
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"СУЧАСНІ МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ" 

 

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компоненту циклу загальної 

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) 

Предметом навчання дисципліни є вивчення основ та принципів 

побудови, налагодження та оцінки ефективності сучасних 

телекомунікаційних систем. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни є аналіз сучасного стану та визначення 

актуальних проблем розвитку телекомунікаційних систем нового 

покоління; визначення критеріїв ефективності систем передачі 

інформації військового призначення та адекватних їм перспективних 

технологій сигнально-кодових конструкцій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розуміти принципи існуючих сучасних мережних технології та 

телекомунікаційних систем. Організовувати проведення наукових 

досліджень застосування сучасних мережних технологій в 

телекомунікаційних системах. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність опанувати існуючі сучасні мережні технології та 

телекомунікаційні системи. Організовувати проведення наукових 

досліджень застосування сучасних мережних технологій в 

телекомунікаційних системах. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль – Локальні та глобальні мережі, технології 

локальних та глобальних мереж. 

Змістовий модуль – Технології первинних мереж та мереж доступу. 

Змістовий модуль – Функції, архітектура і стандарти систем 

управління мережами. 

Змістовий модуль – Управління мережею доступу до транспортної 

мережі. 

Змістовий модуль – Сучасні безпроводові мережі мобільного 

зв’язку та широкосмугового доступу. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 



 

 

 

 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на вхідних зв’язках з дисциплінами 

“Вища математика”, “Фізика”, “Теорія ймовірностей”, “Теорія 

електрозв’язку”, “Електродинаміка інформаційних систем”. 

Пореквізити Знання з даної навчальної дисципліни можуть бути використані під 

час написання магістерської роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. – Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы. – Питер, 2010. – 943 с. 

2. Науменко М.І. Високошвидкісна завадостійка передача 

інформації в каналах телекомунікаційних систем. – К.: 

«Альтерпрес», 2003. – 220 с. 

3. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и 

практическое применение. [2-е изд., испр.]: пер. с англ. – М.: Изд. 

дом "Вильямс", 2003. – 1104 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) НАУМЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ 

Посада: професор 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон 441-21 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 308 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс та 

розміщений в Google Classroom або Moodle 

Начальник кафедри                               ГУРЖІЙ Павло Миколайович 

Розробник         НАУМЕНКО Микола Іванович  


