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Силабус навчальної дисципліни 

«МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ПОБІЧНИХ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ» 

 

Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

Галузь знань: 17 «Електроніка та телекомунікації» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основні моделі розповсюдження електромагнітних 

випромінювань. Методики оцінки рівнів прямих та побічних 

електромагнітних випромінювань для потреб інформаційної 

безпеки, що здатні враховувати втрати потужності радіосигналу на 

подолання різних типів перешкод всередині приміщень та ззовні. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування у студентів теоретичних й практичних знань та 

навичок, що необхідні для їх участі в проведенні аналізу 

особливостей розповсюдження прямих та побічних 

електромагнітних випромінювань (ПЕМВН). 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

По завершенні курсу студент знатиме: 

•  особливості розповсюдження прямих та побічних 

електромагнітних випромінювань всередині приміщення та ззовні;  

•  оволодіє математичним апаратом для оцінки рівнів побічних 

електромагнітних випромінювань;  

•  оволодіє навичками роботи зі спеціалізованим обладнанням для 

вимірювання рівнів електромагнітних випромінювань. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

По завершенні курсу студент вмітиме самостійно: 

•  розробляти сценарії можливого розвитку телекомунікаційної 

системи і її фрагментів;  

•  проводити аналіз рівнів ПЕМВН на основі експериментальних 

досліджень та сучасного математичного апарату;  

•  розраховувати втрати радіосигналу при подоланні суміжних 

поверхонь та визначати радіус контрольованої зони для потреб 

інформаційної безпеки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Методи теорії розповсюдження 

електромагнітних випромінювань – для аналізу затухання 

електромагнітного поля в залежності від частоти та відстані в 

реальних умовах експлуатації; методи математичного 

моделювання – для розробки математичної моделі загроз 

інформації за рахунок побічного електромагнітного 

випромінювання; методи обробки експериментальних даних – для 

оцінки рівнів побічних електромагнітних випромінювань на основі 

експериментальних досліджень. 

Види занять: лекції, лабораторні. 

Методи навчання: проблемний виклад, дослідницькі методи, 

презентації, бесіди та дискусії, робота в Google Classroom 

(електронні лекції, семінари, лабораторні роботи, дистанційні 

консультації, тестування). 



Форми навчання: очна, дистанційна. 

Пререквізити «Вища математика», «Фізика», «Вступ до спеціальності», «Основи 

метрології та вимірювальної техніки», «Електроживлення 

пристроїв електрозв’язку», «Основи електроніки», «Теорія 

електрозв’язку», «Основи теорії електричних кіл», «Основи 

схемотехніки», «Цифрова електроніка та схемотехніка», «Антенно-

фідерні пристрої телекомунікаційних систем», «Телекомунікаційні 

передавальні та приймальні пристрої», «Комп’ютерне 

моделювання телекомунікаційних систем», «Захист інформації в 

телекомунікаційних системах». 

Пореквізити Знання методів оцінки рівнів побічних електромагнітних 

випромінювань можуть бути використані під час написання 

бакалаврської дипломної роботи. 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Корп. 3, ауд. 3/223 (226) (комп’ютерні класи); 

3/203 (лекції) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Іспит 

Кафедра телекомунікаційних та радіоелектронних систем 
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Посада: професор 

Вчений ступінь: доктор технічних наук 

Профайл викладача: http://tks.nau.edu.ua/vikladatskij-

sklad/konahovich-georgij-filimonovich/  

Тел.: +380444081838 

E-mail: heorhii.konakhovych@npp.nau.edu.ua  
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Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс  

 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/0/c/NTg0MzM5NTM2MzDa 
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