
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Системи мобільного зв’язку, радіо та телевізійного мовлення" 

 

Спеціальність: 253 Військове управління  

 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 3 (третій) 

Семестр 6 (шостий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні системи 

мобільного зв’язку та безпроводового доступу, основи побудови 

систем радіо- та телевізійного мовлення, принципи передавання та 

приймання радіосигналів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових 

знань та сукупності вмінь, необхідних для вирішення завдань 

проектування, розгортання та експлуатації систем мобільного зв’язку 

та безпроводового доступу 

. 

 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Використовувати знання принципів роботи, характеристик систем 

стільникового, транкінгового зв’язку, безпроводового доступу для 

практичного вирішення окремих задач по забезпеченню зв’язку  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність використовувати системи стільникового, транкінгового 

зв’язку та безпроводового доступу для практичного вирішення 

окремих задач по забезпеченню зв’язку 



 

 

Навчальна логістика Змістовий модуль 1. Основи побудови засобів радіозв’язку. Структура 

і основні характеристики радіопередавачів. Структура і основні 

характеристики радіоприймачів. Моделі розрахунку втрат при 

розповсюдженні сигналу (розрахунок зони радіопокриття).  

Змістовий модуль 2. Системи транкінгового зв’язку. Загальні відомості 

про транкінговий зв'язок. Характеристики та можливості системи 

транкінгового зв’язку Mototrbo. Порядок розгортання ретранслятора DR 

3000 (SLR 5500) та його антенно-фідерної системи. Налаштування 

обладнання системи Mototrbo. Експлуатація абонентських станцій системи 

Mototrbo. Системи безпроводової телефонії.  

Змістовий модуль 3. Системи стільникового зв’язку. Загальні відомості 

про стільникові мережі зв’язку. Багатостанційний доступ у стандарті GSM. 

Будова та робота базових станцій стандарту GSM. Проектування мережі 

GSM. Системи стільникового звязку сdma2000 i WCDMA. Стандарти 

мобільного зв’язку 4 і 5 поколінь.  

Змістовий модуль 4. Безпроводові мережі та технології. Локальні та 

персональні мережі безпроводового доступу. Міські мережі 

безпроводового доступу. Загальна характеристика систем супутникової 

навігації. Практичне застосування технології GPS.  

Змістовий модуль 5. Основи телебачення та радіомовлення. Загальна 

характеристика систем телевізійного та радіомовлення. Стандарти 

аналогового та цифрового телебачення. Стандарти аналогового та 

цифрового радіомовлення. 

 
 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання основних положень розповсюдження радіохвиль та теорії антен, 

теорії електрозв’язку, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити Системи та засоби радіозв’язку, складання комплексного екзамену зі 

спеціальності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Системи мобільного зв’язку / Колодійчук Л.В., Помін А.Г., 

Хоменко П.В., Цімура Ю.В. К.: ВІТІ, 2020. 198 с. 

2. Головін Ю.О. Системи радіозв’язку з рухомими об’єктами. К.: 

ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2011. 313 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, проектор, засоби 

транкінгового зв’язку Motorola (автомобільні та портативні радіостанції, 

ретранслятори), GPS-навігатори 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, курсовий проект 



 

 

 

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку  

Факультет Телекомунікаційних систем  

Викладачі ПОМІН АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ  
Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання: 

Науковий ступінь: 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: pomin@viti.edu.ua 

Робоче місце: 418* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

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

 

 

Начальник кафедри      ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович 

 

 

Розробник        ПОМІН Анатолій Григорович 

 

 

 


