
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ" 

 

        Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

        Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна циклу дисциплін вибору ад’юнкта 

(здобувача) 

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчання дисципліни є вивчення основ та принципів 

побудови, налагодження та оцінки ефективності сучасних 

телекомунікаційних систем. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є аналіз сучасного стану та визначення 

актуальних проблем розвитку телекомунікаційних систем нового 

покоління; визначення критеріїв ефективності систем передачі 

інформації військового призначення та адекватних їм перспективних 

технологій сигнально-кодових конструкцій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити аналіз сучасного стану науки і техніки, відповідно до 

спеціалізації, використовувати відповідні знання, а також 

релевантні технології, методи та інструменти при розв’язанні 

складних задач створення та експлуатації військової техніки 

відповідно до спеціалізації. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знати теоретичні основи та методи технічного обґрунтування вимог 

до систем (комплексів, зразків) озброєння та військової техніки, 

окремих вузлів, блоків, агрегатів і систем. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи і науково-технічні 

пропозиції для підвищення бойової ефективності систем 

(комплексів) озброєння та військової техніки. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1 (Тема № 1) – Математичні моделі 

радіоканалів. Методи спектрально-ефективної модуляції та 

завадостійкого канального кодування. 

Базові характеристики та статистичні моделі безпроводових 

каналів зв’язку. Частотно-часова селективність радіоканалу. Методи 

боротьби із частотно-селективними та швидкими завмираннями. 

Системи радіозв’язку із розширеним спектром сигналів. 

Спектрально-ефективні методи модуляції в цифрових каналах 

радіозв’язку. Розрахунок завадостійкості систем радіозв’язку у 

гаусівському та релеївському каналах. Завадостійке кодування в 

сучасних системах безпроводового зв’язку. Оцінка ефективності 

методів завадостійкого кодування в сучасних системах 

безпроводового зв’язку. Перспективні шляхи підвищення 

ефективності телекомунікаційних систем. 

Змістовий модуль 2 (Тема № 2) – Технологія МІМО. Методи 

просторового кодування сигналів. 

Багатоантенні системи радіозв’язку. Технологія МІМО. 

Ефективність систем МІМО у каналах із завмираннями. Просторове 

кодування сигналів. Ортогональні просторово-часові блочні коди. 

Основи квазіортогонального просторового кодування. 

Неортогональне просторово-часове блочне кодування. Просторове 

мультиплексування. Алгоритми демодуляції неортогональних 

просторово-часових блочних кодів. Синтез спектрально та 

енергетично-ефективних методів просторового кодування сигналів 

для частотно-селективних нестаціонарних каналів. Реалізація МІМО 

у сучасних та перспективних системах безпроводового зв’язку. 

Системи LTE-Advanced, WiMAX, Wi-Fi. 

 

Види занять: лекції, групові. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з дисциплінами 

“Воєнно-прикладна теорія ймовірностей та математична 

статистика”, “Дискретна математика для військових фахівців з 

інформаційних технологій”, “Дослідження операцій у військовій 

справі”, “Моделювання складних систем військового призначення”. 

Постреквізити “Адаптивні системи військового радіозв’язку”, проведення 

дисертаційного дослідження. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Науменко М.І. Високошвидкісна завадостійка передача 

інформації в каналах телекомунікаційних систем. – К.: 

«Альтерпрес», 2003. – 220 с. 

2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и 

практическое применение. [2-е изд., испр.]: пер. с англ. – М.: Изд. 

дом "Вильямс", 2003. – 1104 с. 

 

Репозитарій ВІТІ 



 

 

 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) НАУМЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

Посада: професор 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: 441-21 

E-mail:  
Робоче місце: 308 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

 

 

Начальник кафедри                            П. ГУРЖІЙ  

 

Розробник                   М. НАУМЕНКО  


