
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ 

МЕРЕЖАМИ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону  

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Управління телекомунікаційними мережами загального та 

військового призначення 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування знань ад’юнктів в умовах професійної діяльності на 

основі теоретичних знань про основи побудови та розвитку системи 

управління телекомунікаційними мережами загального та 

військового призначення, які базуються на сучасних інформаційних 

та мережевих технологіях. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримання знань з побудови моделей управління мережами зв'язку, 

структури TMN, служб (послуг) і протоколів управління, 

інтерфейсів мережі управління, організації взаємодії пристроїв в 

мережах, технологій загального використання мережних ресурсів, 

фізичних явищ і процесів, які визначають будову і роботу сучасних і 

перспективних електронних засобів телекомунікацій, управління 

мережею синхронізації та оптичною транспортною мережею. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати теоретичні знання для проектування та 

експлуатації обладнання мереж управління телекомунікаціями 

(TMN), а також використовувати перспективні технологічні 

рішення для управління телекомунікаційними мережами в умовах 

повсякденної діяльності штабів і підрозділів ЗС України та в 

умовах введення бойових дій. 

Вирішувати науково-технічні завдання в галузі управління 

мережами військового зв’язку, а також в мережах загального 

користування. 

Здійснювати дослідження, що пов’язані з розробкою та 

удосконаленням методів і засобів управління експлуатацією, 

технічним станом мереж військового зв’язку, а також  мереж 

загального користування. 



 

 

Навчальна логістика Управління телекомунікаційними мережами  

Загальна концепція побудови системи управління мережами зв'язку. 

Мережа управління телекомунікаціями (TMN). Фізична архітектура 

мережі TMN.Базова модель системи адміністративного управління. 

Динамічне управління ресурсами мережі. Програмне забезпечення та 

протоколи управління TMN. Функції і архітектура систем 

управління мережами.Підсистема управління послугами. Стандарти 

управління OSI. Новітні технології в системах управління 

телекомунікаціями. 

 

Види занять: лекції, групові, семінарські  

Методи навчання:навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Базові знання з дисциплін першого та другого рівнів вищої освіти з 

маршрутизації в мережах зв’язку, протоколів, видів та проектування 

пакетних мереж зв’язку  

Постреквізити Знання з даної навчальної дисципліни  можуть бути використані під 

час написання  кваліфікаційної роботи на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та депозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Divakara K. Udupa. TMN: Telecommunications Management Network  / 

Divakara K. Udupa. – NY.: РMcGraw-Hill, Inc., 1999. – 421 с. 

2. Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : 

Підручник [для вищих навчальних закладів] / П.П. Воробієнко, Л.А. 

Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с. 

3. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, 

А.А. Кириченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 

статистика, 2013. – 736 с. 

4. Коренев Н.А. Реализация моделей системного управления в стиле 

TMN / Н.А. Коренев. – М.: Электросвязь, 2003. – №1. – С. 42 – 45.  

5. Гребешков А.Ю. Управление сетями электросвязи по стандарту 

TMN / А.Ю. Гребешков. – М.: Радио и связь, 2008. – 155 с. 

6. Берлин А.Н. Телекоммуникационные сети и устройства / 

А.Н. Берлин. – М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2008. – 320 с.  

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Swald Coker , Siamak Azodolmolky. Software-Defined Networking 

With OpenFlow - Second Edition: Deliver Innovative Business Solutions 

2nd Revised Edition 

2. https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780134306407/samplepag

es/9780134306407.pdf 

3. Yang M, Li Y, Jin D, Zeng L, Wu X, Vasilakos A (2015) Software-

defined and virtualized future mobile and wireless networks: a survey. 

ACM/Springer Mob Netw Appl 20(1):4–18 

https://dl.acm.org/profile/81100576441
https://dl.acm.org/profile/81100576441
https://www.ubuy.co.th/en/search?q=Oswald+Coker+%2C+Siamak+Azodolmolky&brand=Oswald+Coker+%2C+Siamak+Azodolmolky


 

 

 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Транспортних мереж 

Факультет Телекомунікаційних систем 
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