
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ТА КОМПЛЕКСІВ 

ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’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 2-3 (другий, третій) 

Семестр 4, 6 (четвертий, шостий) 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3,5 кредита/105 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є системи 

електроживлення, первинні і вторинні джерела включно, 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, принципи їх 

архітектурної будови та технології, що забезпечують їх 

електроживлення, і експлуатацію у вирішенні завдань, які 

покладаються на сучасні системи зв’язку. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни Електроживлення 
телекомунікаційних та інформаційних систем є вивчення 
будови та принципів роботи елементів систем 
електропостачання телекомунікаційних систем, придбання 
теоретичних знань з електротехніки, придбання теоретичних 
знань з інженерно-технічних принципів побудови і роботи 
елементів систем електропостачання телекомунікаційних 
систем, отримання практичних навичок з застосування джерел 
електроенергії в різних умовах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіння навичками експлуатації та обслуговувати засобів 

електроживлення стаціонарних та рухомих об'єктів, вміння 

розгортати та експлуатувати систему електропостачання в 

польових умовах в мирний та в воєнний час, проводити 

технічне обслуговування та поточний ремонт електростанцій 

та електроагрегатів. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність експлуатувати, обслуговувати та розгортати системи 

електропостачання стаціонарних та рухомих об’єктів. 

Навчальна логістика 

 

 

Змістовий модуль 1. Дослідження з’єднань трифазних 

систем 

Загальні відомості про системи електроживлення систем та 

комплексів техніки військового зв’язку. Призначення, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

класифікація та характеристики систем електроживлення 

комплексів зв’зку. Способи та типи з’єднань трифазних 

систем. Дослідження з’єднань трифазних систем. 

Змістовий модуль 2. Оособливості процесу запуску 

електричних машин 

Принцип роботи та призначення електрични машин. Типи та 

порядок запуску генераторів змінного струму.Електричні 

машини зміного струму.Дослідження запуску електричних 

машин змінного та постійного струму 

Змістовий модуль 3. Вторинні джерела електроживлення 

систем та комплексів військового зв’зку 
Класифікація та призначення силових трансформаторів. 

Режими роботи силового трансформатора. Розрахунок 

силового трансформатора. Випрямлячі. Призначення схем 

випрямлення. Процеси стабілізації напруги. Режими роботи 

імпульсних стабілізаторів напруги. Дослідження стабілізаторів 

напруги. Призначення перетворювачів напруги. 

Змістовний модуль 4. Гальванічні елементи як хімічне 

джерело струму. Загальні відомості прогальванічні елементи. 

Особливості заряду та розряду кислотніх акумуляторних 

батарей. Особливості зарядута розряду лужних акумуляторних 

батарей. Порядок розрахунку зарядних груп акумуляторних 

батарей. 

Змістовний модуль 5. Джерела електроживлення систем та 

комплексів військового зв’язку.  

Порядок забезпечення електроживлення апаратних і станцій 

військового призначення. 

Порядок обладнання захисного заземлення апаратних 

(станцій) комплексів військового зв’язку. 

Розрахунок захисного заземлення.  

Агрегат бензоелектричний уніфікований АБ-4-Т/230. 

Агрегат дизельний Forte 

Проведення ТО-2 на станціції електроживлення Е-351Б. 

Застосування цифрового мультиметру в процесі організації 

забезпечення електроживленням систем та комплексів 

військового зв’язку. 

Перспективи розвитку систем електроживлення. 

Пререквізити Фізика 

Постреквізити Технічна експлуатація систем та комплексів військового 

зв’язку  

Інформаційне забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Бондар Л.В Електростанції: навч. посібник. ЕД2х16-Т / 400-

1ВАС ЕД2х30-Т / 400-1ВАС "Толуол".  К., 2005 г., 67с. 

2. Вологін Г. Г. Пересувна електростанція типу І-613.  К, 2006 

г., 45с 

3. Вологін Г. Г. Системи електроживлення вузлів і засобів 

зв'язку. Випуск ІІ. Електричні машини.  К., 2006 г., 105с 

4. Доморацький О.А. Енергетика військових установок зв'язку 

ч. 1  К., 2006 г., 45с. 

5. Доморацький О.А. Енергетика військових установок зв'язку 

ч.2. М. Воениздат 1973 року 186 с. 

6. Дмитрієв "пересувні електростанції типу Е-351 К, 2007 р., 



 

 

 

 

 

 

201с 

7. Касаткін О.С. Основи електротехніки -К. Вид. Енергія, 2006 

р., 201с 

8. Кацман М.М. Електричні машини Е-351. К., 2007 р., 44с.  

9. Китаєв А.Є. Проектування джерел електроживлення 

пристроїв зв'язку вид-во: Зв'язок,  К., 2007 р., 21с  

10. Китаєв А.Є. Електроживлення пристроїв зв'язку.  К., 2008 

р., 67с  

11. Рахмін В.П. Системи електроживлення вузлів і засобів 

зв'язку. ч. 3  К, 2009 р., 56 с.  

12. Рогінський В. О. Розрахунок пристроїв електроживлення 

апаратури зв'язку. -К, вид-во: Зв'язок, 2009 р.,77 с. 

13. Ярошенко Є.І., Крюков М.М., Клименко М.О. Навчальний 

посібник для курсового проектування.  К, 2010 р., - 120 с. 

14. Свєтлаков Л.І. Транзисторні згладжуючи фільтри, .  К., 

2005 р., 40 с. 

15. Дзюба В.М., Жеребило В.Д., Радзівілов Г.Д., Бєляков Р.О. 

Електрорадіовимірювання. – Київ: ВІТІ, 2017. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання, навчальна лабораторія, 

макети, засоби вимірювання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра технічного та метрологічного забезпечення 

Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) ГУЛІЙ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ 

Посада: Заступник начальника кафедри  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0637691751 

E-mail:http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 151 

 

БЄЛЯКОВ РОБЕРТ ОЛЕГОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: к.т.н. 

Профайл викладача:  

Тел.: 0637528640 

E-mail: http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 134 

 

ФЕСЕНКО  ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ 

Посада: викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0731094558 

E-mail:http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 148 

 



 

 

 

ЯРОВИЙ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ 

Посада: ад’юнкт  

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: 0674412484 

E-mail:http:/viti.edu.ua 

Робоче місце: 148 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

Начальник кафедри   РАДЗІВІЛОВ  Григорій Данилович 

 

     Розробник     БЄЛЯКОВ Роберт Олегович 


