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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
Навчальна програма навчальної дисципліни «Основи експлуатації телекомунікаційних систем» 

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. 

Бурхливий розвиток телекомунікацій привів до широкого використання телекомунікаційного 
обладнання практично в усіх сферах людської діяльності. Тому ця дисципліна, розглядаючи існуючі 
сучасні технології експлуатації засобів телекомунікаційного обладнання, є практичною основою 
сукупності знань і вмінь, що суттєво розширюють і доповнюють телекомунікаційний профіль 
фахівця в області систем та мереж зв’язку. 

Метою викладання дисципліни є формування знань, вмінь і навичок, необхідних для розуміння  
сучасних концепцій, методів і технологій експлуатації телекомунікаційного обладнання (ТКО).  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
•  ознайомлення з основними проблемами експлуатації ТКО;  
•  ознайомлення з базовими методами вирішення завдань експлуатаційного характеру, що виникають 

під час використання ресурсів ТКО;  
•  дослідження характеристик основних технологій експлуатації ТКО.  

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності: 
знати: 
•  принципи експлуатації ТКО; 
•  типові архітектури систем  адміністрування ТКО; 
•  типові технології, методи та процедури експлуатації ТКО; 
вміти самостійно: 
•  аналізувати якість роботи ТКО; 
 • застосовувати одержані з дисципліни знання щодо методів експлуатації ТКО на практиці. 

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

Навчальна дисципліна «Основи експлуатації телекомунікаційних систем» базується на знаннях 
з таких дисциплін: «Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-комунікаційних технологій», 
«Сигнали та процеси в телекомунікаційних системах», «Теорія електрозв’язку», «Теорія передачі 
інформації та кодування», «Основи вимірювальної техніки та метрологія». Знання та вміння, отримані 
студентом при вивченні даної навчальної дисципліни, використовуються при паралельному вивченні 
таких дисциплін, як «Основи радіомовлення та телебачення», «Системи мобільного зв’язку». 

2.  ЗМİСТ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛİНИ 

Модуль № 1 «Основи експлуатації телекомунікаційних систем» 

Тема 2.1.1. Загальні положення щодо побудови та характеристик систем експлуатації ТКО. 
Термінологія. Цілі експлуатації ТКО. Функціональні групи задач експлуатації ТКО. 

Тема 2.1.2. Технології вимірювань експлуатаційних параметрів ТКО. 
Загальна характеристика технологій вимірювань. Прийнятий класифікатор. Методики вимірювань. 

Обробка результатів вимірювань. Вимірювання експлуатаційних параметрів фізичного, канального та 
мережного рівнів. 

Тема 2.1.3. Технології підтримки працездатного стану ТКО. 
 Модель дослідження працездатності ТКО. Методи контролю. Засоби контролю. Контроль відпо-

відності. Аналіз протоколів. 

Тема 2.1.4. Технології управління трафіком та наданням телекомунікаційних послуг. 
Технології управління трафіком. Технології надання телекомунікаційних послуг. İнженерія трафіку. 

Тема 2.1.5. Технології підтримки політики забезпечення захисту інформаційних ресурсів. 
Технології створення комплексних систем захисту інформації. Технології оцінювання стану 

захищеності інформації.  
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