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Рівень навчання 
 (BA/MA) 

Рівень моду-
лю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 
(обов’язковий / вибірко-

вий) 
перший (бакалаврський) 7 нормативна 

 
Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 
практичні) 

Тривалість 
(тижнів/місяців) 

Мова викладання 

лекції / лабораторні 15 Українська 
 

Зв'язок з іншими дисциплінами 
Попередні:  
– Системи сучасних сигналів;  
– Основи теорії передачі інформації та ста-

тистична радіотехніка; 
– Пристрої НВЧ та антени;  
– Пристрої прийому та обробки сигналів 

Супутні (якщо потрібно):  
– Основи телебачення; 
– Теорія радіотехнічних систем 

 

 
ECTS  

(Кредити модуля)  
Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3 90 30 60 
Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення дис-

ципліни (модуля) 
Формування та розвиток у студентів певних загальних і професійних компетентностей з 
впровадження та застосування теоретичних і практичних основ знань, навиків та вміння, 
які дозволять їм в подальшій професійній діяльності, або під час продовження освіти 
здійснювати аналіз, проектування і експлуатацію систем та мереж мобільного зв’язку на 
базі різноманітних технологій. 
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Результати навчання в термінах компетенцій 

Методи нав-
чання 

(теорія, ла-
бораторні, 
практичні) 

Контроль 
якості 

(письмовий 
екзамен, ус-
ний екзамен, 

звіт) 
– вільно володіти державною мовою та спілкуватися 

іноземною мовою (ЗК-5); 
– планувати та управляти часом (ЗК-3); 
– працювати в команді (ЗК-6); 
– розуміти сутність і значення інформації в розвитку 

сучасного інформаційного суспільства (ПК-1);  
– сприяти впровадженню перспективних технологій і 

стандартів мобільного зв’язку (ПК-8);  
 

Використання 
при прове-
денні лекцій 
та лаборатор-
них занять 

Окремого 
оцінювання 
не передбаче-
но 

– знати та розуміти предметну область (ЗК-4); 
– вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7),  
– вирішувати стандартні завдання професійної діяльнос-

ті на основі інформаційної та бібліографічної культури 
із застосуванням інформаційно-комунікаційних техно-
логій і з урахуванням основних вимог інформаційної 
безпеки (ПК-2);  

– здійснювати приймання та освоєння нового обладнан-
ня відповідно до чинних нормативів (ПК-9);  

– проводити роботи з керування потоками навантаження 
мобільних інформаційно-телекомунікаційних мереж 
(ПК-12); 
 

Теоретичні 
знання отри-
манні під час 
лекції та кон-
сультацій 

Оцінюються 
під час скла-
дання заліку 

– використовувати абстрактне мислення, аналіз та син-
тез (ЗК-1);  

– застосовувати знання у практичних ситуаціях, (ЗК-2) 
– виявляти, ставити та вирішувати складні задачі і про-

блеми (ЗК-8)  
– використовувати базові методи, способи та засоби 

отримання, передавання, обробки та зберігання інфор-
мації (ПК-3);  

– моделювати комп'ютерні пристрої, системи і процеси з 
використанням універсальних пакетів прикладних 
програм (ПК-4); 

– використовувати нормативну та правову документа-
цію, що стосується мобільних інформаційно-
телекомунікаційних мереж, для вирішення професій-
них завдань (ПК-5);  

– проводити розрахунки у процесі проектування споруд 
і засобів мобільного зв’язку, відповідно до технічного 
завдання з використанням як стандартних, так і само-
стійно створених методів, прийомів і програмних за-
собів автоматизації проектування (ПК-15); 
 

Самостійна та 
під керівниц-
твом виклада-
ча підготовка 
та виконання 
лабораторної 
роботи 

Окреме оці-
нювання не 
проводиться, 
оцінюється за 
звітом з лабо-
раторної ро-
боти 
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Очікувані результати навчання: 
– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при 

розв’язанні спеціалізованих задач та практичних про-
блем телекомунікацій та радіотехніки, які характери-
зуються комплексністю та неповною визначеністю 
умов (РН-1);  

– застосовувати результати особистого пошуку та аналі-
зу інформації для розв’язання якісних і кількісних за-
дач подібного характеру в інформаційно-
комунікаційних мережах мобільного зв’язку (РН-2);  

– знати порядок оцінювання, інтерпретації та синтезу 
інформації і даних, принципи та процедури, що вико-
ристовуються в системах мобільного зв’язку (РН-5); 

– адаптуватись в умовах зміни технологій інформаційно-
комунікаційних мереж рухомого зв’язку (РН-6);  

– уміти грамотно застосовувати термінологію галузі те-
лекомунікацій та радіотехніки, що до систем рухомого 
зв’язку (РН-7);  

– описувати принципи та процедури, що використову-
ються в телекомунікаційних системах мобільного 
зв’язку, інформаційно-телекомунікаційних мережах та 
радіотехніці (РН-8);  

– знати порядок аналізу та виконання оцінки ефективно-
сті методів проектування мобільних інформаційно-
телекомунікаційних мереж і систем (РН-9);  

– уміти спілкуватись з професійних питань, включаючи 
усну та письмову комунікацію державною мовою та 
однією з поширених європейських мов (РН-10);  

– застосовувати міжособистісні навички для взаємодії з 
іншими людьми та залучення їх до командної роботи 
(РН-11);  

– застосовувати  фундаментальні та прикладні науки для 
аналізу та розробки процесів, що відбуваються в теле-
комунікаційних та радіотехнічних системах (РН-13); 

– розуміти важливість використання засобів автоматиза-
ції проектування і технічної експлуатації мобільних 
систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній 
діяльності (РН-15);  

– розуміти та дотримуватися вітчизняних і міжнародних 
нормативних документів з питань розроблення, впро-
вадження та технічної експлуатації рухомих інформа-
ційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних 
і радіотехнічних систем (РН-17);  

– знати принципи побудови та функціонування апарат-
но-програмних комплексів систем керування та техні-
чного обслуговування для розробки, аналізу і експлуа-
тації інформаційно-телекомунікаційних мереж мобіль-
ного зв’язку (РН-20); 

–  пояснювати, як забезпечується надійна та якісна робо-
та рухомих інформаційно-комунікаційних мереж, те-
лекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-21). 
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Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на самостійну 

роботу 

Л
ек

ц
ій

 

К
он

су
ль

та
ц

ій
 

С
ем

ін
ар

ів
  

П
ра

кт
и

ч
н

і 
за

н
ят

-

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 
ро

-

З
аг

ал
ом

, г
од

и
н

 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

о-
бо

та
 

Завдання 

Тема 1. Загальні принципи 
побудови систем мобіль-
ного зв’язку. 

1    1 2 5 
Класифікація мереж рухомого 
зв'язку 

Тема 2. Моделі поширення 
радіосигналів для проекту-
вання систем і мереж мо-
більного зв'язку. 

2    2 4 8 

Вивчення перешкод в каналах 
мобільного зв'язку 

Тема 3. Електромагнітна 
сумісність в системах мо-
більного зв’язку.  

2    2 4 8 
Дослідження можливих мето-
дів боротьби з завмираннями  

Тема 4. Основи проекту-
вання систем і мереж мо-
більного зв’язку.  2    2 4 10 

Дослідження повторного ви-
користання частотних смуг та 
методів збільшення ємності 
стільникової мережі  

Тема 5. Сучасні системи і 
мережі мобільного зв’язку. 
Система транкингового 
зв'язку стандарту ТЕТRА.  

2    2 4 4 

Вивчення побудови  однозо-
нових і багатозонових транкі-
нгових систем 

Тема 6. Система стільни-
кового зв’язку стандарту 
GSM. 

2    2 4 10 

Вивчення архітектури, складу 
основних елементів мережі, 
каналів зв'язку та процедур 
при функціонуванні системи 

Тема 7. Система стільни-
кового зв'язку стандарту 
CDMA One (IS-95). 

2    2 4 8 
Дослідження характеристик, 
режимів роботи та процедур 
при функціонуванні системи 

Тема 8. Системи мобільно-
го зв’язку третього поко-
ління ІМТ-2000. 2    2 4 7 

Порівняння принципів форму-
вання сигналів, побудови, ар-
хітектури, послуг і протоколів 
системи з попередніми стан-
дартами 

Усього годин 15       15 30 60   
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Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

поточне оцінювання 30 

впродовж 

семестру 

теоретичний звіт за кожною з тем 1-4 
30 теоретичний звіт за кожною з тем 5-8 

захист лабораторних 
робіт 

5 захист лабораторної роботи №1 
5 захист лабораторної роботи №2 
5 захист лабораторної роботи №3 
5 захист лабораторної роботи №4 
5 захист лабораторної роботи №5 
5 захист лабораторної роботи №6 
5 захист лабораторної роботи №7 
5 захист лабораторної роботи №8 

складання заліку 90-100 

після 
модулю 

зараховано 75-89 
60-74 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 
складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Автор 

Рік 
ви-
дан-
ня 

Назва 
інформація 

про ви-
дання 

Видавництво / он-
лайн доступ 

Обов’язкова література 
Весоловский К. 2006 Системы подвижной 

радиосвязи 
пер. з 
польск.  

М.: Горячая линия-
Телеком 

Феер К. 2000 Беспроводная цифро-
вая связь. Методы мо-
дуляции и расширения 
спектра 

пер. з англ. М.: Радио и связь 

Волков Л.Н.,  
Немировский М.С., 
Шинаков Ю.С. 

2005 Системы цифровой 
радиосвязи 

навчальний 
посібник 

М.: Эко-Трендз 

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

2010 Технології мереж мобі-
льного зв’язку 

 К: «Освіта України» 

Галкин В.А. 2007 Цифровая мобильная 
радиосвязь 

навчальний 
посібник 

М.: Горячая линия-
Телеком 

Кабак В.С., 
Уваров Р.В. 

2005 Функціональні при-
строї телефонів мобі-
льного зв’язку 

навчальний 
посібник 

Запоріжжя: ЗНТУ 

Маковеева М.М., 
Шинаков Ю.С. 

2002 Системы связи с по-
движными объектами 

навчальний 
посібник 

М.: Радио и связь 

Кааранен X., 
Ахтиайнен А., 
Лаитинен Л. 
 
 

2007 Сети UMTS. Архитек-
тура, мобильность, 
сервисы 

пер. з англ. М.: Техносфера 
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Додаткова література 
Андрианов В.И., 
Соколов А.В. 

1998 Средства мобильной 
связи 

 СПб.: BHV-Санкт-
Петербург 

Бабков В.Ю., 
Вознюк М.А., 
Михайлов П.А. 

2007 Сети мобильной связи. 
Частотно-
территориальное пла-
нирование 

навчальний 
посібник 

М.: Горячая линия-
Телеком 

Бабков В.Ю., 
Никитин А.Н., 
Осенний К.Н., 
Сиверc М.А. 

2003 Системы мобильной 
связи с кодовым разде-
лением каналов 

 СПб.: ТРИАDА 

Берлин А.Н. 2007 Цифровые сотовые си-
стемы связи 

 М.: Эко-Трендз 
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