
 

Силабус дисципліни 
 

Назва дисципліни, обсяг у 

кредитах ЄКТС 

"Сучасні технології зв’язку" 5 кредитів. 

Загальна . інформація про 

викладачів 

Ящук К. І. к.т.н., доцент кафедри «Автоматика та телекомунікації» 

телефон кафедри (056)373-15-04, адреса електронної пошти 

k.i.yaschuk@gmail.com   

Семестр, у якому можливе 

(планується) вивчення ди-

сципліни 

бакалавр, 8 семестр. 

Факультети/ННЦ, студен-

там яких пропонується 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і системи», спе-

ціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техноло-

гії» (ОПП Автоматика та автоматизація на транспорті). 

Перелік компетентностей 

та результатів навчання, 

що забезпечує дисципліна 

Компетентності:  

- Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації та 

зв’язку на основі аналізу  їх  властивостей,  призначення  і технічних  

характеристик  з  урахуванням вимог до системи і експлуатаційних 

умов; мати  навички  налагодження  технічних засобів  систем  залі-

зничної  автоматики, телекомунікаційних систем та мереж.  

- Здатність демонструвати знання сучасного  рівня  та  новітніх  тех-

нологій  в  галузі автоматизації,  комп’ютерно-інтегрованих та теле-

комунікаційних технологій, зокрема,  проектування  багаторівневих  

систем керування,  збору  та  передачі  даних,  їх обробки та візуалі-

зації. 

Результати навчання: 

- Вміти  обґрунтовувати  вибір технічних засобів автоматизації та 

зв’язку на основі аналізу  їх  властивостей,  призначення  і технічних  

характеристик  з  урахуванням вимог до системи, експлуатаційних 

умов; мати  навички  налагодження  технічних засобів  систем  залі-

зничної  автоматики, телекомунікаційних систем та мереж.  

- Вміти використовувати знання сучасного рівня  та  новітніх  техно-

логій  в  галузі  автоматизації,  комп’ютерно-інтегрованих та телеко-

мунікаційних технологій, зокрема,  проектувати  багаторівневі  сис-

теми керування,  збору,  обробки  та  візуалізації даних.  

 Опис дисципліни 

Попередні умови, необ-

хідні для вивчення дисци-

пліни 

Знання з таких дисциплін як «Загальний курс залізниць»,  «Елект-

ричні  кола  залізничної  автоматики»,  «Теорія  інформації  та  пе-

редачі сигналів», «Багатоканальні системи передачі даних». 

Основні теми дисципліни Загальний обсяг дисципліни 5 кредити (150 годин), з них лекцій – 32 

години, практичних занять – 32 годин, самостійна робота – 86 годин.  

Основні теми лекцій: 

1. Сучасні технології зв’язку (2 години).  

2. Цифрові автоматичні телефонні станції (2 години) 

3. Цифрові системи оперативно-технологічного зв’язку (2 години)    

4. Принципи організації багатоканального зв’язку (2 години) 

5. Аналогові системи передавання з частотним розділенням каналів 

(2 години) 



6. Системи передавання з часовим розділенням каналів. АЦП. ЦАП. 

(2 години). 

7. Системи передачі плезіохронної цифрової ієрархії (2 години). 

8. Системи передачі синхронної цифрової ієрархії. 

Основні теми практичних занять: 

1. Аналого-цифровий перетворювач (2 години). 

2. Цифро-аналоговий перетворювач (2 години). 

3. ІКМ-30 (2 години). 

4. Синхронізація у цифрових системах передачі (2 години). 

5. Мультиплексори синхронної мережі зв’язку (2 години). 

  

Теми для самостійної роботи: 

1. Побудова багатоканальної системи передачі К-1920 

2. Кодери завадостійких кодів. 

Мова викладання Українська 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

і 

Основна література: 

1. Волков В. М. Электрическая  связь  и  радио  на  железнодо-

рожном  транспорте: Учебник  для  студентов  вузов  ж.-д.  

трансп. /  В. М. Волков,  Э. С. Головин, В. А. Кудряшов – М. 

: «Транспорт», 1991. – 311 с.  

2. Кудряшов В. А.  Транспортная  связь:  Учебное  пособие  для  

вузов  ж.-д. транспорта / В. А. Кудряшов, А. Д. Моченов. –М.: 

Маршрут, 2005. –294 с.  

3. Лебединский А. К.  Автоматическая  телефонная  связь  на  

железнодорожном транспорте:  Учебник  для  вузов  ж.-д.  тра-

нспорта /  А. К. Лебединский, А. А. Павловский,  Ю. В. 

Юркин.  –  М.:  ГОУ  «Учебно-методический  центр  по поб-

разованию на железнодорожном транспорте», 2008. –531 с.. 

Додаткова література: 

4. Гитлиц М. В. Теоретические основы многоканальной связи: 

Учеб. пособие для вузов связи / М. В. Гитлиц, А. Ю. Лев – М. 

: Радио и связь, 1985. – 248 с.  

5. Державний  стандарт  України  ДСТУ  2621-94  Зв’язок  теле-

фонний.  Загальні поняття. Телефонні мережі. Терміни та ви-

значення; надано чинності 1995-07-01. –Київ: Держстандарт 

України, 1994. –20 с.  

6. Державний  стандарт  України  ДСТУ  3774-98.  Система  

зв’язку  національна єдина.  Терміни  та  визначення;  надано  

чинності  1999-07-01.  –Київ: Держстандарт України. –36 с.  

7. Закон України Про залізничний транспорт 04.07.1996.  

8. Закон України Про телекомунікації від 18.11.2003 № 1280-IV.  

9. Кізяков В. Я.  Методичні  вказівки  до  виконання  лаборато-

рних  робіт  № 97, № 126. –Д.: ДІІТ, 1986. –24 с.  

10. Шмытинский  В. В.  Многоканальная  связь  на  железнодоро-

жном  транспорте. Учебник  для  вузов  ж.-д.  транспорта  /  В. 

В. Шмытинский,  В. П. Глушко, Н. А. Казанский  –  М :  ГОУ  

«Учебно-методический  центр  по  образованию  на железно-

дорожном транспорте», 2008. – 704 с.  

11. Юркин  Ю. В.  Оперативно-технологическая  телефонная  

связь  на железнодорожном  транспорте.  Учебник  для  вузов  

железнодорожного транспорта / Ю. В. Юркин, А. К. Лебеди-

нский, В. А. Прокофьев, И. Д. Блиндер – М : ГОУ «Учебно-



методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2007. – 264 с.  

12. Frenzel L. E.  Principles  of  Electronic  Communication  Systems.  

Third  edition  / L. E. Frenzel. – New York: McGraw-Hill, 2008. 

– 930 p.  

 

 


