
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІР-ТЕЛЕФОНІЯ" 

 

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 

2 кредита/60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Мережа ІР-телефонії 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надання майбутнім фахівцям теоретичних знань і практичних 

навичок, необхідних для розв’язку задач, пов’язаних з 

проектуванням, експлуатацією і вдосконаленням 

телекомунікаційних мереж та мереж ІР-телефонії  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити дослідження варіантів побудови мереж із 

застосуванням ІР-телефонії. 

Проектувати, експлуатувати та обслуговувати апаратно-

програмні засоби ІР-телефонії в умовах введення бойових дій. 

Організовувати проведения наукових досліджень щодо 

застосування протоколів ІР в телекомунікаційних системах. 

Вміти використовувати в науково-технічній діяльності 

принципи та методи системного аналізу, аналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між значущими факторами та техніко-

економічними характеристиками. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здійснювати обґрунтований вибір обладнання при проектуванні 

мережі IP-телефонії, експлуатувати основне обладнання мережі 

ІР-телефонії. Застосовувати знання щодо  архітектури, моделі, 

основних протоколів, технологій та обладнання для побудови 

мережі ІР-телефонії, а також проводити налаштування 

механізмів балансування навантаження. 

Навчальна логістика Базові поняття IP-телефонії. 

Визначення IP-телефонії. Маршрутизація в пакетних мережах. 

Передача мови в ІР мережах. Сигналізація в мережах IP-телефонії. 

Адресація в мережах ІР-телефонії 

Протокол ініціювання сеансів зв’язку SIP 

Загальні принципи побудови та можливості використання 

протоколу SIP. Призначення та функціональності агента 



 

 

 

 

користувача. Повідомлення протоколу SIP. Сценарії организації 

взаємодії. Компоненти протоколу SIP – T. Технологія MPLS. 

Якість обслуговування в мережах IP-телефонії 

Введення в якість обслуговування в мережах IP-телефонії. 

Архітектура диференційованих послуг. Безпека в мережах IP-

телефонії. Підтримка функції QoS з боку механізмів 

обслуговування черг. Інтеграція IN B-ISDN. Практичне 

використання протоколу SIP. 

 

Види занять: лекції, групові,  практичні 

Методи навчання:навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

Форми навчання: очна 

 

Пререквізити Базові знання з дисциплін, які забезпечують знання з 

маршрутизації в мережах зв’язку, протоколів , видів та 

проектування пакетних мереж зв’язку  

Пореквізити Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані 

під час написання атестаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. IP-телефония. 

– М.: ЭкоТрендз, 2003, 252с. 

2. Дэвидсон Д., Питерс Д. и др. Основы передачи голосовых 

данных по сетям IP, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издат. дом 

«Вильямс», 2007. – 400 с.  

3. Вегенша Ш. Качество обслуживания в сетях IP: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 386 с 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Voice over IP Fundamentals, 2nd Edition. Jonathan Davidson, James 

F. Peters, Manoj Bhatia, Satish Kalidindi, Sudipto Mukherjee. 

Published Jul 27, 2006 by Cisco Press. 

2. Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. SOFTSWITCH. – СПб.: БХВ, 

2006. – 368 с 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 

 

Викладач(і) МОГИЛЕВИЧ ДМИТРО ІСАКОВИЧ  

Посада: професор 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор технічних наук  

Профайл викладача:  

Тел.: 441-21 

E-mail: 

Робоче місце: 312 

 

https://www.ciscopress.com/authors/bio/db17cb6b-199c-4208-8a88-7142071bfdcc
https://www.ciscopress.com/authors/bio/379fc8be-3e25-450c-9895-9a312fdc92ce
https://www.ciscopress.com/authors/bio/379fc8be-3e25-450c-9895-9a312fdc92ce
https://www.ciscopress.com/authors/bio/6ca7f03c-9197-41e2-a3ba-2474be88c2df
https://www.ciscopress.com/authors/bio/61234e84-0724-43d1-b9bd-dc8f42259d04
https://www.ciscopress.com/authors/bio/71babbaf-d76d-4a80-9084-d2d4f0dae2c1
http://www.ciscopress.com/


 

 

 

 

ВИСОЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: старший викладач 

Профайл викладача:  

Тел.: 441-21 

E-mail:  

Робоче місце: 304 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Електронний курс даної дисципліни знаходиться в електронної 

бібліотеці кафедри. 

 

 

Начальник кафедри                              ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

 

Розробник                       МОГИЛЕВИЧ Дмитро Ісакович 

 


