
Робоча програма з дисципліни 
“ Введення до спеціальності” 

 
 

1. Введення 
1.1 Об′єкт вивчення  
Об′єктом курсу є засоби телекомунікацій (ЗТ), які широко 

застосовуються у міжнародних, національних і регіональних системах 
передачі аналогової та цифрової інформації, сигналів телебачення та 
радіомовлення, персонального  зв’язку,  спеціалізованих системах навігації, 
безпеки руху морського, сухопутного та повітряного сполучення, тощо, а 
також інші  засоби передачі і прийому інформації. 

1.2 Предмет вивчення 
Предмет курсу – вивчення елементарних принципів організації та 

побудови телекомунікаційних систем і мереж, супутникових систем 
радіозв’язку, стільникових та професійних систем радіозв’язку, ролі засобів 
зв’язку у рішенні задач науково-технічного прогресу,   уяв про взаємодію 
різних  засобів телекомунікацій, організації навчання по обраної спеціальності.  

1.3Мета навчання 
Метою курсу є формування у студентів загальних уяв про сучасні засоби 

телекомунікацій, зміст обраної спеціальності, учбовий план підготовки та 
послідовність  дисциплін, що  вивчаються, місце спеціаліста у галузі 
телекомунікацій у сучасному розвитку науково-технічного прогресу. 

 В результаті вивчення курсу студенти повинні знати наступне: 
− призначення та області застосування ЗТ; 
− елементарні принципи організації телекомунікаційних систем і мереж; 
− принципи організації навчання по обраної спеціальності; 
− структуру навчального плану по обраної спеціальності; 
В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти наступне: 
− орієнтуватися у сучасних напрямках розвитку засобів 

телекомунікацій; 
− застосовувати отримані знання на практиці. 
В результаті вивчення курсу студенти повинні мати уяву про: 
− сучасні тенденції розвитку та перспективи ССЗ; 
− профіль своєї підготовки у вузі, напрямок професії та перспективи 
трудовлаштування.   

 
2. Зміст дисципліни 

 
Лекція 1. Вступ. Предмет вивчення і задачі дисципліни. Місце 

дисципліни в навчальному плані. Історія розвитку ЗТ. Сучасні системи 
передачі інформації.  Основні види телекомунікацій та телекомунікаційних 
систем.  
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Лекція 2. Структура навчального плану. Опис гуманітарної , 
природничо-наукової та професійної підготовки. Взаємодія дисциплін, вимоги 
до навчання.  

Лекція 3. Основні поняття і визначення у галузі телекомунікацій. 
Загальна структура системи зв’язку. Радіотехнічні системи передачі 
інформації. Вимоги до систем передачі . Аналогові і цифрові системи. 

Лекція 4. Канали зв’язку. Провідні та без провідні канали. Волоконно-
оптичні канали. Радіоканали. Уяви про розповсюдження радіохвиль. Частотні 
діапазони радіосистем. Шуми і завади.  Вплив каналу розповсюдження на 
якість передачі інформації у радіосистемах.  

Лекція 5. Види систем радіозв’язку. Задачі, що вирішують системи 
радіозв’язку.  Системи мовлення і телебачення. Передача аналогової і 
цифрової інформації. Передача мультімедійної інформації. 

Лекція 6. Загальні уяви про стільникові (сотові) системи персонального 
мобільного зв’язку. Стандарти мобільного зв’язку. Організаційні принципи. 
Основні принципи побудови транкінгового зв’язку. 

Лекція  7. Загальні уяви про супутникові системи зв’язку. Організаційні 
принципи супутникового зв’язку. Глобальні і національні системи. Розвиток 
супутникового зв’язку в Україні. 

Лекція 8. Загальні уяви про телекомунікаційні мережі. Локальні і 
глобальні мережі. Комп’ютерні мережі. Internet-мережі, доступ і можливості.  

Лекція 9. Характеристика професійно-орієнтованих дисциплін у 
загальній підготовці спеціаліста у галузі телекомунікацій. Напрямок діяльності 
у сучасних умовах. 

 
3. Лабораторні роботи – не передбачено. 
4. Семінари, практичні заняття – не передбачено. 
5. Курсовий проект не передбачено. 

 
6. Рекомендована  література 
Основна література 

1. Зеленский А.А., Солодовник В.Ф. Системы радиосвязи /– Учеб. пособие, ч. 
1 - Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т "Харьк. авиац.  ин-т", 2002.-92 с. 
 Наявність в бібліотеці – 50 шт., на кафедрі – 100 шт. 

2. Ламекин В.Ф. Сотовая связь.-Ростов на Дону: Изд-во „Фенікс”, 1997.–176 с.  
      Наявність на кафедрі – 3 шт. 
3. Зеленский А.А., Беседин А.Н, Солодовник В.Ф. Профессиональные 

системы связи. – Харьков: Изд-во «Мысль Вселенной», 2002. – 120 с. 
 

7. Контрольні питання 
 

1.Історія розвитку ЗТ. Основні риси сучасних систем передачі інформації.  
2. Загальна структура радіосистеми. Поняття симплексного та дуплексного 
режимів.  
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3. Поняття каналу зв’язку. Види провідних те без провідних каналів. 
Оптоволоконні, хвилеводні, коаксіальні канали, радіоканал. 
4. Особливості розповсюдження радіохвиль у радіоканалах. Поглинання 
енергії сигналу у вільному просторі. 
5.Вплив атмосфери на  розповсюдження радіохвиль у радіоканалах. Вплив 
дощів, туманів, турбулентних спотворень. 
6. Частотні діапазони. Основні частотні діапазони функціонування 
радіотехнічних ЗТ. 
7. Загальна характеристика сигналів у системах телекомунікацій. Аналогові і 
цифрові сигнали. Основні поняття.  
8.Властивості лінійних та ортогональних сигналів. 
9.Шуми і заваді у системах телекомунікацій. Адитивні і мультиплікативні 
шуми та їх властивості. 
10. Види радіосистем передачі інформації. Багатоканальні та багато станційні 
системи. Загальні властивості та різниця.  
11.Поняття множинного доступу і групового сигналу. 
12.Радіорелейні системи передачі інформації. Організаційні основи. 
13. Організація систем мовлення і телебачення. 
14.Загальна організація побудови супутникових систем зв’язку. 
15.Загальні принципи побудови стільникових (сотових) систем мобільного 
зв’язку. 
16.Основні стандарти коміркових (сотових) систем мобільного зв’язку. 
17. Телекомунікаційні мережі. Локальні і глобальні мережі. Лінійні і радіальні 
мережі. 
18. Мережі Internet.  

 
6. Форми та засоби проведення поточного та підсумкового 

контролю: 
   Залік – усно. 

 
 
Програму склав 
Зав.кафедрою 504, 
д.т.н., професор                                                                      О.О. Зеленський 


