
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"АДАПТИВНІ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ" 

 

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 вибіркового компонента  

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи підвищення 

ефективності систем військового радіозв’язку. 

 
Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є навчити слухачів 

теоретичним основам побудови сучасних та перспективних засобів, 

систем та мереж військового радіозв’язку, методам підвищення 

ефективності їх функціонування на етапах проектування та 

оперативної експлуатації. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виконувати оригінальні наукові дослідження систем військового 

радіозв’язку на відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних 

проблем. 

Проводити аналіз сучасного стану науки і техніки у галузі 

радіозв’язку, використовувати відповідні знання, а також релевантні 

технології, методи та інструменти при розв’язанні складних задач 

створення та експлуатації військової техніки радіозв’язку. 

Вміти застосовувати закордонні та вітчизняні засоби радіозв’язку для  

побудови радіомереж військового призначення. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність проводити дослідження щодо можливостей і шляхів 

удосконалення існуючих та створення нових елементів, складових, 

зразків та систем радіозв’язку, поліпшення їх тактичних, 

експлуатаційних, економічних та ергономічних характеристик 

Знати теоретичні основи та методи технічного обґрунтування вимог 

до систем (комплексів, зразків) військової техніки радіозв’язку, її 

окремих вузлів та блоків. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи і науково-технічні 

пропозиції для підвищення бойової ефективності систем радіозв’язку. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи побудови адаптивних систем 

радіозв'язку (СРЗ). 

Загальні положення радіозв'язку. Канали радіозв'язку. 

Ефективність систем радіозв’язку (частотна та енергетична 

ефективність, завадостійкість, завадозахищеність). Модуляція в 

сучасних СРЗ. Завадостійке та економне кодування. Сигнально-кодові 

конструкції (СКК). Аналого-цифрове перетворення (АЦП). Методи 

множинного доступу в системах радіозв’язку. Поняття про адаптацію 

та її застосування в системах радіозв’язку. 

Змістовий модуль 2. Методи підвищення ефективності систем та 

засобів радіозв’язку.  

Сигнали з прямим розширенням спектру. Надширокосмугові сигнали. 

Сигнали з розширенням спектру методом ППРЧ. Технологія OFDM. 

Мобільні радіомережі (MANET). Технологія МІМО. Антенні решітки. 

Методи адаптації в СРЗ. Програмовані радіостанції (SDR). 

Змістовий модуль 3. Цифрові системи радіозв’язку.  

Системи військового УКХ радіозв’язку. Системи військового КХ 

радіозв’язку. Системи стільникового та транкінгового радіозв’язку. 

Стандарти безпроводового доступу. Цифрові радіорелейні системи 

передачі. Тропосферні системи передачі. Супутникові системи передачі. 

Перспективи розвитку систем військового радіозв’язку. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн.  

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Сучасні технології телекомунікаційних систем. 

Фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти. 

Постреквізити Проведення наукового дослідження. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Климаш М.М., Пелішок В.О., Михайленич П.М. Технології 

мобільного зв’язку. Львів, 2007. 615 с. 

2. Современные беспроводные сети: состояние и перспективы 

развития / Гепко И.А., Олейник В.Ф., Чайка Ю.Д., Бондаренко А.В. – 

К: "ЕКМО", 2009. 672 с. 

3. Помехозащищенность систем радиосвязи / В.И. Борисов, 

В.М. Зинчук, А.Е. Лимарев, В.И. Шестопалов. М: Радио и связь, 2011. 

550 с. 

4. Голяницкий И. А. Математические модели и методы в 

радиосвязи. М: Эко-Трендз, 2005. 440 с. 

5. Сучасні військові засоби радіо- та супутникового зв’язку. Збірник 

навчально-методичних матеріалів / Борисов І.В., Гурський Т.Г., 

Ніщенко В.І. та ін. К.: ВІТІ, 2017. 429 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 (КШМ Р-142Н), клас засобів супутникового 

зв’язку, клас засобів радіорелейного зв’язку, проектор. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Радіо- та супутникового зв’язку 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладачі ГУРСЬКИЙ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ 

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: кандидат технічних наук 

Науковий ступінь: доцент 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-08 

E-mail: hurskyi.taras@viti.edu.ua 

Робоче місце: 422* 
 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

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

 

Розробник –  

 

Начальник кафедри № 12     Т. ГУРСЬКИЙ  

 

 

 


