
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"МОБІЛЬНІ РАДІОМЕРЕЖІ ВІЙСЬКОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ" 

 

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) 

Методи та моделі побудови мобільних радіомереж (МР) військового 

призначення. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання твердих знань для аналізу та синтезу сучасних та 

перспективних систем радіозв’язку військового призначення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Виконувати оригінальні наукові дослідження МР військового 

призначення на відповідному фаховому рівні, досягати наукових 

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

проблем. 

Проводити дослідження військової техніки радіозв’язку з 

урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду. 

Вміти застосовувати закордонні та вітчизняні радіозасоби для 

побудови МР військового призначення. 

Проводити оцінку ефективності функціонування МР. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знати теоретичні основи та методи технічного обґрунтування вимог 

до систем (комплексів, зразків) радіозв’язку. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи і науково-технічні 

пропозиції для підвищення бойової ефективності систем (комплексів) 

радіозв’язку. 

Здатність розробляти та удосконалювати методи випробування 

військової техніки радіозв’язку. 

Здатність проводити дослідження щодо можливостей і шляхів 

удосконалення існуючих та створення нових елементів, складових, 

зразків, комплексів і систем радіозв’язку, поліпшення їх тактичних, 

експлуатаційних характеристик. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1.  Особливості побудови та функціонування 

мобільних радіомереж військового призначення. 

Основні властивості, параметри та приклади застосування мобільних 

радіомереж. Класифікація мобільних радіомереж. Сфери 

застосування мобільних радіомереж. Переваги та перспективи 



 

 

мобільних радіомереж. Безпроводові сенсорні мережі. Класифікація 

безпроводових сенсорних мереж. Основні характеристики та вимоги, 

які пред’являються до БСМ. Повітряні мережі. 

Методологія оперативного управління мобільними радіомережами. 

Функціональна модель системи управління МР. Класифікація 

задач циклу управління МР. Приклад цільової структури вузлової 

системи управління. 

Змістовий модуль 2. Управління мобільними радіомережами за 

рівнями моделі взаємодії відкритих систем. 

Реалізація функціональних підсистем системи управління МР. 

Методи управління мобільними радіомережами за рівнями моделі 

OSI: маршрутизація та управління потоками даних, управління 

топологією Методи управління доступом до радіоканалу, управління 

енергоресурсом та забезпечення безпеки передачі інформації. 

Напрямки удосконалення існуючих методів та розробки принципово 

нових методів управління вузловими та мережевими ресурсами МР 

класу MANET. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Знання, отримані на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Дослідження операцій у військовій справі. 

Моделювання складних систем військового призначення. 

Методологія наукових досліджень. 

Безпека інформаційно-комунікаційних систем. 

Постреквізити Проведення наукового дослідження 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Самоорганізуючі радіомережі з надширокосмуговими 

сигналами / С.Г.Бунін, О.П. Войтер, В.А. Романюк, М.Ю. Ільченко. 

К.: Наукова думка, 2012. 

2. Mobile ad hoc networking / S. Basagni, M. Conti, S. Giordano, I. 

Stojmenovic. – IEEE PRESS: A John Wiley & Sons, INC., 

PUBLICATION, 2004. – 480 p.  

Репозиторій ВІТІ: 
1. https://www.netacad.com/ 

2. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням для проведення 

групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік  

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 
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