
Спеціальність кафедри ВОЛЕК 

Кафедра викладає низку дисциплін, що дозволяє студентам освоювати 

професійні та наукові знання в рамках спеціальностей 172 Телекомунікація 

та радіотехніка (факультет «Телекомунікації та радіотехніка») та 125 – 

Кібербезпека (факультет «Інформаційних технологій та кібербезпеки»). 

 

ПЕРЕВАГИ 
 

Стрімкий розвиток та прогрес в створенні інновацій в галузі зв’язку, а 

також швидкість зростання попиту на сучасні телекомунікаційні послуги 

вимагають впровадження систем передавання інформації та напрямних 

систем передавання, які б задовольняли ряду поставлених вимог, зокрема, 

таких, як широкосмуговість, дальність та швидкість передавання, задана 

якість передавання, надійність та безвідмовність роботи, економічні 

показники та ін. На сьогодні, наприклад, технології волоконно-оптичного 

зв’язку, що реалізовані у волоконно-оптичних системах передавання 

(ВОСП), відповідають більшості даних вимог та широко використовуються 

на транспортних телекомунікаційних мережах зв’язку, при організації мереж 

абонентського доступу, волоконно-оптичних корпоративних та 

внутрішньооб’єктових мережах, а також мережах різних міністерств та 

відомств. Особливу роль вони виконують у силових структурах країни. 

На сьогодні в ВОСП швидкість передавання вже перевищує 40 Гбіт/с, 

а з допомогою сучасних різноманітних оптичних технологій інформаційна 

ємність передачі по оптичному волокну вже становить десятки та сотні 

Тбіт/с. Жодна інша з існуючих на сьогоденному етапі систем передавання не 

в змозі забезпечити таких швидкостей передавання, які надають сучасні 

технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку. 
 

МОЖЛИВОСТІ 
 

На прикладі оператора зв’язку, який дбає про розвиток свого бізнесу 

та дивиться в майбутнє, неминуче має використовувати саме волоконно-

оптичні лінії електронних комунікацій (ВОЛЕК). В усіх розвинених країнах 

ВОЛЕК використовують не лише при будівництві магістральних ліній, а й 

при побудові місцевих та структурованих мереж, де оптичне волокно 

заводиться в дім до кінцевого пристрою абонента.  

Для кожного оператора зв’язку питання впровадження, проектування, 

будівництва та технічної експлуатації ВОСП, зокрема, їх лінійно-кабельних 

споруд – це ті питання, які стоять на першому місці і на вирішення яких 

виділяється значна частка бюджету підприємства. 

 

 

 

 



КАР’ЄРНИЙ ШЛЯХ 

 

Таким чином, для того, щоб бути конкурентоспроможним на 

сучасному ринку праці, випускник нашої кафедри зобов’язані знати, 

розуміти, вміти використовувати на практиці технічні рішення по 

функціонуванню та реалізації технологій та засобів напрямних систем 

передавання. Предмети спеціалізацій: 

– «Технології волоконно-оптичного зв’язку» (бакалаврського рівня 

підготовки): Напрямні системи в телекомунікаціях (також викладається на 

англійській мові); Когерентні ВОСП та їх компоненти; Проектування, 

будівництво та монтаж ВОСП; Основи технічної експлуатації ВОЛЗ; 

Виробництво та випробування компонентів ВОСП; Волоконно-оптичні 

підсистеми структурованих кабельних мереж; Нелінійні ефекти та 

компоненти ВОСП; Захист інформації у ВОЛЗ; Моніторинг технічного стану 

та управління надійності ВОЛЗ; Принципи побудови ЛЗ оптичних мереж 

доступу; Організація та економіка будівництва лінійних споруд ВОЛЗ; 

– «Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку» 

(магістерського рівня підготовки): Оптичні технології в телекомунікаціях та 

радіозв’язку; Технології проектування повітряних ВОЛЗ; Анізотропні 

середовища та компонентна база ВОЛЗ; Технічна експлуатації ЛКС ВОЛЗ; 

Основи вимірювань в системах волоконно-оптичного зв’язку; Проектування 

ЛКС та мереж доступу; Застосування комп’ютерних технологій для 

проектування ВОСП; Методи дослідження параметрів ВОЛЗ. 

Вони дозволять студентам оволодіти знаннями для вирішення питань 

розробки, впровадження й технічної експлуатації систем волоконно-

оптичних ліній електронних комунікацій та наукових досліджень. В 

результаті практичних занять спеціалізацій студенти отримують необхідні 

навички для здійснення монтажу, налаштування, регулювання, дослідної 

перевірки працездатності, випробування, вимірювання, моніторингу і 

організації здачі в експлуатацію споруд, засобів і устаткування ВОСП, а 

також наукових розробок інноваційних напрямів розвитку волоконно-

оптичні лінії зв’язку. 

Фахівці цих спеціалізацій можуть працювати в будь-яких 

підприємствах, які реалізують або застосовують волоконно-оптичні 

технології передачі, прийому та обробки інформації, проектують, будують 

або експлуатують волоконно-оптичні мережі зв’язку. В першу чергу, в АТ 

«Укртелеком», підприємствах електричного та оптичного зв’язку різних 

міністерств та відомств, силових структур і операторів зв’язку (Vodafone, 

Київстар, Атраком, ТЕНЕТ, Інтертелеком). 

 
ФАХІВЕЦЬ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА РАДІОТЕХНІКИ 
 

Підготовка фахівців розрахована, в першу чергу, на роботу з різними 

напрямними системами зв’язку (електричними, оптичними кабелями, 

хвилеводами, лініями поверхневої хвилі, смуговими лініями, 



надпровідникові лінії та інше). В першу чергу, вона розрахована на роботу в 

галузі волоконно-оптичного зв’язку, що включає проектування та 

будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку і розробки компонентної бази 

ВОСП, здійснення монтажу, налаштування, регулювання, випробування, 

вимірювання, моніторингу і організації здачі в експлуатацію лінійних споруд 

і устаткування ВОСП. Особлива увага приділяється на підготовку фахівців з 

наукових досліджень в галузі інноваційного розвитку лінійних споруд. 

Майбутніми випускниками будуть здобуті вміння проводити 

розрахунки у процесі проектування лінійно-кабельних споруд і обладнання 

ВОСП відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних 

методів, прийомів і засобів автоматизації проектування, моделювання та 

оптимізації елементів лінійно-кабельних споруд, так і самостійно створених 

оригінальних програм. Наші випускники опановують здатність до наукових 

досліджень, розробки проектної і робочої технічної документації, 

оформлення закінчених проектно-конструкторських робіт відповідно до 

норм і стандартів, а також уміння проводити техніко-економічне 

обґрунтування проектних рішень з використанням сучасних підходів і 

методів. Навчання проводиться державною та англійською мовами.  

Основним завданням даних спеціалізацій є засвоєння наукових знань 

та навиків дослідження, формування світогляду та пізнавальної активності 

студентів в технологіях волоконно-оптичного зв’язку. Наприклад, в засвоєнні 

основних положень ізотропних та анізотропних середовищ для створення 

компонентної бази ВОСП (оптичних волокон (ОВ), оптичних кабелів, 

оптичних вентилів, оптичних фільтрів, відгалужувачів, атенюаторів, 

компенсаторів дисперсії сигналу, мультиплексорів/демультиплексорів тощо), 

принципів дії ОВ та кабелів, одноканальних та багатоканальних ВОСП.  

Спеціалізації відкривають можливості здобути сучасні знання, вміння, 

освоїти практичні та науково-дослідні навички в галузі зв’язку, 

телекомунікацій та передачі інформації зі швидкістю світла. Дозволять 

оволодіти наукомісткими технологіями нової ери з оптичних технологій в 

телекомунікація та радіозв’язку, проектування та будівництва 

міжконтинентальних, транспортних, місцевих, локальних високошвидкісних 

волоконно-оптичних мереж зв'язку, а також радіо і космічного зв’язку. 

Одержати знання з мікро- та нанотехнологічних розробок компонентної бази 

оптоелектронних засобів зв’язку. На сучасному етапі розвитку галузі зв’язку 

це зробить наших випускників безцінними спеціалістами в очах майбутніх 

роботодавців. 

 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НАДАЄ ТАКІ КОМПЕТЕНЦІЇ в 

таких областях: 

– проектування телекомунікаційних мереж зв’язку;  

– обміну інформацією на відстані, її оброблення та зберігання, в 

тому числі в технологічних системах й технічних засобах; 

– впровадження сучасних ефективних оптичних технологій;  



– створення систем комп’ютерного керування технологічними 

процесами; 

– виробництва, ремонту, обслуговування та налагодження лінійно-

кабельних споруд; 

– захисту інформації в компонентах лінійних споруд; 

– оптичних технологій в телекомунікаціях та радіозв’язку. 

 

Спеціалізація кафедри ВОЛЕК 

На кафедрі є спеціалізації: 

– в рамках освітньої програми бакалавра – «Технології  волоконно-

оптичного зв’язку»; 

– в рамках освітньої програми магістра – «Технології та засоби 

волоконно-оптичного зв’язку». 

Основним завданням даних спеціалізацій є засвоєння професійних та 

наукових знань, формування світогляду та пізнавальної активності студентів 

в технологіях волоконно-оптичного зв’язку: 

– засвоєння основних положень ізотропних та анізотропних 

середовищ для створення компонентної бази ВОСП (оптичних волокон, 

оптичних кабелів, оптичних вентилів, оптичних фільтрів, відгалужувачів, 

атенюаторів, компенсаторів дисперсії, мультиплексорів/демультиплексорів 

тощо), принципів дії оптичних волокон та кабелів, одноканальних та 

багатоканальних ВОСП. Отримання знань з мікро- та нанотехнологічних 

розробок компонентної бази оптоелектронних засобів зв’язку. 

– здобуття сучасних знань, вмінь, освоєння практичних навичок в 

галузі зв’язку, телекомунікацій та передачі інформації зі швидкістю світла. 

Спеціалізація дозволяє оволодіти наукомісткими технологіями сучасної ери з 

волоконної оптики, проектування, будівництва та технічної експлуатації 

міжконтинентальних, транспортних, місцевих, локальних високошвидкісних 

волоконно-оптичних мереж зв'язку.  

 Підготовка фахівців розрахована, в першу чергу, на роботу в галузі 

електричного та волоконно-оптичного зв’язку, що включає проектування та 

будівництво ліній зв’язку і розробки компонентної бази ВОСП, здійснення 

монтажу, налаштування, регулювання, випробування, вимірювання, 

моніторингу і організації здачі в експлуатацію лінійних споруд і 

устаткування систем передавання. 

 Фахівці цих спеціалізацій можуть працювати в будь-яких 

підприємствах, які реалізують або застосовують новітні технології передачі, 

прийому та обробки інформації, проектують, будують або експлуатують 

мережі зв’язку. 
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