
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Радіорелейні та тропосферні системи передачі" 

 

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 загальної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи 

побудови та основи практичної експлуатації систем та засобів 

радіорелейного та тропосферного зв’язку 

 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни „Радіорелейні та 

тропосферні системи передачі” є навчити курсантів теоретичним 

основам побудови систем та засобів радіорелейного та 

тропосферного зв’язку, що використовуються у Збройних Силах 

України, основам їх практичної експлуатації 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розраховувати інтервали та лінії радіорелейного та тропосферного 

зв’язку. 

Налаштовувати, розгортати та експлуатувати засоби радіорелейного 

та тропосферного зв’язку, самостійно опановувати нові зразки 

техніки 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність здійснювати розрахунки ліній радіорелейного та 

тропосферного зв'язку. 

Здатність вирішувати практичні задачі налаштування, розгортання, 

та експлуатації систем та засобів радіорелейного та тропосферного 

зв'язку, самостійно вивчати нові зразки техніки. 

 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи побудови радіорелейних і 

тропосферних ліній зв’язку. Розповсюдження радіосигналів на 

радіорелейних і тропосферних лініях зв’язку. Розрахунок 

радіорелейної лінії на етапі її проектування. 

Змістовий модуль 2. Радіорелейні системи передачі. 

Призначення, тактико-технічні характеристики, можливості та 

склад радіорелейних станцій (Р-425, Р-450, RTN-910 та ін.). 

Розгортання, налаштування та робота на радіорелейних станціях. 

Варіанти модернізації аналогових радіорелейних станцій. 

Управління цифровими радіорелейними станціями та лініями. 

Змістовий модуль 3. Тропосферні системи передачі. 

Основи побудови апаратури тропосферних станцій. Методи 

рознесеного прийому (передачі). Методи комбінування (додавання) 

сигналів й їх особливості. Призначення, тактико-технічні 

характеристики, можливості та склад радіорелейних станцій (Р-412,  

Р-417МУ, Р-423 та ін.). Розгортання, налаштування та робота на 

тропосферних станціях. 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн. 

Форми навчання: очна, заочна. 

Пререквізити Послідовність вивчення навчальної дисципліни „ Радіорелейні та 

тропосферні системи передачі” базується на вхідних зв’язках з 

навчальними дисциплінами: „Теорія електричного зв’язку”, 

„Розповсюдження радіохвиль та антенні пристрої”; 

„Електроживлення телекомунікаційних та інформаційних систем” 

Пореквізити Знання з навчальної дисципліни „Радіорелейні та тропосферні 

системи передачі”  можуть бути використані під час складання 

комплексного екзамену зі спеціальності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Могильченко М.О., Кісельов Р.В. Тракти НВЧ радіорелейних 

тропосферних і супутникових станцій зв’язку: Керівництво до 

практичних занять. ВІТІ НТУУ, 2008. – 72 с. 

2. Голь В.Д. Радіорелейні станції Р-419 та Р-414. Навчальний 

посібник / В.Д. Голь, А.Г. Помін. – К.: ВІТІ НТУУ "КПІ", 2011. 

– 84 с. 

3. Пособие по развертыванию РРС Р-409, Р-414 и ТРС Р-412. – К.: 

КВВИУС, 1978. 

4. Голь В.Д. Військова техніка багатоканального радіозв’язку. 

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту / В.Д. 

Голь, В.М. Раєвський. − К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2011. − 36 с. 

5. Военные системы радиорелейной и тропосферной связи / Под 

редакцией Волкова Е.А. – Л.: ВАС, 1982. 

6. Мобільна цифрова радіорелейна станція Р-450. Навчальний 

посібник / [Голь В. Д., Раєвський В. М., Залужний О. В., 

Морозов К. В.]. − К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2012. − 62 с. 

 



 

 

 

 

Репозитарій ВІТІ: 

     1. Система дистанційного навчання ВІТІ  

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

2. WEB-портал на серверах локальної мережі кафедри 

http:\\192.168.12.10\BIBLIOTEKA. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, аудиторія радіорелейних засобів 

зв’язку, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Радіо-та супутникового зв’язку 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) КОЛОДІЙЧУК ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: kolodiichyk@viti.edu.ua 

Робоче місце: 424* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

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

 

 

Начальник кафедри                   ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович 

 

 

Розробник                     КОЛОДІЙЧУК Леонід Вікторович 

 

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

