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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни «İнформаційно-телекомунікаційні мережі» 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 
доповнюють телекомунікаційний профіль фахівця у сфері телекомунікацій і систем зв’язку, і 
розглядає сучасні методи і засоби використанні інфо-телекомунікаційних мереж (İТКМ). 

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних концепцій, методів, технологій і принципів 
організації İТКМ, а також оволодіння сучасними мережними технологіями і навичками їхнього 
практичного застосування. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  
•  оволодіння методами аналізу побудови та функціонування İТКМ; 
•  вивчення нормативно технічної бази користування сучасними İТКМ; 
•  вивчення топології локальних комп’ютерних мереж, методів їхнього налаштування; 
•  ознайомлення з технологіями локальних обчислювальних мереж та глобальною інформаційною 

мережею İнтернет; 
•  набуття навичок застосування сучасних İТКМ. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності: 
знати: 
•  нормативно технічну базу користування İТКМ; 
•  технології і топології локальних комп’ютерних (обчислювальних) мереж; 
•  семирівневу систему OSİ; 
•  методи налаштування типових İТКМ; 
•  глобальну інформаційну мережу İнтернет; 
•  протоколи передавання даних, 
вміти самостійно: 
•  розробляти топологію локальної (обчислювальної) мережі; 
•  розраховувати навантаження та обмін інформаційних потоків; 
•  адмініструвати локальні (обчислювальні) мережі; 
•  розраховувати оптимальний розподіл інформаційних потоків. 

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

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

 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «İнформаційно-телекомунікаційні мережі» 
Тема 2.1.1. Стандарти та стеки протоколів. Місце дисципліни в системі підготовки фахівців. 

Основні терміни та визначення. Багаторівнева модель İТКМ. Модель взаємодії відкритих систем 
OSİ (Open Systems İnterconnection Basic Reference Model). 

Тема 2.1.2. Обчислювальні мережі та методи доступу. İнформаційні мережі передавання даних. 
Багаторівнева технологія серверної взаємодії. Методи та системи доступу до баз даних. Перспективи 
розвитку серверної взаємодії. 
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Тема 2.1.3. Локальні обчислювальні мережі та їхні компоненти. Загальні положення з локальних 
обчислювальних мереж (ЛОМ). Архітектура ЛОМ. Топології ЛОМ. Апаратна та програмна частини 
ЛОМ. Програмне забезпечення серверного та клієнтського обладнання ЛОМ. Застосування та 
розгортання ЛОМ. Серверне та клієнтське програмне забезпечення. 

Тема 2.1.4. Мережне програмне забезпечення. Фізичне середовище передавання даних. Мережні 
операційні системи. Мережне програмне забезпечення. Середовища і системи передавання даних. 
Фізичний і канальний рівні моделі OSİ. Класифікація методів захисту інформації. 

Тема 2.1.5. Кабельні системи Ethernet. Безпроводові технології. Кабельні системи Ethernet, Fast 
Ethernet та Gigabit Ethernet. Характеристики кабельних мереж. Сучасні безпроводові технології пере-
давання даних. Технологія Bluetooth, Wi-Fi. Характеристики та стандарти технології Wi-Fi. 

Тема 2.1.6. Вимоги до мереж. Мережне обладнання. Класифікація İТКМ. Методи та засоби 
захисту програмного забезпечення. Захист мережних операційних систем. Захист серверів і робочих 
станцій. Мережне обладнання. Мости, комутатори, маршрутизатори та їхні характеристики. 

Тема 2.1.7. Глобальна інформаційна мережа İnternet. Структура Глобальної інформаційної 
мережі İnternet. Розробки технічної політики безпеки інформаційних ресурсів в İnternet. Критерії 
оцінки захищеності інформації від несанкціонованого доступу при роботі в İnternet. 
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