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Результати навчання. Ознайомлення з історичним розвитком, 

класифікацією, принципами побудови і функціонування СНС та ССЗ. 

Вивчення основних понять теорії навігації і експлуатаційно-технічних 

характеристик навігаційних систем, що використовуються у системах 

дистанційного моніторингу і управління транспортом. Набуття 

практичних навичок використання засобів збору та методів обробки 

супутникових даних в апаратно-програмних комплексах систем 

дистанційного моніторингу і управління транспортом. Уміння вільно 

орієнтуватися на сучасному ринку розробок програмних комплексів і 

веб-додатків для автоматизованих систем дистанційного моніторингу і 

управління транспортом; 

Зміст. Основні положення теорії навігації і навігаційних систем. 

Класифікація технічних засобів місцевизначення. Методи і алгоритми 

навігаційних визначень. Космічна галузь і супутникові технології. 

Елементи механіки польоту і координатно-часове забезпечення 

штучних супутників Землі. Класифікація, принципи побудови і основні 

експлуатаційно-технічні характеристики супутникових 

радіонавігаційних систем (СРНС). Сучасні та перспективні СРНС. 

Класифікація, принципи побудови і основні експлуатаційно-технічні 

характеристики систем супутникового зв’язку (ССЗ). Порівняльна 

характеристика ССЗ класу VSAT. Огляд сучасних систем рухомого 

супутникового зв’язку (СРСЗ). 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, 

лабораторні роботи з використання спеціального програмного 

забезпечення і хмарних веб-сервісів, проведення досліджень та 

підготовка доповідей за обраною тематикою самостійної роботи.  

Методи оцінювання:  

– поточний контроль (опитування під час захисту лабораторних і 

самостійних робіт, написання модульних контрольних робіт);  

– підсумковий контроль (залік).  

Мова навчання та викладання. Українська. 

 


