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Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень 

модулю/дисципліни 

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 5 обов'язкова 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

30 лекції / 30 лабораторні 15 Українська 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: 

– загальна електротехніка;

– теорія кіл та електричних сигналів

Постреквізіти: Основи радіолокації та інші

ECTS 

(Кредити модуля) 

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

5 150 60 90 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 
Вивчення методів отримання інформації про положення, орієнтацію та траекторію руху 

літального апарату в просторі за допомогою різноманітних методів та з використанням 

навігаційного обладнання. 

В результаті навчання повинні бути забезпечені наступні результати: 

РН 14 Застосовувати сучасні інформаційні технології для забезпечення функціонування 

літальних апаратів та наземних комплексів 

РН 16 Вміти описувати інформаційні процеси, пов’язані з авіонікою, аналізувати їх 

завадостійкість. 

РН 17 Вміти створювати радіоелектронну апаратуру та прилади літальних апаратів і наземних 

комплексів із використанням систем автоматизованого проектування 

Результати навчання в термінах Методи навчання Контроль якості 
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компетенцій  (теорія, 

лабораторні, 

практичні) 

(письмовий 

екзамен, усний 

екзамен, звіт) 

ЗК 4. Знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово 

 

ФК 1. Здатність здійснювати професійну 

діяльність у сфері авіоніки автономно і 

відповідально, дотримуючись 

законодавчої та нормативно-правової 

бази, а також державних та міжнародних 

вимог 

ФК 5. Здатність розробляти авіоніку 

літальних апаратів та системи наземних 

комплексів із використанням 

інформаційних технологій. 

 

ФК 7. Здатність проектувати прилади та 

системи авіоніки із використанням 

автоматизованих систем. 

 

Використання при 

проведенні лекцій 

та лабораторних 

занять 

 

 

Теоретичні знання 

отриманні під час 

лекції та 

консультацій 

 

Самостійна та під 

керівництвом викл-

адача підготовка та 

виконання лабора-

торної роботи 

 

Самостійна та під 

керівництвом 

викладача підготов-

ка та виконання 

курсової роботи 

Окремого 

оцінювання не 

передбачено 

 

 

 

Оцінюються під час 

складання іспиту 

 

 

 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за зві-

том з лабораторної 

роботи 

 

Оцінюється під час 

захисту курсової 

роботи 

 

Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 
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Завдання 

Змістовий модуль 1. Основні положення та фізичні принципи навігаційних систем 

повітрянного транспорту 

Тема 1. Основні положення 

теорії навігації і навігаційних 

систем. Навігація та управління 

рухомими об’єктами 

4    0 4 10 

Історія розвитку і 

класифікація 

технічних засобів 

місцевизначення 

Тема 2. Елементи загальної 

теорії і фізичні основи радіо-

навігації. Системи координат, 

що використовуються в радіо-

навігації. Методи визначення 

місцеположення об'єктів. 

4    6 10 12 

Фізичні принципи 

радіонавігації 
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Тема 3. Вплив середовища 

розповсюдження 

радіонавігаціних сигналів 

простору на роботу РНС. 

4    0 4 12 

Особливості 

поширення 

радіохвиль в 

навігаційному 

просторі. 

Тема 4. Супутникові 

радіонавігаційні системи. 

Особливості побудови і 

функціонування систем 

глобального позиціонування. 

4    8 12 11 

Передача відомостей 

про орбітах 

супутників 

споживачеві для цілей 

навігації 

Разом за змістовим модулем 1 16    14 30 45  

Змістовий модуль 2. Методи вимірювання параметрів в радіонавігаційних 

системах та обладнання, що їх використовує 

Тема 1. Методи вимірювання 

дальності в радіонавігації. 

Фазовий, частотний та 

часовий(імпульсний) методи 

вимірювання дальності 

4    8 12 11 

Помилки 

вимірювання відстані. 

Вплив завад та 

перешкод. 

Тема 2. Методи вимірювання 

швидкості в РНС. Метод 

вимірювання швидкості на 

основі ефекту Доплера та 

корелляційний метод.  

4     4 11 

Помилки 

вимірювання 

швидкості. Вплив 

завад та перешкод. 

Тема 3. Радіонавігаційні методи 

углометріі (одноканальні та 

багатоканальні) 

3    8 11 11 

Помилки 

вимірювання вуглів 

та напрямів 

Тема 4. Застосування 

радіотехнічних методів для 

вирішення навігаційних 

завдань. Позиційні системи 

визначення місцеположення. 

Кутомірно-далекомірної 

системи. 

3     3 12 

Помилки визначення 

місцеположення 

об'єктів 

Разом за змістовим модулем 2 14    16 30 45  

Усього  150 годин 30    30   60 90  

 

Стратегія оцінювання Вага

, % 

Термін Критерії оцінювання 

поточне оцінювання 6*8% впродовж 

семестру 

теоретичний звіт за кожною темою 

захист лабораторних 

робіт 

4* 

13% 

захист кожної лабораторної роботи  

складання письмового 

екзамену 

90-100 після 

модулю, 

за 

розкладом 

сесії 

відмінно   

75-89 добре 

60-74 задовільно 

35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Приблизна тематика курсових робіт (у обсязі 1 кр. – 30 год.) 

Розробка і розрахунок виявлювача імпульсної РЛС. 

Проектування і розрахунок вимірювача дальності. 

Розрахунок і побудова зон виявлення імпульсної РЛС кругового огляду. 

Розрахунок детектора РЛС з безперервним сигналом. 

Розрахунок зони дії далекомірної радіонавігаційної системи. 

Розрахунок зони дії разностно-далекомірної радіонавігаційної системи. 

Проектування схеми стеження за частотою апаратури споживача СРНС. 
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Университет ГА.С-
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1982 Основы 
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Рижков Л.М. 2020 Системи орієнтації, 

навігації і наведення 

рухомих об’єктів: 

Методи визначення 

орієнтації 

навчаль-

ний 

посібник 

електронне 

видання 

Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського 

Б. Гофманн-

Веленгоф, Г. 

Ліхтенегер, Д. 

Коллінз. 

1996 Глобальна система 

визначення 

місцеположення: 

теорія і практика. 

книга Київ: Наукова думка 

Меркулов В.И., 

Перов А.И. и др. 

2009 Оценивание 

дальности и 

скорости в РЛС. 

Часть 3 

книга М.: Радиотехника 

 


