
ПП18 Здатність до оволодіння знаннями механізмів функціонування інфраструктури мереж майбутнього, придбання умінь користуватися

інфраструктури мереж 
майбутнього.

Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми “Комп'ютерні науки та інформаційні технології”

Освітнього рівня

Спеціальності

Галузь знань

магістр

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти Перспективні радіотехнології 
(назва дисципліни)

2. Тип  основна     



Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1. Вміти розподілити задачу проектування мультисервісної мережі на взаємопов‘язані складові, визначати порядок проектування мережі, 

визначати сукупність нормативних документів, що необхідно використовувати при проектуванні мережі, визначати ролі та взаємодію 
організацій, що приймають участь у проектуванні мережі, використовувати системи автоматизованого проектування

2. Планувати інноваційні види послуг, впроваджувати нові інформаційні технології, працювати з новим програмним забезпечення цих
додаткових видів послуг

3. Вміти проектувати радіомережі згідно визначеним вимогам, включаючи вибір відповідного обладнання з оптимальною конфігурацією і 
проведення економічного обґрунтування цього вибору

4. Вміти обробляти первинну інформацію, за шириною смуги пропускання, за видами інформації, що передається, використаною технологією 
проводити класифікацію бездротових мереж. Вміти використовувати методи доступу до середовища передавання в бездротових мережах, 
включаючи множинний доступ з просторовим, частотним та часовим розподілом, системи модуляції та сигнально-кодові конструкції

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН12 Здатність до застосування основ проектування інфокомунікаційних систем та мереж, що є специфікою Державного університету
телекомунікацій.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ

Вид заняття Тема Знати Вміти
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1

Лекція 1.
Базові принципи 
побудови 
радіопідсистеми LTE

базові принципи побудови
радіопідсистеми LTE.

посилання на
електронний

ресурс

посилання на
електронний

ресурс

Лекція 2.
Архітектура 
радіопідсистеми LTE

особливості архітектури
радіопідсистеми LTE.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лекція 3.
Особливості 
функціонування 
радіопідсистеми LTE

особливості функціонування
радіопідсистеми LTE.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лекція 4.
Перспективи розвитку
систем LTE

перспективні рішення
розвитку систем LTE.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лекція 5.

Радіоінтерфейс системи
LTE Advanced Pro

методи забезпечення
електромагнітної сумісності
цифрового
обладнання  нового

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254



Лекція 6.
Планування та 
оптимізація радіомережі
LTE Advanced Pro

методику планування та
оптимізації радіомережі LTE
Advanced Pro.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лекція 7.
Радіочастотне 
забезпечення технології
LTE Advanced Pro

радіочастотне забезпечення
технології LTE Advanced
Pro.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Практичне 
заняття 1

Забезпечення 
електромагнітної 
сумісності РНП

методи забезпечення
електромагнітної сумісності
РНП.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лабораторне
заняття 1,2

Мобільний зв’язок на
шляху до 6G

прогнози майбутнього, що
включає аналіз перспектив
мобільного зв’язку на шляху
до мереж шостого покоління
(6G)

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лаборатор
не заняття

3,4

Базові принципи 
побудови 
радіопідсистеми LTE

базові принципи побудови 
радіопідсистеми LTE

орієнтуватися в процесах
та практично моделювати і
розраховувати спектр 
сигналу, модуляцію і 
кодування,                основні
параметри 
радіоінтерфейсу.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Практичне
заняття 2,3

Архітектура 
радіопідсистеми LTE

базові принципи побудови 
радіопідсистеми LTE

орієнтуватися в процесах
та практично моделювати і

http://
dl.dut.edu .u
a/course/vie
w  .php?
id=1254

http://
dl.dut.edu.ua/
c ourse/
view.php?
id=1254

розраховувати логічну,
системну і       мережеву
архітектуру LTE

Лабораторне 
заняття 5,6

Архітектура 
радіопідсистеми LTE

базові принципи побудови 
радіопідсистеми LTE

орієнтуватися в процесах 
та практично моделювати і 
розраховувати логічну,
системну і       мережеву
архітектуру LTE

http://
dl.dut.edu .ua/
course/view  .
php?id=1254

http://dl.dut.edu .ua/
course/view  .php?
id=1254



Практичне
заняття 4

Особливості 
функціонування 
радіопідсистеми LTE

орієнтуватися в процесах 
та практично моделювати і 
розраховувати управління
доступом до мережі, 
динамічне        регулювання
потужності                           і
внутрішньосистемні 
перешкоди 
радіоінтерфейсу LTE

http://
dl.dut.edu .ua/
course/view  .
php?id=1254

http://
dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?
id=1 254

Практичне
заняття 5

Перспективи розвитку
систем LTE

орієнтуватись в процесах 
роботи нових рішень 
радіоінтерфейсу LTE, 
динаміці розвитку систем
LTE і нетрадиційних 
методах побудови 
алгоритмів в 
перспективних 
радіосистемах

http://
dl.dut.edu .u
a/course/vie
w  .php?
id=1254

http://
dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?
id=1 254

Практичне
заняття 6,7

Радіоінтерфейс системи
LTE Advanced Pro

орієнтуватися в методах 
множинного доступу 
радіоінтерфейсу, частотно-
часовій                   структурі
радіоінтерфейсу             LTE
Advanced         Pro                 
і моделювати процеси 
які проходять в каналах 
та протоколах 
радіоінтерфейсу             LTE
Advanced Pro

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Практичне
заняттяа 8.

Планування та 
оптимізація радіомережі

планувати та оптимізації
радіомережі LTE Advanced
Pro використовуючи

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254



LTE Advanced Pro алгоритми планування і
оптимізації
радіомережі,  статистичне
моделювання

Лабораторне 
заняття 7

Планування та 
оптимізація радіомережі
LTE Advanced Pro

планувати та оптимізації
радіомережі LTE Advanced
Pro використовуючи 
алгоритми планування і 
оптимізації       радіомережі,
статистичне моделювання

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Практичне
заняття 9

Радіочастотне 
забезпечення технології
LTE Advanced Pro

орієнтуватися в процесах
та практично моделювати і
розраховувати 
радіочастотний ресурс для
систем LTE Advanced Pro

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Лабораторне 
заняття 8

Радіочастотне 
забезпечення 
технології LTE 
Advanced Pro

орієнтуватися в процесах
та практично моделювати і
розраховувати 
радіочастотний ресурс для
систем LTE Advanced Pro

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu .ua/
course/view  .php?
id=1254

Практичне
заняття 10

Забезпечення 
електромагнітної 
сумісності РНП

орієнтуватися в загальних
проблемах радіочастотного
забезпечення нових 
радіотехнологій, 
міжнародно-правові актах 
галузі по       ЕМС       та 
практично моделювати і
розраховувати     параметри
систем LTE Advanced Pro
для оцінки ЕМС

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254

Практичне
заняття 11

Підходи до оптимізації
цифрових радіосистем

використовувати методи
забезпечення доступності
БТМ при перевантаженні

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254



Лабораторне 
заняття 9

Підходи до 
оптимізації цифрових
радіосистем

Використовувати методи 
забезпечення доступності 
БТМ при перевантаженні

Самостійна
робота

1. Базові принципи 
побудови 
радіопідсистеми LTE
2. Особливості 
функціонування 
радіопідсистеми LTE
3. Планування та
оптимізація радіомережі
LTE Advanced Pro
4. Забезпечення 
електромагнітної 
сумісності РНП
5. Інноваційні зміни в 
технологіях передачі та
параметрах ТКС

1. базові принципи 
побудови 
радіопідсистеми LTE.

2. особливості 
функціонування 
радіопідсистеми LTE.

3. методику планування
та оптимізації 
радіомережі LTE 
Advanced Pro.

4. методи забезпечення
електромагнітної 
сумісності РНП.

5. перспективи розвитку 
мобільних мереж 5G.

1. орієнтуватися в 
процесах та практично
моделювати і 
розраховувати спектр 
сигналу, модуляцію і 
кодування, основні 
параметри 
радіоінтерфейсу.
2. орієнтуватися в 
процесах та 
практично 
моделювати і 
розраховувати 
управління доступом 
до мережі, динамічне 
регулювання 
потужності і 
внутрішньосистемні 
перешкоди 
радіоінтерфейсу LTE.

3. планувати та 
оптимізації радіомережі 
LTE Advanced Pro 
використовуючи 
алгоритми планування і 
оптимізації радіомережі, 
статистичне моделювання

http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=1254

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/view.php?id=1
254



4. орієнтуватися в 
загальних проблемах 
радіочастотного 
забезпечення нових 
радіотехнологій, 
міжнародно-правові актах
галузі по ЕМС та 
практично моделювати і 
розраховувати параметри 
систем LTE Advanced Pro 
для оцінки ЕМС.

5. орієнтуватись в 
новітніх напрямках 
розвитку мереж від 5G до 
6G таких як концепція 
Internet of Everything та 
інтеграція мереж 5G з 
супутниковими мережами
для глобального покриття

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

українська
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010
року видання, які є у нас у бібліотеці на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека

ДУТ, іншомовні джерела
1. Скрынников В.Г. Радиоподсистемы LTE/LTE. Теория и практика - М.: Гарячая линия - Телеком. 2016. - 864 с.
2. Степутин, Николаев: Мобильная связь на пути к 6G. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 796 с.
3. Rodriguez J. Fundamentals of 5G Mobile Networks / J. Rodriguez – Wiley, 2015. - 334 p.
4. Osseiran F., Monserrat J., Marsch P. 5G Mobile And Wireless Communications Technology / Osseiran F., Monserrat J., Marsch P. - Cambridge:

University Printing House, 2016. - 439 p.
5. Marsch P., Bulakci O., Queseth O., Boldi M. 5G System Design: Architectural and Functional Considerations and Long Term Research /
Marsch P., Bulakci O., Queseth O., Boldi M. - John Wiley & Sons, 2016. - 608 p.



10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

Залік

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Навчальна лабораторія № 133 «Навчальна лабораторія мобільного зв’язку програмно-апаратних комплексів Atoll, обладнання компанії Siemens та 
Ericsson»
Матеріально-технічне забезпечення:
1. Мережні маршрутизатори TP-Link 840N.
2. Мобільна базова платформа стандарту GSM 900/1800.
Програмне забезпечення:
- симулятор мережі передачі даних Cisco Packet Tracer https://www.netacad.com/courses/packet-tracer/introduction-packet-tracer;
- Програмне забезпечення для планування безпровідних мереж Atoll https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Atoll.html

https://ru.freedownloadmanager.org/Windows-PC/Atoll.html
https://www.netacad.com/courses/packet-tracer/introduction-packet-tracer

