
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ" 
 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

5,5 кредитів / 165 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Наукові знання у галузі мережевих технологій, архітектури 

інформаційних мереж, практичний досвід проектування (синтезу і 

аналізу), розрахунку показників функціонування мереж, 

налаштування обладнання для створення мереж різної складності. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни „Мережеві технології 

автоматизованих систем управління військами” є формування знань 

та сукупності вмінь у плануванні та розробці структури 

обчислювальних мереж у залежності від організаційно-штатної 

структури підрозділу (частини) та умов проведення операцій 

(бойових дій), застосуванні мережевих технологій для організації 

роботи інформаційних мереж розподілених структур, а також 

розвиток практичних навичок у налагодженні мережевого 

обладнання для створення та обслуговування інформаційних мереж 

автоматизованих систем управління військами. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати та управляти логічною структурою розподілених 

обчислювальних мереж в конкретних умовах функціонування 

автоматизованих систем управління військами та озброєнням. 

Планувати та розробляти структуру інформаційно-

телекомунікаційних систем та мереж у залежності від організаційно-

штатної структури та умов проведення операцій (бойових дій). 

Використовувати набуті теоретичні знання та практичні навички для 

налаштування мережевого обладнання при створенні та 

обслуговуванні обчислювальних мереж автоматизованих систем 

управління військами та озброєнням 

Аналізувати загрози безпеці інформації та використовувати моделі, 

методи та алгоритми захисту мереж передачі даних. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність аналізувати та управляти логічною структурою 

розподілених обчислювальних мереж в конкретних умовах 

функціонування автоматизованих систем управління військами та 

озброєнням. 



 

 

Здатність планувати та розробляти структуру інформаційно-

телекомунікаційних систем та мереж у залежності від організаційно-

штатної структури та умов проведення операцій (бойових дій). 

Знадність використовувати набуті теоретичні знання та практичні 

навички для налаштування мережевого обладнання при створенні та 

обслуговуванні обчислювальних мереж автоматизованих систем 

управління військами та озброєнням. 

Здатність аналізувати загрози безпеці інформації та використовувати 

моделі, методи та алгоритми захисту мереж передачі даних та 

мережевого обладнання для забезпечення захисту інформації, що 

циркулює у автоматизованих системах управління військами та 

озброєнням. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1.  Впровадження комутації. 

Дизайн мережі підприємства. Експлуатація комутатора. Таблиці, що 

використовуються при комутації. Конфігурація порту комутатора. 

Налаштування порту комутатора. Використання РоЕ. Віртуальні 

локальні мережі та транки. Налаштування VLAN. Протокол VTP. 

Налаштування  віртуальних локальних мереж. Протокол сполучного 

дерева. Конфігурація STP. Налаштування протоколу STP. 

Особливості різних версій протоколу STP. Налаштування MST. 

Агрегація каналів комутатора. Налаштування  EtherChannel. 

Багаторівнева комутація. Налаштування маршрутизації між VLAN. 

Впровадження DHCP. Налаштування DHCP. Ведення журналу 

комутатора. Налаштування NTP. Управління комутаторами за 

допомогою SNMP. Налаштування SNMP. Моніторинг 

продуктивності мережі. Налаштування  моніторингу мережі. 

Надмірність для забезпечення доступності мережі. Протоколи 

резервування першого переходу. Налаштування протоколів 

резервування першого переходу. Безпека мережі підприємства. 

Змістовий модуль 2. Пошук несправностей у мережах. 

Введення в усунення неполадок і обслуговування мережі. 

Інструменти обслуговування та усунення неполадок. Пошук і 

усунення несправностей продуктивності пристрою. Пошук та 

усунення несправностей транків,  VTP і VLAN. Пошук і усунення 

несправностей роботи протоколів резервування першого переходу. 

Пошук і усунення неполадок адресації. Пошук та усунення 

несправностей ACL і списків префіксів IPv4 і IPv6. Пошук та 

усунення несправностей маршрутизації IPv4/IPv6 і тунелів GRE. 

Пошук і усунення несправностей EIGRP для IPv4. Пошук і усунення 

несправностей OSPF. Пошук і усунення несправностей маршрутних 

карт і маршрутизації на основі політик. Пошук та усунення 

несправностей BGP. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні,  

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Інженерна та комп`ютерна графіка, Фізика, Архітектура і 

функціонування обчислювальних систем, Комп'ютерні мережі, 

Мережеві технології автоматизованих систем управління військами 



 

 

Пореквізити Системи та комплекси автоматизації  управління військами, безпека 

комп’ютерних мереж, написання дипломної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Практикум Мережеві технологій автоматизованих систем 

управління військами. Частина 3. О.О. Троцько, О.Я. Сова, О.А. 

Симоненко, Д.Ю. Меркотан, В.П. Величко. – К: ВІТІ імені Героїв 

Крут, 2020. – 308 с. 

2. Ачилов Р.Н. Построение защищенных корпоранивных сетей. – М. 

ДМК Пресс, 2013. – 250 с.: ил. 

3. Толюпа С.В., Успенський О.А., Явися В.С., Бохно Т.Р. 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ: Навчальний 

посібник. –К.: ВІТІ НТУУ «КПІ», 2006. – 164 с. 

4. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник 

Комп’ютерні мережі. [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 

2006», 2017. – 256 с. 

5. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник 

Комп’ютерні мережі. Книга 2 [навчальний посібник] – Львів, 

«Магнолія 2006», 2017. – 328 с. 

6. Антонов В.М. Сучасні комп’ютерні мережі. – К.: «МК-Прес», 

2005. – 480 с., іл. 

7. Антонов В.М., Пермяков О.Ю. Комп’ютерні мережі військового 

призначення. – К.: «МК-Прес», 2005. – 320 с., іл. 

8. Комплексні системи захисту інформації інформаційно-

телекомунікаційних систем./ А.С. Шевченко, І.В. Самойлов, О.Є. 

Мазулевський, С.Г. Артюх // Навчальний посібник ВІТІ, 2017 р. 

9. Захист інформації в телекомунікаційних системах і мережах. 

Частина І./ О.Є. Мазулевський, І.В. Самойлов, А.С. Шевченко // 

Навчальний посібник ВІТІ, 2015 р. 

10. Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation 

Learning Guide Richard Froom, Erum Frahim, Cisco Press, 2015 Cisco 

Systems, Inc.. 

11. CCNP Routing and Switching SWITCH 300-115. Official Cert Guide, 

David Hucaby, Cisco Press, 2015 Pearson Education, Inc. 

12. Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation, Learning 

Guide. Diane Teare, Bob Vachon, Rick Graziani, Cisco Press, 2015 Cisco 

Systems, Inc. 

13. CCNP Routing and Switching ROUTE 300-101. Official Cert Guide, 

Kevin Wallace, Cisco Press, 2015 Pearson Education, Inc. 

14. CCNP Routing and Switching TSHOOT 300-135 Official Cert Guide, 

Raymond Lacoste, Kevin Wallace, Cisco Press, 2015 Pearson Education, 

Inc. 

 

Репозиторій ВІТІ: 

1. https://www.netacad.com/ 

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

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Спеціалізована аудиторія з мережевим обладнанням для проведення 

групових та практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Курсова робота, екзамен 
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