
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"АПАРАТНІ ЗАСОБИ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ" 

 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи побудови та функціонування структурованих 

кабельних систем автоматизованих систем управління військами, 

взаємодiя та iнтерфейси мережного обладнання інформаційно-

обчислювальних мереж рiзного рiвня, устрій та принципи роботи 

активного мережевого обладнання, вимоги до технічних та 

експлуатаційних характеристик обладнання локальних мереж 

військового призначення. Теоретичні основи технічного та 

програмного забезпечення інформаційних мереж зв’язку, основні 

загальні положення з автоматизації обробки інформації й 

організації її захисту.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування та закріплення знань з архiтектури, органiзацii та 

функцiонування  iнформацiйно-обчислювальних мереж, а також 

вивчення питань взаємодii апаратних та програмних засобiв на 

рiзних  етапах вирiшення задач i експлуатацii комп'ютерних 

мереж з урахуванням досвіду ООС. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Організовувати та управляти  інформаційно-

телекомунікаційними мережами, а  також організовувати 

взаємодію в них  апаратних та програмних засобів на різних  

етапах вирішення практичних задач в ході їхньої експлуатації 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до органiзацii та управління iнформацiйно-

телекомунікаційними мережами, а  також організації взаємодії в 

них  апаратних та програмних засобiв на рiзних  етапах вирiшення 

практичних задач в ході їхньої експлуатацii у складі 

інформаційних систем органів військового управління. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Обладнання передачі даних.  

Змістовий модуль 2. Структуровані кабельні системи.  



 

 

Змістовий модуль 3. Відкриті стандарти інформаційних мереж. 

Змістовий модуль 4. Маршрутизація в мережах спеціального 

призначення.  

Змістовий модуль 5. Технології інтерактивної взаємодії.  

Змістовий модуль  6. Захист інформації в мережах спеціального 

призначення. 

 

Види занять: лекції, групові заняття, практичні заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний; 

репродуктивний; проблемне викладення; частково-пошуковий 

або евристичний метод; дослідницький. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Комп'ютерні мережі, Проектування інформаційних систем, 

Технологія розробки інформаційних систем військового 

призначення, Технології розподілених систем та паралельних 

обчислень, Моделювання систем, Військове стажування, Бойове 

застосування систем та комплексів військового зв'язку 

оперативного командування 

Постреквізити Розробка та захист дипломної роботи (проекту) 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Інформаційні системи і технології: Навч. посіб. для 

студ.вищ. навч. закл. / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. 

Тарнавський, Г. А. Шпортюк. — К.: МАУП, 2004. - 192 с. 

2. Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс.  

2003 г. -322 с. 

3. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBM PC.  – СПб.: Питер, 

2004,- 923 с. 

4. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. 

Энциклопедия. - СПб.: ПитерКом, 1999. – 816 с 

5. Буров Є. Комп'ютерні мережі. 2-ге оновлене і доповн. вид. 

Львів: БаК, 2003. - 584 с.:іл. 

6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. СПб.:Питер, 

2010. – 958с.:ил. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Стандарт ISO 11801. 

2. «Основы организации сетей Cisco», том 1, испр.изд.: Пер. С 

англ. – М.: Издательский дом «Вільямс», 2004. — 546 с.: ил. — 

Парал.тит.англ. ISBN 5-8459-0561-7 (рус). 

3. «Основы организации сетей Cisco», том 2, испр.изд.: Пер. С 

англ. – М.: Издательский дом «Вільямс», 2004. — 464 с.: ил. — 

Парал.тит.англ. ISBN 5-8459-0561-3 (рус). 

4. Уильям Р. Станек, Microsoft Windows Server 2003. 

Справочник администратора/Пер. с англ. — М.: Издательско-

торговый дом «Русская Редакция», 2003. - 640 с.: ил. ISBN 5-7502-

0245-3 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

219а* аудиторія, проектор, обладнання мереж (роутер, 

комутатор, сервер) 



 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Факультет інформаційних технологій 

Викладач(і) БОВДА ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ  

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-23-31 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 226а* 

 

ТЕТЕРЯТНИК ІГОР ВІКТОРОВИЧ  

Посада: старший викладач кафедри 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-23-31 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 229* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/ 

 

Начальник кафедри       БОВДА Е.М.  

 

 

Розробник         ТЕТЕРЯТНИК І.В. 
 

 

 

 

 


