повсякденної 

діяльності частин і підрозділів Збройних сил України та в умовах 

ведення бойових дій.  

Здатність експлуатувати і застосовувати за призначенням системи 

комутації,  багатоканальні та волоконно-оптичні системи передачі, 

кінцеве термінальне обладнання мереж військового зв’язку. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1: Класифікація, конструкції та комплектуючі 

вироби польових , стаціонарних кабелів зв’язку та ліній зв’язку 

локальних мереж. 

Змістовий модуль 2: Застосування систем та комплексів 

військового зв’язку, комплексних апаратних зв’язку. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні.  

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з дисципліною 

“Вища математика”, “Фізика” та на вихідних зв’язках з 

дисциплінами: „ Теорія електричних кіл, Електродинаміка 

інформаційних систем,Теорія електрозв`язку”. 

Постреквізити Навчальні дисципліни, де будуть використовуватись знання 

отримані під час вивчення даної навчальної дисципліни: “Системи 

та комплекси військового зв’язку”, “Напрямні системи електричного 

та оптичного зв’язку”,“Кінцеві пристрої абонентського доступу”, 

“ Практика за військовим спрямуванням” 

Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані під 

час написання кваліфікованої та магістерських робіт. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1.Вакуленко О.В., Голь В.Д., О.Г.Жук., “Кабельні лінії звязку” 

2.Навчальний посібник “Переобладнана апаратна звязку Типу    

П-258” 

 

Репозитарій ВІТІ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія для практичного 

відпрацювання нормативів та навчальних завдань на тренажерах 

комплексних апаратних зв’язку, та навчально-тренувальний 

комплекс,проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен  

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 



 

 

 

 

Викладач(і) ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я ТА ПО БАТЬКОВІ  

Посада: доцент 

Вчене звання: – 

Науковий ступінь: – 

Профайл викладача:  

Тел.: 441–21 

E-mail:  
Робоче місце: 317 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

 

 

Начальник кафедри       ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

 

 

Розробник        ОСМАНОВ Руслан Наріманович 

 


