
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ 

ВІЙСЬКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ" 
 

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

Галузь знань:  17 Електроніка та телекомунікації 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредитів / 90 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи будови та функціонування сучасних операційної системи 

(ОС), як однієї з важливих складових сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних систем. 

Основи будови баз даних, як елемента концентрації корпоративних 

знань інформаційних систем, практичні прийоми розробки, 

супроводження реляційних баз даних та використання їх за 

призначенням в системахпідтримки прийняття рішень. 

Принципи експлуатації розподілених інформаційних систем 

військового призначення на базі серверних операційних систем з 

використанням технологій віртуалізації. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здобуття курсантами знань з побудови та функціонування сучасних 

операційних середовищ, а також  умінь щодо їх практичного 

застосування в обсязі достатньому для виконання завдань та 

обов’язків (робіт) для первинних посад у певній галузі діяльностію. 

Навчання курсантів принципам розробки, функціонування та 

програмування сучасних інформаційних систем, побудованих на 

основі використання реляційних баз даних,  використання 

загального математичного та програмного забезпечення систем 

керування базами даних в інформаційних систем військового 

призначення з врахуванням досвіду проведення перації об’єднаних 

сил на сході країни. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти та експлуатувати програмне забезпечення систем 

військового зв’язку, шляхом застосування сучасних інформаційних 

технологій. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

Здатність до розробки та експлуатації програмного забезпечення 

систем військового зв’язку, шляхом застосування сучасних 

інформаційних технологій. 



(компетентності) 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зміст навчальної дисципліни:  

Технології віртуалізації та інформаційні системи на платформі 

Windows Server. Архітектура платформи віртуалізації. Віртуальні 

машини та інфраструктура віртуальної мережі. Гіпервізори та 

віртуальні машини. Інсталяція операційної системи. Мережеві 

сервіси серверів на платформі Windows Server для побудови 

інформаційних систем військового призначення. Принципи 

налаштування серверів на базі платформи Windows Server. 

Налаштування контролеру домену. Сервіси та служби мережевих 

операційних середовищ. Загальні відомості про службу доменних 

імен, DHCP. Адміністрування мережевих операційних середовищ. 

Основи управління мережами. Технології віддаленого управління. 

Діагностика локальних  мереж. 

Логічна і фізична структура баз даних. Етапи проектування БД. 

Уведення в систему керування базами даних MS SQL  Server і T-

SQL. Практика у створенні та модифікації баз даних, таблиць баз 

даних в СКБД MS SQL Server. Мова T-SQL, як інструмент взаємодії 

з системою керування базами даних MS SQL Server. Основні 

оператори DML. Практика у застосуванні мови DML до СКБД MS 

SQL Server.  

Функціональні та експлуатаційні риси сучасних операційних 

середовищ.Цільове призначення операційних середовищ. 
Функціональні риси, моделі операційних середовищ. Операційне 
середовище користувача  GNU/Linux ОС. Файлова система 

GNU/Linux ОС. Копіювання, переміщення об’єктів файлової 

системи  GNU/Linux ОС. Створення, видалення об’єктів файлової 

системи GNU/Linux ОС. Введення в адміністрування засобів 

сучасних обчислювальних та телекомунікаційних систем.  Аналіз 

установчих пакетів ОС GNU/Linux з точки зору адміністратора 

системи. Адміністрування налаштувань компонентів фізичного 

комп’ютера у операційному середовищі користувача GNU/Linux ОС. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія   

Форми навчання: очна 

Пререквізити “Організація баз даних і знань”, “Безпека операційних систем”, 

“Операційні системи”, “Комп’ютерні мережі” 

Пореквізити “Військове стажування”, “Розробка та захист магістерської роботи”. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. О.В.Власенко, С.В.Любарський, Ю.М.Здоренко Організація баз 

даних та знань: Навчальний посібник. Частина 1,– К: BITI, 2019. 

– 139 с. 

2. Хусаінов П.В., Субач І.Ю., Сілко О.В., Любарський С.В. Основи 

побудови операційних систем комплексів та засобів управління 

військами.- К: BITI, 2016. – 220 с. 

3. Драчук О.В., Любарський С.В., Хусаїнов П.В. Навчальна 



 

 

програма дисципліни „Операційні системи”, рекомендації до 

самостійного вивчення та методичні вказівки і завдання до 

виконання курсового проекту. Частина 1. К: BITI НТУУ „КПІ”, 

2011. – 40 с. 

4. Драчук О.В., Любарський С.В., Хусаїнов П.В. Навчальна 

програма дисципліни „Операційні системи”, рекомендації до 

самостійного вивчення та методичні вказівки і завдання до 

виконання курсового проекту. Частина 2. К: BITI НТУУ „КПІ”, 

2011. – 21 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Куліков С. Робота з МуSQL, MS SQL Server та Oracle в 

прикладах Практичний посібник для програмістів та 

тестувальників. 2019. –547 с. 

2. Іцик Бен-Ган Microsoft ® SQL Server ® 2012. Створення запитів. 

Навчальний курс Microsoft: Пер. с англ. / І. Бен-Ган, Д. Сарка, Р. 

Талмейдж. — М.: , 2014. — 720 с.: іл 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, мультимедійна 

техніка 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ЛЮБАРСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Тел.: (063) 425-38-33 

E-mail: lubarsky550@gmail.com  

Робоче місце: 229* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Спрямована на практичне засвоєння принципів застосування 

сучасних операційних середовищ, систем віртуалізації, 

корпоративних сховищ даних в розподілених інформаційно-

телекомунікаційних системах військового призначення з 

урахуванням проведення операції об’єднаних сил на сході країни. 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

Локальна мережа кафедри (спеціалізована навчальна дисципліна) 

 

 

Начальник кафедри БОВДА Е.М    ПІБ начальника кафедри  

 

Розробник  ЛЮБАРСЬКИЙ С.В.    ПІБ викладача 


