
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Системи та засоби радіозв’язку" 

 

Спеціальність: 253 Військове управління  

 

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 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,5 кредити / 105 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні військові 

системи та засоби короткохвильового та ультракороткохвильового 

радіозв’язку. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення принципів 

побудови та роботи систем та комплексів військового радіозв’язку, 

основ їх налагодження та експлуатації 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Налаштовувати, розгортати та експлуатувати військові системи та 

комплекси короко- та ультракороткохвильового радіозв'язку, 

самостійно вивчати нові зразки техніки 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність вирішувати практичні задачі налаштування, розгортання 

та експлуатації військових систем та комплексів коротко- та 

ультракороткохвильового радіозв'язку, самостійно вивчати нові 

зразки техніки 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Системи військового УКХ радіозв’язку. 

Призначення, тактико-технічні характеристики, можливості та склад УКХ 

радіостанцій виробництва Harris та Aselsan. Робота на УКХ радіостанціях 

виробництва Harris та Aselsan. Налаштування УКХ радіостанцій 

виробництва Harris та Aselsan з використанням ПЕОМ. Передача даних з 

використнанням УКХ радіостанцій виробництва Harris та Aselsan.  

Змістовий модуль 2. Системи військового КХ радіозв’язку. 

Призначення, тактико-технічні характеристики, можливості та склад КХ 

радіостанцій виробництва Harris. Робота на КХ радіостанціях Harris. 

Налаштування КХ радіостанцій Harris з використанням ПЕОМ. Передача 

даних з використнанням КХ радіостанцій Harris.  

Змістовий модуль 3. Командно-штабні машини. Призначення, тактико-

технічні характеристики, можливості та склад командно-штабних машин 

(КШМ). КШМ Р-142Н. КШМ Р-145БМ. Варіанти модернізації КШМ. 

Розгортання та робота на КШМ. Змістовий модуль 4. Радіостанції 

середньої та великої потужності. Призначення, тактико-технічні 

характеристики, можливості та склад радіостанцій середньої та великої 

потужності. Радіостанція Р-161А-2М. КХ радіостанції Harris із зовнішнім 

підсилювачем потужності. Розгортання та робота на радіостанціях 

середньої потужності. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Знання з технічної електродинаміки, основних положень 

розповсюдження радіохвиль та теорії антен, теорії електрозв’язку, 

загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти  
 

Пореквізити Складання комплексного екзамену зі спеціальності 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Методичні рекомендації з експлуатації короткохвильової 

ранцевої радіостанції Harris RF-7800H-MP. – К.: ВІТІ, 2015. – 68 с. 

2. Посібник по експлуатації багатодіапазонної мережевої 

портативної радіостанції RF-7850M-HH. – К.: ВІТІ, 2015. – 140 с. 

3. Керівництво з експлуатації автомобільної УКХ радіостанції 

VRC-9661. – Київ, 2017 – 201 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.12.10\BIBLIOTEKA. 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=7 
 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, комп’ютерний клас, клас радіозасобів 

Harris, клас радіозасобів Aselsan, навчально-тренувальний комплекс, 

проектор, засоби КХ радіозв’язку виробництва Harris, УКХ радіозв’язку 

виробництва Harris та Aselsan, КШМ Р-142Н 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 



 

 

 

 

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку  

Факультет Телекомунікаційних систем  

Викладачі ХОМЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: khomenko@viti.edu.ua 

Робоче місце: 420* 
 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

 

Начальник кафедри      ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович 

 

 

Розробник        ХОМЕНКО Павло Володимирович 

 


