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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Базові протоколи транспортування інформації» 

розроблена на основі «Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 
навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015 р. № 37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичним і практичним підґрунтям сукупності знань і вмінь, що 
формують телекомунікаційний профіль фахівця у сфері телекомунікацій, систем радіодоступу та зв’язку, і 
розглядає базові протоколи транспортування даних у сучасних телекомунікаційних системах (ТКС). 

Метою викладання дисципліни є розкриття знань щодо функціонування базових телекомуніка-
ційних протоколів, що в значній мірі визначають технічні і якісні характеристики ТКС і мереж 
(ТКСМ). Ця дисципліна дає студентам можливість отримати загальне уявлення про специфіку 
основних протоколів транспортування інформації, що має сприяти глибокому розумінню роботи 
цих протоколів  при їхньому подальшому вивченні у рамках спеціалізованих навчальних дисциплін. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: оволодіння знаннями щодо побудови сучасних ТКС, 
які базуються на використанні телекомунікаційних протоколів інформаційної взаємодії відкритих 
систем. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен набути такі компетенції: 
знати: 
•  архітектурні особливості та основні моделі інформаційної взаємодії відкритих ТКСМ;  
•  визначення, класифікацію та характеристики базових телекомунікаційних протоколів транспорту-

вання інформації;  
•  функціональність, характеристики та специфікації базового інтернет-протоколу İР; 
•  функціональність, характеристики та специфікації протоколів транспортного рівня TCP/UDP; 
•  характеристики базових протоколів маршрутизації та інших допоміжних протоколів зі стеку ТСР/İР;  
•  порядок взаємодії протоколів під час передавання інформації в глобальних пакетних мережах;  
•  систему визначення адрес, протоколи ARP та RARP; 
•  систему доменних імен в İнтернет DNS, 
вміти самостійно: 
•  працювати з науково-технічною літературою при вивченні особливостей функціонування пакетних 

мереж; 
•  орієнтуватись у сучасних методах транспортування інформації через пакетні мережі. 

Навчальний матеріал дисципліни «Базові протоколи транспортування інформації» структурований 
за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля: № 1 «Базові 
протоколи транспортування інформації», що є логічно завершеною, самостійною, цілісною 
частиною навчального плану, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної роботи 
та аналіз результатів її виконання. 

Навчальна дисципліна «Базові протоколи транспортування інформації» базується на знаннях 
таких дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Теорія електрозв’язку», «Основи інформаційно-
комунікаційних технологій», «Основи теорії електричних кіл», «Сигнали та процеси в телекомуні-
каційних системах», «Теорія трафіку». Знання та вміння, отримані студентом при вивченні даної 
навчальної дисципліни, використовуються у подальшому при вивченні таких дисциплін, як «Теорія 
передачі інформації та кодування», «İнформаційні та телекомунікаційні мережі», «Системи 
мобільного зв’язку», «Захист інформації в телекомунікаційних системах», «Основи експлуатації 
телекомунікаційних систем», «Комп’ютерне моделювання телекомунікаційних систем» тощо. 

 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Базові протоколи транспортування інформації» 
Тема 2.1.1. Архітектура та основні моделі взаємодії відкритих ТКСМ. Загальні принципи 

побудови мереж транспортування інформації. Базові структурні схеми телекомунікаційних мереж. 
Архітектурні особливості та основні моделі інформаційної взаємодії відкритих ТКСМ. 

Тема 2.1.2. Базові телекомунікаційні протоколи. Визначення, класифікація та характеристики 
базових телекомунікаційних протоколів транспортування інформації. 

Тема 2.1.3. İнтернет-протокол İР. Функціональність, характеристики та специфікації базового 
інтернет-протоколу İР (İnternet Protocol). Параметри İР-технології. Формат İР-пакета. Процедури 
фрагментації та збірки İР-пакетів. 
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Тема 2.1.4. Протоколи транспортного рівня TCP/UDP. Функціональність, характеристики та 
специфікації протоколів транспортного рівня TCP/UDP (Transmission Control Protocol / User Data-
gram Protocol). Порти. Логічні з’єднання. Формат ТСР-з’єднання. Вікно прийому. 

Тема 2.1.5. Допоміжні протоколи зі стеку ТСР/İР. Характеристики базових протоколів 
маршрутизації та інших допоміжних протоколів зі стеку ТСР/İР. Протокол BGР (Border Gateway 
Protocol). Протокол İCMP (İnternet Group Management Protocol). Схеми İР-маршрутизації. Таблиці 
маршрутизації. Маршрутизація з використанням масок. Технологія CİDR (Classless İnter-Domain Routing). 
Протокол RİP (Routing İnformation Protocol). Протокол OSPF (Open Shortest Path First). Маршрути-
зація без таблиць. Адаптивна маршрутизація. Фільтрація трафіка користувачів 

Тема 2.1.6. Взаємодія протоколів. Порядок взаємодії протоколів під час передавання інформації в 
глобальних пакетних мережах. Типові приклади взаємодії протоколів. 

Тема 2.1.7. Система адресації. Локальні адреси. Мережні адреси. Доменні імена. Відображення 
İР-адрес на локальні адреси. Система визначення адрес, трансляція мережних адрес, протоколи ARP 
(Address Resolution Protocol) та RARP (Reverse Address Resolution Protocol). 

Тема 2.1.8. Система імен. İєрархічні символьні імена. Система доменних імен в İнтернет, служба 
DNS (Domain Name System). Алгоритм динамічного призначення адрес. Протокол DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol). 
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