
 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної 

підготовки  

Курс 2 (другий) 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредитів / 60 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Наукові знання про побудову оптичних мереж, лінійного тракту 

волоконно-оптичної лінії зв’язку, практичними навичками та 

вміннями роботи з волоконно-оптичним кабелем. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Оптичні мережі» є 

формування базових знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за обраною спеціальністю, а саме: знання 

принципів побудови оптичних транспортних мереж та мереж доступу; 

здатності моделювати та проектувати волоконно-оптичні прилади та 

системи; базових уявлень про принципи дії волоконно-оптичних 

пристроїв та систем, фізичні основи їх функціонування та 

експлуатації; знань про загальні принципи функціонування 

волоконно-оптичних систем  та мати уявлення про основні 

схемотехнічні рішення; навичок та вмінь з експлуатації та ремонту 

оптичних напрямних систем під час виконання бойових завдань. з 

урахуванням досвіду ведення бойових дій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Демонструвати знання сучасного рівня технологій інформаційних 

систем, практичні навички програмування та використання 

прикладних і спеціалізованих комп’ютерних систем та середовищ з 

метою їх впровадження у професійній діяльності; 

Обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти відповідне 

програмне забезпечення, що входить до складу інформаційних систем 

та технологій; 

Планувати та реалізувати інформаційно-обчислювальні процеси в 

автоматизованих системах управління військами та озброєнням за 

різних умов функціонування і здійснювати управління програмно-

апаратними засобами та комп’ютерними мережами, що 

використовуються для організації обчислювальних процесів та 

систем. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та 

технологій при розробці функціональних профілів, побудові та 

інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури 

організації. 

Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення 

системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення 

інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), 

комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, 

управління ними. 

Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що 

базуються на використанні Інтернет). 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Основи теорії передачі оптичних сигналів в 

електронних комунікаційних мережах. 

Транспортні мережі та мережі доступу в системах військового зв’язку. 

Основи теорії передачі оптичних сигналів. Загасання в ВОЛЗ. 

Структура оптичного волокна. Дисперсія в оптичному волокні: типи, 

характеристики, особливості. Дисперсія імпульсів у волоконних 

світловодах. Власні і приватні характеристики оптичного кабелю.   

Змістовий модуль 2. Елементи та технології оптичних мереж.. 

Компоненти лінійного тракту волоконно-оптичної системи передачі. 

Елементи оптичного лінійного тракту. Конструктивні характеристики 

стаціонарних оптичних кабелів зв’язку. Технології з'єднання 

оптичних волокон. Розробка кабелю: необхідний інструмент і 

методика. Технології xWDM. 

Змістовий модуль 3. Проектування та впровадження оптичних 

мереж. 

Проектування лінійного тракту волоконно-оптичних систем передачі. 

Інженерний розрахунок параметрів лінійного тракту ВОСП. Вимір та 

випробування оптичного кабелю зв’язку. Елементи оптичних мереж 

доступу. Побудова пасивної оптичної мережі доступу в системі 

військового зв’язку. Методика проектування та розрахунку GPON 

мереж. 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні; індукція, дедукція; 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемний виклад, 

частково-пошукові, дослідницькі; пояснення педагога, самостійна 

робота 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Інженерна та комп’ютерна графіка. Фізика. Архітектура і 

функціонування обчислювальних систем. Системне програмування 

та архітектура комп’ютерів. 

Постреквізити Комп’ютерні мережі. Технології інтернету речей. Мережеві 

технології автоматизованих систем управління військами. Технології 

створення програмних продуктів. Технології системного 

адміністрування. Технології автоматизації системних процесів. 



 

 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь диференційованому заліку. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен 

(диференційований 

залік) 

Сума 

60 40 100 

Умови допуску диференційованого заліку 

Здобувач вищої освіти допускається до диференційованого заліку, 

якщо він до початку диференційованого заліку ліквідував 

заборгованість за всіма видами робіт, які передбачені робочим 

навчальним планом (робочою програмою навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 21 

бал, до диференційованого заліку не допускається і повинен 

підвищити свій рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за 

семестр за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 

90 - 100 відмінно 

80 - 89 дуже добре 

65 - 79 добре 

55 - 64 задовільно 

50 - 54 достатньо 

35 - 49 незадовільно 

1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  Інституту 

та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу фіксується 

підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та співробітників 

інституту Декларації про дотримання принципів академічної 

доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Волоконно-оптичні лінії передачі. // Вакуленко О.В., 

Могилевич Д.І., Фомін М.М., Явіся В.С. // К.: ВІТІ, 2017. - 297 с. 

2. Волоконно-оптичні лінії зв’язку.//Каток В.Б., І.Е.Руденко, 

Однорог П.М.//К.:УКРТЕЛЕКОМ,2016.-445с. 
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двух томах. Том 1 – Теория передачи и влияния. // Андреев В.А., 

Кочановский Л.Н., Портнов Э.Л. // М.: Горячая линия – Телеком, 7-е 

издание, 2009. – 424 с. 
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эксплуатация. // Андреев В.А., Бурдин А.В., Кочановский Л.Н. //  
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ТРЕНДЗ, 2001. – 265 с. 
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