
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"СИСТЕМИ, ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА 

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ  В АВТОМАТИЗОВАНИХ 

СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

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 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Наукові знання про основи побудови засобів відображення 

інформації на пунктах АСУ та стандарти, технології та 

обладнання, що застосовуються в системах 

відеоконференцзв’язку  АСУВ.. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання твердих знань з принципів побудови і 

функціонування сучасних та перспективних систем 

відеоконференцзв’язку, основних характеристик 

мультимедійного трафіку в тому числі при проведенні ООС 

(АТО). Основними завданнями вивчення дисципліни є 

формування знань та сукупності вмінь в застосуванні основних 

підходів  в організації роботи інформаційних мереж, 

розподілених структур та планування їх розгортання, організації 

ВКЗ в підрозділах автоматизації ЗСУ. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті навчання курсанти повинні володіти навиками 

аналізу та реалізову програмно-апаратних рішень окремих зразків 

та комплексів засобів відображення інформації, здійснювати 

діагностику основних несправностей у комплексах засобів 

відображення інформації, організовувати їхню експлуатацію і 

модернізацію. Здійснювати аналіз схемних і алгоритмічних 

рішень окремих зразків комплексів засобів відображення 

інформації, визначати шляхи їх удосконалювання. Оцінювати 

параметри якості обслуговування мультимедійного трафіку в 

телекомунікаційних мережах. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми навчальна 

дисципліна забезпечує набуття курсантами компетентності, яка 

полягає в здатності аналізувати та застосовувати існуючі 

програмно-апаратні рішення окремих зразків та комплексів 

засобів відображення інформації, організовувати їхню 

експлуатацію і модернізацію. 



 

 

Здатність здійснювати діагностику основних несправностей у 

комплексах засобів відображення інформації, організовувати 

їхню експлуатацію і модернізацію. 

Здатність здійснювати аналіз схемних і алгоритмічних рішень 

окремих зразків комплексів засобів відображення інформації, 

визначати шляхи їх удосконалювання. 

Здатність оцінювати параметри якості обслуговування 

мультимедійного трафіку в телекомунікаційних мережах. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи побудови та використання 

систем відеоконференцзв’язку  в АСУВ. 

Основні характеристики систем відображення інформації і 

критерії їх оцінки. Призначення систем відеоконференцзв’язку в 

АСУВ. Технології відеоконференцзв’язку. Телекомунікаційні 

засоби комп'ютерного відеоконференцзв'язку. Питання 

сумісності. Рекомендації Н.32х і Т.12х.  

Змістовий модуль 2. Технології передачі сигналів 

відеоконференцзв’язку  в АСУВ. 

Загальна характеристика стандартів систем КВКЗ. Рекомендації 

Н.320. Контроль та управління в системах 

відеоконференцзв’язку. Параметри якості обслуговування 

мультимедійного трафіку в телекомунікаційних мережах. 

Рекомендації Н.323. КВКЗ в мережах з негарантованим рівнем 

якості обслуговування. КВКЗ в мережах з негарантованим рівнем 

якості обслуговування. Рекомендації Н.324. КВКЗ в 

низькошвидкісних мережах. Рекомендації Т. 120. Документ-

конференції в комп'ютерних мережах.  

Змістовий модуль 3. Обладнання систем 

відеоконференцзв’язку. 

Призначення та характеристики обладнання для передавання 

відеозображення та мови. Обладнання відеоконференцзв’язку. 

Класифікація обладнання для відеоконференцзв’язку. Програмне 

забезпечення для управління відеоконференцзв’язком  в АСУВ. 

Загальні функції комплексів ВКЗ. Комплекс ВКЗ Polycom QDX 

6000. Настройка та використання універсального комплексу  для 

роботи в мережах IP  та ISDN. Комплекс на базі програмного 

серверу багатоточкового ВКЗ Openmeetings.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Вища математика 

Комп’ютерні мережі 

 

Пореквізити Моделювання процесів і систем 

Інформаційні мережі АСУВ 

Системи та комплекси управління військами 

Комплексний екзамен 

 



 

 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Синепол В.С., Цикин И.А. Системы компьютерной 

видеоконференцсвязи. Серия изданий «Связь и бизнес», М. 

ООО «Мобильные коммуникации», 1999 -166с. 

2. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное 

пособие. В 3 томах. Том 3. – Мультисервисные сети / под ред. 

Профессора В.П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 

2005. -592 с. 

 

Репозиторій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/dfn 

2. https://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/meeti

ng-server/products-installation-and-configuration-guides-

list.html 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням з доступом 

до віртуального серверного обладнання  для проведення 

групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік у дев’ятому семестрі 

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ГАМАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 

Посада: Викладач 

Профайл викладача:  

 

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-16 

E-mail: oleksandr.gaman@viti.edu.ua 

Робоче місце: 146* 

 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://www.viti.edu.ua/dfn 

 

 

 

Начальник кафедри       Олег СОВА  

 

Розробник         Олександр ГАМАН 
 

 

 


