
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ" 

 

Спеціальність: 253  Військове управління  

(за видами Збройних Сил) 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека державного кордону  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента циклу професійної 

підготовки 

Курс 3 (третій), 4 (четвертий) 

Семестр 6 (шостий), 7 (сьомий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  інформаційно-

телекомунікаційні мережі, принципи їх архітектурної будови та 

технології, що забезпечують їх керування, обслуговування, 

супроводження, експлуатацію у вирішенні завдань, які 

покладаються на сучасні системи зв’язку. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни  є формування базових 

знань та сукупності вмінь, необхідних для вирішення завдань 

розгортання, експлуатації та супроводження телекомунікаційних та 

інформаційних мереж на основі існуючих мережних технологій. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Застосовувати штатне озброєння та військову техніку підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України), знати його 

тактико-технічні характеристики.  

Використовувати основні штатні засоби зв’язку, які перебувають на 

озброєнні підрозділів ланки взвод – батальйон, для організації 

управління та взаємодії підрозділів. 

Аналізувати стан військової дисципліни і правопорядку в підрозділі, 

вживати заходів щодо запобігання надзвичайним подіям і злочинам 

серед підлеглого особового складу, забезпечувати соціальну та 

правову захищеність підлеглого особового складу, організовувати 

своєчасну видачу всіх видів забезпечення та перевіряти його 

повноту, організовувати культурно-освітню роботу  

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 
 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

Здатність опановувати знання в інших галузях професійної 

діяльності, здійснювати пошук, аналізувати та надавати критичну 

оцінку інформації з різних джерел.  

Здатність переносити тривалі різнопланові фізичні навантаження. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Узагальнена архітектура мережі та моделі її 

системного опису.Предмет та мета дисципліни. Базові завдання 

дисципліни. Поняття системи і мережі зв’язку. Етапи розвитку 

мереж і їх класифікація.  

Змістовий модуль 2. Базові телекомунікаційні технології. 

Технології транспортних мереж.Передумови створення 

транспортних мереж. Системи передачі для транспортної мережі. 

Методи мультиплексування. Методи комутації в 

телекомунікаційних мережах. Моделі транспортних мереж. Модель 

NGN. Архітектура транспортної мережі. Елементи транспортної 

мережі. Функціональна структура NGN. Побудова транспортних 

пакетних мереж NGN.  

Змістовий модуль 3. Архітектура та технологічна будова мереж 

доступу.Ключові фактори, що визначають еволюцію мереж доступу. 

Широкосмуговий доступ з використанням технологій xDSL. 

Широкосмуговий доступ в мережах кабельного телебачення СATV. 

Широкосмуговий безпроводовий доступ. Безпроводові мережі Wi-

Fi, WiMAX.Технології доступу з віртуальними каналами. Технології 

регіональних мереж.  

Змістовий модуль 4. Концепції побудови мереж 

телекомунікацій.Характеристика середовищ передачі. Активне 

мережеве обладнання. Модуляція сигналів. Кодування сигналу. 

Концепції побудови мереж телекомунікацій на канальному рівні. 

Доступ до середовища. Технологія Ethernet.  

Змістовий модуль 5. Основи застосування систем комутації в 

телекомунікаційних мережах зв’язку. Технічна експлуатація, 

керування та адміністрування.IP-адресація. Структура IP-адреси. 

Повнокласова та безкласова IP-адресація. Мережі та підмережі. 

Протокол динамічного конфігурування станції DHCP.Система 

доменних імен. Поняття про систему доменних імен. Ключові 

характеристики DNS.  

Змістовий модуль 6. Відкриті стандарти інформаційних мереж. 

Поняття інформаційної мережі. Послуги інформаційної мережі, 

служби і платформи надання послуг. Глобальна Інформаційна 

Інфраструктура. Відкриті стандарти інформаційних мереж. 

Багаторівневий підхід. Інтерфейс. Стек протоколів. Протоколи й 

інтерфейси. Модель OSI. Рівні моделі OSI. Поняття “відкрита 

система”. Модульність і стандартизація. Стандартні стеки 

комунікаційних протоколів.  

Змістовий модуль 7. Принципи організації та функціонування 

Інтернет. Глобальні комп’ютерні мережі. Поняття архітектури 

мережі. Топологія. Узагальнена структура й функції глобальної 

мережі. Інтерфейси DTE – DCE Типи глобальних мереж. Типи ліній 

зв’язку.  Комп'ютерні глобальні мережі з комутацією пакетів.  

Змістовий модуль 8. Реалізація функції керування мережами на 

прикладному рівні. Функції та архітектура систем управління 

мережами. Функціональні групи задач керування. Багаторівневі 

представлення задач керування. Архітектури систем керування 



 

 

 

 

 

 

 

мережами.  

 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Знання з операційних систем, загальні та фахові знання, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  

Постреквізити Знання з Інформаційної мережі можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи  

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Толюпа С.В. Інформаційно-телекомунікаційні мережі: 

Навчальний посібник // Толюпа С.В., Успенський О.А., Явися В.С. 

Навчальний посібник – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2006. – 164 с. 

2. Живиця  М.І. Телекомунікаційні мережі з комутацією пакетів // 

Живиця  М.І., Грохольський Я.М., Шелепенко Ю.В. Навчальний 

посібник. - К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2010. – 352 с. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.33.10\BIBLIOTEKA. 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=6 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Побудови телекомунікаційних систем 

Факультет Телекомунікаційних систем  

Викладач(і) БОРИСОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: к.т.н. 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 280-59-67 

E-mail: borisov@viti.edu.ua 

Робоче місце: 239* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

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

 

 

Начальник кафедри   Кузавков В.В.  

 

Розробник    Борисов О.В. 


