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Анотація курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інфокомунікаційні технології, архітектурні 

рішення та апаратно-програмні засоби для створення телекомунікаційних мереж.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Науково-методологічні основи створення та застосування 

інформаційних технологій і систем для автоматизації процесів різної природи», «Сучасні 

інтелектуальні інформаційні системи на транспорті». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:  

Модуль 1. Загальні принципи побудови і функціонування телекомунікаційних систем 

Тема 1. Історичні відомості з розвитку теорії зв’язку і телекомунікаційних систем. Сучасні вимоги 

споживачів до якості зв’язку і ефективності роботи телекомунікаційних систем. 

Тема 2. Основи передачі сигналів по різним каналам зв’язку. Класифікація каналів зв’язку та режимів 

роботи телекомунікаційного обладнання. Аналогові та цифрові системи зв’язку; 

Тема 3. Принципи побудови телекомунікаційних систем. Основні етапи перетворення інформації при 

її передачі каналами зв’язку. Топології мереж  і протоколи взаємодії елементів телекомунікаційних 

систем. 

Модуль 2. Сучасні та перспективні телекомунікаційні системи та мережі 

Тема 4. Наземні стаціонарні та мобільні телекомунікаційні мережі. Покоління і стандарти мобільного 

зв’язку. Перспективи застосування мобільного зв’язку поколінь 5G і 6G на транспорті та в Інтернеті 

речей. 

Тема 5. Супутниковий стаціонарний і мобільний зв’язок. Огляд світових провайдерів супутникового 

Інтернету. Супутниковий Інтернет Star Link. 
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Тема 6. Основні функціональні застосування телекомунікаційних систем на транспорті. Транспортна 

телематика і телеметрія. Навігаційні сервіси інтелектуальних транспортних систем. 

 

Методи контролю: 

- усне експрес-опитування за матеріалами розглянутої теми; 

- тестування під час модульних контролів; 

- перевірка виконання лабораторних робіт і завдання до самостійної роботи. 

 

Підсумковою формою контролю знань є екзамен у формі письмових відповідей. 

 

Джерела для вивчення курсу: 

1. Електронний ресурс бібліотеки НТУ http://lib.ntu.edu.ua/catalog/login.html. 

2. Віртуальне середовище навчання Zoom,  GoogleClass/Meet, тематичні веб сайти, YouTube і  

Telegram канали. 

3. Робоча програма та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни. 

 

Оцінювання 

Підсумкова оцінка вивчення курсу розраховується з використанням наступних категорій 

 

Поточне, підсумкове тестування та самостійна робота 

(максимальна кількість балів) 
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Критерії оцінювання http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf. 

Політика несвоєчасної здачі роботи. поточні та підсумкові контролі проводяться відповідно до 

встановлених відділом аспірантури графіків. У випадку неявки здобувача вищої освіти на 

контроль за поважних причин є можливість індивідуального проведення в узгоджений з 

викладачем термін за наявністю дозволу відділу аспірантури.  

Повторне складання екзамену у випадку отримання незадовільної оцінки допускається не більше 

двох разів: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється відділом аспірантури.  

Запізнені завдання. При здачі роботи без поважної причини пізніше встановленого терміну 

оцінка буде знижена на 10 %. Технічні проблеми (поломка обладнання, проблеми з друком) не є 

поважною причиною для несвоєчасної здачі роботи.  

Політика переоцінки. Упродовж тижня після оголошення результатів поточного контролю 

здобувач освіти може звернутися до оцінювача за роз’ясненням і/або з незгодою щодо отриманої 

оцінки. У випадку незгоди з рішенням оцінювача щодо результатів семестрового контролю 

здобувач освіти може звернутися до оцінювача з незгодою щодо отриманої оцінки у день її 

оголошення. Перескладання семестрового контролю з метою підвищення позитивної оцінки не 

допускається. 

Політика відвідування та / або активності. Відвідування навчальних занять є обов’язковим 

для здобувача освіти. Вільне відвідування лекційних занять можливе лише за дозволом відділу 

аспірантури. Невиконання здобувачем освіти завдань, що визначені індивідуальним навчальним 

планом практичних, семінарських і лабораторних занять, через відсутність на заняттях є 

підставою для прийняття рішення про недопущення до семестрового контролю. За рішенням 

відділу аспірантури буде надана можливість виконати пропущені завдання за індивідуальним 
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графіком (але не пізніше, ніж до завершення семестрового контролю).  

Плагіат, академічна доброчесність http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf. 

Порушенням академічної доброчесності є: ‒ академічний плагіат; ‒ фальсифікація; ‒ списування; 

‒ обман; ‒ хабарництво. При проходженні контролю (поточного або підсумкового) особа, яка 

проходить контроль, не має права використовувати будь яку зовнішню (сторонню) допомогу. 

Якщо оцінювач підозрює особу, що проходить контроль, у використанні недозволених 

допоміжних засобів, він має право запропонувати їй учинити дії, які б спростували підозру. У 

разі відмови, списування, використання недозволені допоміжних засобів чи зовнішньої допомоги 

(обману) результат оцінюється як «0» балів («незадовільно»).  

Поведінка в аудиторії. Ноутбуки та портативні пристрої можна використовувати ВИКЛЮЧНО з 

навчальною метою за вказівкою викладача. Неправильне використання ноутбуків чи 

кишенькових пристроїв вважатиметься порушенням дисципліни, викладач має право ініціювати 

відповідні дії. В аудиторії забороняється вживання їжі, напоїв (за винятком води). Студенти та 

викладачі повинні дотримуватися етичних норм поведінки. 

Для студентів з обмеженими можливостями або особливими потребами слід звернутися до 

деканату та обговорити з викладачем питання організації навчання якомога раніше.  

При виникненні у аспіранта проблем зі здоров’ям, які можуть заважати навчанню (напружені 

стосунки, посилене занепокоєння, вживання заборонених речовин, почуття слабкості, труднощі з 

концентрацією уваги та/або відсутність мотивації) слід звернутися до медичного пункту, що 

розташований в будівлі гуртожитку №3 за адресою вул. Бойчука, 36.  

Свої скарги, пропозиції, зауваження та повідомлення про наявність конфліктних ситуацій в 

рамках освітніх програм здобувачі можуть надсилати електронною поштою за адресою: 

general@ntu.edu.ua, або скористатися скринькою довіри, яка розміщена при вході в університет. 

Е-mail звернень до психологічної служби: philosophy@ntu.edu.ua.  

Зв'язок з викладачем: dreugent@gmail.com 
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