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Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 

1556-VII від 01.07.2014 р.), Вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору 

студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних 

та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг вибіркових 

навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів 

ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. 

Вибіркові дисципліни із кафедрального Ф-Каталогу студенти обирають у 

відповідності до «Положення про порядок реалізації студентами навчально-

наукового інституту телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського права 

на вільний вибір навчальних дисциплін». 

Мінімальна кількість студентів в групі для вивчення вибіркової дисципліни 

кафедрального каталогу складає 15 осіб, максимальна - 30. 

Каталог містить анотований перелік дисциплін які пропонуються для 

обрання студентами першого (бакалаврського) рівня ВО згідно навчального 

плану на наступний навчальний рік. 

- студенти ІІІ курсу – обирають дисципліни для четвертого року підготовки. 
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Розподіл освітніх компонент за курсами навчання  
 

Студенти ІІІ курсу 2019 року набору обирають навчальні дисципліни 

наступних освітніх компонент, які викладаються на четвертому році підготовки: 

1. Освітній компонент 3. 

2. Освітній компонент 8. 
3. Освітній компонент 9. 
4. Освітній компонент 10. 

5. Освітній компонент 11. 
6. Освітній компонент 12. 
7. Освітній компонент 13. 
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Освітній компонент 3 Ф-Каталог  
Дисципліна Захист інформації в телекомунікаційних системах  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Семестр 8 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна є однією з професійно-орієнтованих дисциплін на підготовку студентів 
на ступінь магістра. Вона ґрунтується на знаннях, отриманих студентами при 
вивченні навчальних дисциплін спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. 
Вона забезпечує систематизацію знать, отриманих при вивченні інших дисциплін 
для отримання знань та умінь щодо захисту інформації в телекомунікаційних 
системах. 

Що буде 
вивчатися 

Студенти після засвоєння кредитного модуля отримають знання з наступних 
напрямків: 
 одержання фундаментальних знань в сфері криптографічного захисту 

інформації; 
 одержання фундаментальних знань в галузі технічного захисту інформації; 
 оволодіння навичками виявлення загроз інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах і забезпечення їхньої інформаційної безпеки 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Розбудова в Україні інформаційного суспільства, яке грунтується на інформаційно-
комунікаційних технологіях, проникнення цих технологій та потужний вплив на всі 
сфери діяльності, від сільського господарства до промислових технологій, які 
відповідають рівню кіберфізичних систем, насичення фізичного світу електронно-
цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-
комунікаційного обміну між ними, створює виклики, одним з яких є всеохоплюєче 
посилення вимог до інформаційної безпеки.   

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати вплив сучасних технологій на стан інформаційної безпеки та визначати 
шляхи, методи та механізми, що можуть гарантовано досягати та підтримувати 
інформаційну безпеку на заданому рівні. 
Створювати системи захисту інформації, які відповідають вимогам національних чи 
міжнародних нормативних документів і стандартів з послідуючою їх атестацією чи 
сертифікацією. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

проводити оцінку ризиків інформаційній безпеці, в тому числі на основі 
міжнародних стандартів; 
проектувати системи захисту інформації потрібної конфігурації та стандартних 

функціональних профілів захищеності; 
проводити оцінку відповідності для систем інформаційної безпеки за 
міжнародними стандартами загальних критеріїв функціональності та управління 
інформаційною безпекою 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, контрольні завдання, підручник 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та семінарсько-практичні заняття (застосовується комбінація пасивних та 
активних методів навчання) 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Інформаційна безпека телекомунікаційних систем 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Семестр 8 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна є однією з професійно-орієнтованих дисциплін на підготовку студентів 
на ступінь спеціаліста та магістра. Вона ґрунтується на знаннях, отриманих 
студентами при вивченні навчальних дисциплін спеціальності 172 Телекомунікації 
та радіотехніка. Вона забезпечує систематизацію знать, отриманих при вивченні 
інших дисциплін для отримання знань та умінь щодо інформаційної безпеки в 
телекомунікаційних системах. 

Що буде 
вивчатися 

Студенти після засвоєння кредитного модуля отримають знання з наступних 
напрямків: 
 одержання фундаментальних знань з питань загроз інформаційній безпеці; 
 одержання знань щодо загальних критеріїв стану інформаційної безпеки; 
 одержання знань щодо систем управління інформаційною безпекою; 
 оволодіння навичками з питань оцінки відповідності систем інформаційної 

безпеки заданим вимогам. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасна цифрова економіка базується на інформаційно-комунікаційних та 
цифрових технологіях, стрімкий розвиток та поширення яких вже сьогодні 
впливають на традиційну (фізично-аналогову) економіку, трансформуючи її від 
такої, що споживає ресурси, до економіки, що створює ресурси. Інформація є 
ключовим ресурсом цифрової економіки, вона генерується та забезпечує 
електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню електронно-
цифрових пристроїв, засобів та систем, в тому числі телекомунікаційних. 
Інформаційна безпека, кібербезпека, захист персональних даних, недоторканність 
особистого життя та прав користувачів цифрових технологій, зміцнення та захист 
довіри у кіберпросторі є, зокрема, передумовами одночасного цифрового 
розвитку та відповідного попередження, усунення та управління супутніми 
ризиками. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати вплив сучасних технологій на стан інформаційної безпеки та визначати 
шляхи, методи, механізми та стандарти, що можуть гарантовано досягати та 
підтримувати інформаційну безпеку в телекомунікаційних системах на заданому 
рівні. 
Оцінювати системи інформаційної безпеки, їх відповідність вимогам національних 
чи міжнародних нормативних документів і стандартів з послідуючою їх атестацією 
чи сертифікацією за міжнародними стандартами та в міжнародних системах 
визнання сертифікатів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

проектувати системи захисту інформації потрібної конфігурації та стандартних 

функціональних класів та  профілів захищеності, які відповідають ризикам 
інформаційній безпеці; 
проводити оцінку відповідності для систем інформаційної безпеки за 
міжнародними стандартами загальних критеріїв функціональності та управління 
інформаційною безпекою; 
здійснювати аудит стану систем інформаційної безпеки на відповідність 
нормативних документів України та міжнародних стандартів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, контрольні завдання, підручник 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та семінарсько-практичні заняття (застосовується комбінація пасивних та 
активних методів навчання) 
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Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна 
Системи управління інформаційною безпекою в 

телекомунікаційних системах 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Семестр 8 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна є однією з професійно-орієнтованих дисциплін на підготовку студентів 
на ступінь спеціаліста та магістра. Вона ґрунтується на знаннях, отриманих 
студентами при вивченні навчальних дисциплін спеціальності 172 Телекомунікації 
та радіотехніка. Вона забезпечує систематизацію знать, отриманих при вивченні 
інших дисциплін для отримання знань та умінь щодо побудови систем управління 
інформаційною безпекою в телекомунікаційних системах. 

Що буде 
вивчатися 

Студенти після засвоєння кредитного модуля отримають знання з наступних 
напрямків: 
 з питань теорії управління інформаційною безпекою; 
 базових міжнародних стандартів з управління інформаційною безпекою; 
 щодо аудиту систем управління інформаційною безпекою; 
 з питань сертифікації систем управління інформаційною безпекою на 

відповідність вимогам національних та міжнародних стандартів. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Інформація є ключовим ресурсом цифрової економіки, вона генерується та 
забезпечує електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню 
електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем, в тому числі 
телекомунікаційних. Цифровізація при цьому повинна супроводжуватися 
підвищенням рівня довіри і безпеки. Інформаційна безпека, кібербезпека, захист 
персональних даних, недоторканність особистого життя та прав користувачів 
цифрових технологій, зміцнення та захист довіри у кіберпросторі є, зокрема, 
передумовами одночасного цифрового розвитку та відповідного попередження, 
усунення та управління супутніми ризиками. Це породжує проблему ефективного 
управління інформаційною безпекою, що реалізується шляхом створення систем 
управління інформаційною безпекою. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Оцінювати вплив ризиків на стан інформаційної безпеки та визначати управлінські 
процедури, методи, механізми та стандарти, які дозволяють підтримувати 
інформаційну безпеку в телекомунікаційних системах на заданому рівні. 
Оцінювати системи управління інформаційною безпекою, їх відповідність вимогам 
національних чи міжнародних нормативних документів і стандартів з послідуючою 
їх атестацією чи сертифікацією за міжнародними стандартами та в міжнародних 
системах визнання сертифікатів. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

проектувати системи управління інформаційною безпекою телекомунікаційних 
систем, які базуються на міжнародних стандартах чи нормативних документах 
України; 
проводити оцінку відповідності для систем управління інформаційною безпекою за 
міжнародними стандартами з управління інформаційною безпекою; 
здійснювати аудит стану систем управління інформаційною безпекою на 
відповідність нормативних документів України та міжнародних стандартів. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, контрольні завдання, підручник 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції та семінарсько-практичні заняття (застосовується комбінація пасивних та 
активних методів навчання) 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 8 Ф-Каталог  
 

Дисципліна Структуровані кабельні системи (СКС) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
таких дисциплін, як Схемотехніка, Основи теорії кіл, Цифрове оброблення 
сигналів, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Напрямні 
середовища телекомунікацій, Телекомунікаційні кабельні системи 

Що буде 
вивчатися 

Призначення, можливості, особливості побудови, характеристики та 
параметри структурованих кабельних систем (СКС) та їх застосування на 
мережах доступу Національної телекомунікаціонної мережі України 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Поточний етап розвитку суспільства характеризується стрімким зростанням 
ступеня автоматизації офісних будинків, промислових підприємств та 
інших об'єктів нерухомості різного призначення, розвитком концепцій 
“Інтелектуальний будинок” та “Інтелектуальне місто”. Цей процес 
призводить до появи послуг і сервісів нового покоління, стимулює 
модернізацію існуючих, що приводить до збільшення обсягів інформації 
різного виду, яка передається по трактах и каналах зв'язку інформаційної 
інфраструктури підприємства. З деяких об'єктивних причин, на даному 
етапі, переважна більшість компаній для організації фізичного рівня 
інформаційної інфраструктури використовують проводові тракти / канали 
передачі даних. Починаючи із середини 90-х років минулого сторіччя у світі 
й з 2000-х років в Україні стандартом “де-факто” стала реалізація цих 
трактів / каналів у вигляді структурованої кабельної системи. 
Структурована кабельна система складається з декількох тисяч окремих 
елементів, які взаємодіють між собою за заздалегідь визначеними 
певними правилами. Щоб забезпечити ефективну роботу СКС у цілому та 
окремих її підсистем і елементів необхідно чітко уявляти собі всі 
особливості побудови, проектування й експлуатації такої складної системи, 
як СКС. Також ефективна робота СКС не можлива без здійснення 
грамотного адміністрування систем 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Змісту та основним положенням нормативно-правових актів в галузі 
телекомунікацій (міжнародних та національних стандартів, рекомендацій 
ITU, законів України, технічних регламентів), що стосуються побудови та 
експлуатації структурованих кабельних систем; видам та типам топології 

-
йного та монтажного обладнання; 

вживанню змісту правил протипожежної безпеки при проектуванні СКС; 
базовим  принципам, етапам, цілям та завдань проектування СКС; сутності 
різновидів проектної документації; особливостям побудови СКС для 
передачі захищеної інформації; практичним аспектам монтажу СКС 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Грамотно та правильно експлуатувати та організувати експлуатацію СКС; 
проводити модернізацію та конфігурування СКС; збирати та аналізувати 
інформацію для проектування СКС; з використанням стандартних методів 
проводити розрахунки кількості основних компонентів проектуємої СКС; 
організовувати робочі місця, їх технічне оснащення; вміти організувати та 
провести регламентні робіт на обладнанні СКС 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни,опорний конспект та дидактичні матеріали лекцій, 
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завдання, дидактичні та навчальні матеріали з практичних занять, що 
складають комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Форма 
проведення занять 

Лекції, практично-семінарськізаняття з проведенням письмових (тестових) 
експрес контролів, практичні заняття на зразках обладнання / техніці 
(апаратури) з конфігурацією певних режимів роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Ієрархічні кабельні системи (ІКС) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
таких дисциплін, як Схемотехніка, Основи теорії кіл, Цифрове оброблення 
сигналів, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Напрямні 
середовища телекомунікацій, Телекомунікаційні кабельні системи 

Що буде 
вивчатися 

Технічні характеристики та параметри, призначення і можливості, 
особливості побудови, ієрархічних кабельних систем (ІКС) та їх 
застосування на мережах доступу Національної телекомунікаціонної 
мережі України 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

На сучасному етапі розвитку нашого соціуму практично неможливо уявити 
собі діяльність будь-якого підприємства без використання інформаційних 
технологій. Підприємства активно застосовують інформаційні технології 
для автоматизації своєї роботи, очевидно, що для вирішення цих завдань 
необхідна високонадійна інформаційна мережа. Основу будь-якої 
інформаційної мережі становить середовище передавання (найчастіше це 
кабельні лінії та канали) й у 80 відсотках причина нестабільної роботи або 
аварійних ситуацій виникає саме через проблеми у середовищі 
передавання – кабельній системі. Сьогодні сучасна кабельна система 
розглядається як невід'ємний атрибут будинку, який повинен 
експлуатуватися протягом десятків років. Найбільш оптимальним 
способом створення кабельної системи будинку є закладання її елементів 
на етапі проектування одночасно з водопроводом і каналізацією, 
опаленням і вентиляцією, електропостачанням. Ці три системи є 
капітальними системами будинку й служать протягом усього терміну 
експлуатації будинку. Телекомунікаційна кабельна система, якщо вона 
спроектована й інстальована відповідним чином, теж може 
використовуватися протягом 15–20 років і, таким чином, також є 
капітальною системою в ієрархії систем будинку 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Основним положенням та змісту нормативно-правових актів в галузі 
телекомунікацій (міжнародних та національних стандартів, рекомендацій 
ITU, законів України, технічних регламентів), що стосуються побудови та 
експлуатації ієрархічних кабельних систем; видам та типам топології таких 

олоконно-оптичних компонентів 
ієрархічних кабельних систем; комутаційного та монтажного обладнання; 
вживанню змісту правил протипожежної безпеки при проектуванні цих 
систем; базовим принципам, етапам, цілям та завдань їх проектування, 
сутності різновидів проектної документації ієрархічних кабельних систем 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Правильно експлуатувати та організувати експлуатацію ІКС; проводити їх 
модернізацію та конфігурування; збирати та аналізувати інформацію для 
проектування ІКС; з використанням стандартних методів проводити 
розрахунки кількості основних компонентів проектуємої системи; 
організовувати робочі місця, їх технічне оснащення; вміти організувати та 
провести регламентні робіт на обладнанні ІКС 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, опорний конспект та дидактичні матеріали лекцій, 
завдання, дидактичні та навчальні матеріали з практичних занять, що 
складають комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Форма 
проведення занять 

Лекції, практично-семінарськізаняття з проведенням письмових (тестових) 
експрес контролів, практичні заняття на зразках обладнання / техніці 
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(апаратури) з конфігурацією певних режимів роботи 
Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Кабельні інфраструктури мереж доступу (КІМД) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Курс 4 

Обсяг 4 кредити ЄКТС 

Мова викладання Українська 

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
таких дисциплін, як Схемотехніка, Основи теорії кіл, Цифрове оброблення 
сигналів, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Напрямні 
середовища телекомунікацій, Телекомунікаційні кабельні системи 

Що буде 
вивчатися 

Необхідність впровадження, характеристики та параметри призначення та 
можливості, особливості побудови кабельних інфраструктур мереж 
доступу (КІМД) та їх застосування на мережах доступу Національної 
телекомунікаціонної мережі України 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

В сьогоднішній час неможливо уявити собі діяльність будь-якого 
підприємства без використання інформаційних технологій. При цьому 
вони активно застосовують інформаційні технології для автоматизації своєї 
роботи. Тоді очевидно, що для вирішення цих завдань необхідна не тільки 
високошвидкісна телекомунікаційна транспортна мережа, але й 
високопропускна і високонадійна мережа доступу. Середовище 
передавання (найчастіше це кабельні лінії та канали) становлять основу 
будь-якої інформаційної мережі й у 80 відсотках причина нестабільної 
роботи або аварійних ситуацій виникає саме через проблеми у середовищі 
передавання – кабельній інфраструктурі. Сьогодні сучасна кабельна 
інфраструктура є невід'ємний атрибутом будинку, який повинен 
експлуатуватися протягом десятків років. Найбільш оптимальним 
способом створення кабельній інфраструктурі будинку є закладання її 
елементів на етапі проектування одночасно з водопроводом і 
каналізацією, опаленням і вентиляцією, електропостачанням. Ці три 
системи є капітальними системами будинку й служать протягом усього 
терміну експлуатації будинку. Правильно спроектована й інстальована 
відповідним чином кабельна інфраструктура споруди, теж може 
використовуватися протягом десятиліть і, таким чином, також є 
капітальною системою в складі систем будинку 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Отримати знання керівних документів та основних положень нормативно-
правових актів в галузі телекомунікацій (міжнародних ICO 11801 та 
національних стандартів, рекомендацій ITU, законів України, технічних 
регламентів), присвячених створенню та технічної експлуатації кабельних 
інфраструктур мереж доступу; видам та типам топології КІМД та складу її 
підсистем; застосуванню електричних та волоконно-оптичних компонентів 

правил протипожежної безпеки при проектуванні КІМД; базовим  
принципам, етапам, цілям та завдань проектування КІМД; сутності 
різновидів проектної документації; особливостям побудови СКС для 
передачі захищеної інформації; практичним аспектам монтажу КІМД 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Впевнено та правильно адмініструвати, експлуатувати та організувати 
експлуатацію КІМД; проводити модернізацію та реконфігурування 
кабельних інфраструктур; збирати та аналізувати інформацію для 
проектування КІМД; проводити розрахунки кількості основних 
компонентів проектуємої кабельної інфраструктури; технічно правильно 
створювати робочі місця і їх оснащення; вміти організувати та провести 
регламентні робіт на обладнанні кабельних інфраструктур 

Інформаційне Силабус дисципліни, опорний конспект та дидактичні матеріали лекцій, 
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забезпечення завдання, дидактичні та навчальні матеріали з практичних занять, що 
складають комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Форма 
проведення занять 

Лекції, практично-семінарськізаняття з проведенням письмових (тестових) 
експрес контролів, практичні заняття на зразках обладнання / техніці 
(апаратури) з конфігурацією певних режимів роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 9 Ф-Каталог  
 

Дисципліна Технології створення мереж ІР- телефонного зв’язку 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Знання навчального матеріалу, передбаченого програмою дисциплін «Основи 
теорії мереж електронних комунікацій», «Мережні технології електронних 
комунікацій», «Комутаційні системи електронних комунікацій» 

Що буде 
вивчатися 

загальні підходи до побудови сучасних телекомунікаційних мереж ІР- 
телефонного зв’язку, принципи взаємодії мережевих пристроїв ІР- телефонного 
зв’язку з використанням технологій і засобів мережевої та між мережевої 
взаємодії 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна необхідна фахівцям в галузі телекомунікацій, в обов'язки яких 
входить забезпечення передачі голосу з використанням мереж передачі даних, 
розгортання і експлуатація мереж ІР-телефонного зв’язку. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- знання типових протоколів і технологій передачі голосової і відеоінформації 
за допомогою мереж передачі даних ; 
- знання сучасних і перспективних варіантів інфраструктури вітчизняних і 
зарубіжних мереж ІР-телефонії; 
- знання методів і способів контролю базових показників продуктивності 
мережі зв'язку, необхідних для безпроблемного функціонування послуг ІР-
телефонії; 
- уміння застосовувати сучасні програмні і програмно-апаратні засоби реалізації 
ІР-телефонії; 
- уміння застосовувати методи і способи контролю показників функціонування 
мереж ІР-телефоного зв'язку. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів здатності 
виконувати типові завдання щодо планування, розгортання і технічного 
супроводу фрагменту телекомунікаційної мережі ІР-телефонного зв’язку. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус програми дисципліни, комплект навчально-методичного 
забезпечення. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Мультимедійні мережеві IP-технології і протоколи 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Знання навчального матеріалу, передбаченого програмою дисциплін «Основи 
теорії мереж електронних комунікацій», «Мережні технології електронних 
комунікацій», «Комутаційні системи електронних комунікацій». 

Що буде 
вивчатися 

загальні підходи до побудови сучасних мультимедійних ІР-мереж, принципи 
взаємодії мережевих пристроїв мультимедійних ІР-мереж з використанням 
технологій і засобів мережевої та між мережевої взаємодії. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна необхідна фахівцям в галузі телекомунікацій, в обов'язки яких 
входить забезпечення передачі мультимедійних даних, розгортання і 
експлуатація мультимедійних IР-мереж. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- знання типових протоколів і технологій передачі мультимедійної інформації за 
допомогою мереж передачі даних ; 
- знання сучасних і перспективних варіантів інфраструктури вітчизняних і 
зарубіжних мультимедійних ІР-мереж; 
- знання методів і способів контролю базових показників продуктивності 
мережі зв'язку, необхідних для безпроблемного функціонування послуг 
мультимедійних мереж; 
- уміння застосовувати сучасні програмні і програмно-апаратні засоби реалізації 
мультимедійних ІР-мереж; 
- уміння застосовувати методи і способи контролю показників функціонування 
мультимедійних ІР-мереж. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів здатності 
виконувати типові завдання щодо планування, розгортання і технічного 
супроводу фрагменту мультимедійної ІР-мережі. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, комплект навчально-методичного забезпечення. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Транспортні та прикладні IP-сервіси і протоколи 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Знання навчального матеріалу, передбаченого програмою дисциплін «Основи 
теорії мереж електронних комунікацій», «Мережні технології електронних 
комунікацій», «Комутаційні системи електронних комунікацій» 

Що буде 
вивчатися 

Транспортні та прикладні IP-сервіси і протоколи, а саме протоколи TCP,UDP, 
протоколи і служби DHCP, DNS, FTP, TFTP, Telnet, SSH та ін. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Дисципліна необхідна фахівцям в галузі телекомунікацій, в обов'язки яких 
входить забезпечення функціонування транспортних та прикладних IP-сервісів і 
протоколів при розгортанні і експлуатації корпоративних телекомунікаційних 
IР-мереж. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- знання базових транспортних та прикладних IP-сервісів і протоколів, що 
використовуються у сучасних телекомунікаційних IP-мережах; 
- уміння застосовувати сучасні програмні і програмно-апаратні засоби реалізації 
транспортних та прикладних IP-сервісів і протоколів у сучасних 
телекомунікаційних IP-мережах. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування у студентів здатності 
виконувати типові завдання щодо планування, розгортання і технічного 
супроводу базових прикладних IP-сервісів у сучасних телекомунікаційних IP-
мережах. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, комплект навчально-методичного забезпечення. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 10 Ф-Каталог  
Дисципліна Теорія мереж мобільних інфокомунікацій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до початку 
вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Схемотехніка”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, 
“Системи комутації”. 

Що буде вивчатися Принципи побудови архітектури та функціонування мереж стільникових мобільних 
інфокомунікацій, а також оволодіння основами технічного аналізу та керування 
такими мережами. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо освоєння принципів побудови, організації, 
функціонування та експлуатації сучасних мобільних інфокомунікаційних мереж 
(GSM, IS95, UMTS, LTE) включаючи 4 і 5 покоління, та їх взаємодію з Інтернет-
речами і хмарними технологіями. Курс допоможе сформувати творчу особистість 
студента та навчить самоактуалізації його творчого потенціалу.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: основні положення та архітектуру стандартів мобільних 
інфокомунікаційних мереж; технології підтримання мобільності в мережах 
рухомого зв‘язку;  вимоги міжнародних стандартів щодо сучасних мереж 
мобільного зв‘язку; особливості каналу мобільного зв‘язку і визначення критеріїв 
якості; принципи реалізації та стеки протоколів сучасних мобільних технологій; 
особливості технологій конвергентних безпроводових мереж; особливості каналів 
сигналізації та інтеграції з іншими телекомунікаційними мережами; перспективні 
технології мобільних інфокомунікаційних мереж 4 і 5 поколінь. 
Набути навичок і вмінь:  виконувати науково-дослідні роботи по вдосконаленню 
сучасних мобільних технологій, провадити розрахунки необхідних параметрів 
мереж; проводити технічне обслуговування (програмними засобами) системи 
керування мережею; проводити розрахунки і вимірювання частотно-
територіального планування мереж мобільного зв‘язку; швидко освоювати нове 
обладнання мереж мобільного зв‘язку для його розгортання і експлуатації; 
поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу діяльність у власній практиці. 

Як можна 
користуватися 
набутими знаннями 
і уміннями 
(компетентності) 

Виконувати типові завдання щодо структурно-топологічної і організаційно-технічної 
побудови та експлуатації стільникових мереж мобільних інфокомунікацій, 
системного проектування і дослідження як конкретних стільникових мереж, так і їх 
типових компонентів, частотно-територіального планування; налаштовувати 
програмно-визначувані вузли мережі у відповідності до закладених в ній політик 
забезпечення якості обслуговування користувачів; використовувати апаратні та 
програмні засоби для керування мережею мобільних інфокомунікаційних мереж; 
виконувати технічно-експлуатаційне встановлення обладнання; визначати 
особливості застосування різних технологій безпроводової передачі даних з 
використанням апаратних та програмних засобів; проектувати дослідницьку роботу 
і отримувати з неї теоретичні і практичні результати. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальний посібник, електронні матеріали лекцій, методичні 
рекомендації до практичних занять. 

Форма проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Архітектура систем мобільних інфокомунікацій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Схемотехніка”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Системи 
комутації”. 

Що буде 
вивчатися 

Архітектури та функціонування систем мобільних інфокомунікацій, а також 
оволодіння основами технічного аналізу та розрахунку таких систем. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс дозволяє освоїти принципи структурної побудови, функціонування та 
експлуатації сучасних мобільних інфокомунікаційних систем (GSM, IS95, UMTS, HSPA, 
LTE, LTEadvanced), та їх взаємодію з Інтернет-речами і хмарними технологіями. Курс 
допоможе сформувати творчу особистість студента та навчить самоактуалізації його 
творчого потенціалу. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: основні положення та архітектуру стандартів мобільних 
інфокомунікаційних систем; технології підтримання мобільності в системах 
мобільного зв‘язку;  вимоги міжнародних стандартів щодо сучасних систем 
мобільного зв‘язку; особливості каналу мобільного зв‘язку; принципи реалізації та 
стеки протоколів сучасних мобільних технологій; особливості технологій 
конвергентних безпроводових систем; особливості каналів сигналізації та інтеграції з 
іншими телекомунікаційними системами; перспективні технології мобільних 
інфокомунікаційних систем, зокрема 5 покоління. 
Набути навичок і вмінь:  виконувати науково-дослідні роботи по вдосконаленню 
сучасних мобільних технологій, провадити розрахунки необхідних параметрів систем; 
проводити технічне обслуговування (програмними засобами) і сигналізації ; 
проводити розрахунки і вимірювання частотно-територіального планування систем 
мобільного зв‘язку; швидко освоювати нове обладнання систем мобільного зв‘язку 
для його розгортання і експлуатації; поєднувати дослідницьку, проектну і виробничу 
діяльність у власній практиці. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Виконувати роботи щодо архітектурної і організаційно-технічної побудови та 
експлуатації систем мобільних інфокомунікацій, системного проектування і 
дослідження як конкретних стільникових систем, так і їх типових компонентів, 
частотно-територіального планування; налаштовувати програмно-визначувані вузли 
системи у відповідності до закладених в ній політик забезпечення якості 
обслуговування користувачів; використовувати апаратні та програмні засоби для 
керування системою мобільних інфокомунікацій; виконувати технічно-експлуатаційне 
встановлення обладнання; визначати особливості застосування різних технологій 
безпроводової передачі даних з використанням апаратних та програмних засобів; 
проектувати дослідницьку роботу і отримувати з неї теоретичні і практичні 
результати. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальний посібник, електронні матеріали лекцій, методичні 
рекомендації до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Основи мобільних інфокомунікацій 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Програмування в середовищі Матлаб”, “Архітектури, служби та 
технології інфокомунікацій”, “Системи мережного каналоутворення та комутації”, 
навчальних дисциплін з приймання та передавання сигналів. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи структурно-організаційної побудови та функціонування стільникових 
мобільних інфокомунікацій, а також оволодіння основами аналітичної інженерії та 
проектування. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо освоєння принципів організації, структуризації 
побудови та функціонування мобільних інфокомунікацій, включаючи 4 і 5 покоління, 
та їх взаємодію з Інтернет-речами і хмарними технологіями. Курс допоможе 
сформувати творчу особистість студента та навчить самоактуалізації його творчого 
потенціалу. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: основні положення та архітектуру стандартів мобільних 
інфокомунікацій; технології підтримання мобільності в мережах рухомого зв‘язку;  
вимоги міжнародних стандартів щодо сучасних систем мобільного зв‘язку; 
особливості каналу мобільного зв‘язку і визначення критеріїв якості; принципи 
реалізації та стеки протоколів сучасних мобільних технологій; особливості технологій 
конвергентних безпроводових систем та мереж; особливості каналів сигналізації та 
інтеграції з іншими телекомунікаційними системами; перспективні технології 
мобільних інфокомунікацій 4 і 5 поколінь. 
Набути навичок і вмінь:  виконувати науково-дослідні роботи по вдосконаленню 
сучасних мобільних технологій, провадити розрахунки необхідних параметрів систем 
і мереж; проводити технічне обслуговування (програмними засобами) системи 
керування мережею; проводити розрахунки і вимірювання частотно-територіального 
планування систем мобільного зв‘язку; швидко освоювати нове обладнання систем 
мобільного зв‘язку для його розгортання і експлуатації; поєднувати дослідницьку, 
проектну і виробничу діяльність у власній практиці. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Виконувати задачі щодо топологічної і організаційної побудови та експлуатації 
мобільних інфокомунікацій, частотно-територіального планування; налаштовувати 
програмно-визначувані вузли мережі у відповідності до закладених в ній політик 
забезпечення якості обслуговування користувачів; використовувати апаратні та 
програмні засоби для керування мобільними інфокомунікаціями; визначати 
особливості застосування різних технологій безпроводової передачі даних з 
використанням апаратних та програмних засобів; проектувати дослідницьку роботу і 
отримувати з неї теоретичні і практичні результати. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальний посібник, електронні матеріали лекцій, методичні 
рекомендації до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 11 Ф-Каталог  
 

Дисципліна Оптичні транспортні системи (ТТС) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
таких дисциплін, як Схемотехніка, Основи теорії кіл, Цифрове оброблення 
сигналів, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Напрямні 
середовища телекомунікацій, Телекомунікаційні кабельні системи, 
Структуровані кабельні системи 

Що буде 
вивчатися 

Можливості, призначення, принципи побудови, характеристики та 
параметри оптичних транспортних систем (ОТС) оптичной транспортной 
платформи та застосування ОТС на Національної телекомунікаціонної 
мережі України 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Діджіталізація суспільства, в тому числі і в Україні, характеризується 
процесом інтеграції інформаційних систем та телекомунікаційних 
технологій. Ці тенденції визначають подальший розвиток інформаційного 
суспільства, який характеризується впровадженням сучасних 
мультимедійних послуг, зростанням обсягу інформаційного обміну у 
всесвітній мережі Internet, масовим впровадженням технологій 
високошвидкісної передачі цифрових сигналів із комутацією пакетів. Таки 
процеси вимагають неухильного збільшення пропускної спроможності 
Національної телекомунікаційної мережі України (НТМУ), підвищення її 
гнучкості, забезпечення ефективної маршрутизації при передачі текстової 
та мовної інформації, рухомих і нерухомих зображень, інших 
мультимедійних послуг. Серед основних компонентів НТМУ, що напряму 
відповідають за пропускну спроможність мережі, є оптичні транспортні 
системі (ОТС). За останні десятиліття з ними сталася помітна трансформація 
в бік збільшення швидкостей передачі сигналів в оптичних лінійних 
трактах. Якщо при використанні ОТС плезіохронної цифрової ієрархії вона 
становила десятки і сотні мегабіт в секунду, при переході до ОТС 
синхронної цифрової ієрархії – 10 і 40 Гбіт / с, то сьогодні швидкості 
передачі в ОТС, що використовують технологію хвильового 
мультиплексування (ХМ –Wavelength Division Multiplexing / WDМ) тільки 
для С-діапазону довжин хвиль (найбільш використовуваний в Україні) 
складають терабіти в секунду 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Базовим принципам планування, основним видам трафіку та ресурсів 
оптичних транспортних систем; класифікації типів лінійних інтерфейсів і 
особливостей їх застосування в оптичних транспортних системах та 
мережах; можливостям оптичної транспортної платформи, що реалізують 
комутаційні та алгоритмічні здібності оптичних транспортних систем та 
мереж; змісту етапів розробки проекту оптичних транспортних систем; 
особливостям конструктивних реалізацій пристроїв транспортного 
обладнання, блоків моніторингу, управління й допоміжного обладнання 
оптичних транспортних систем та мереж 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 

З’ясувати розрахунки довжини ретрансляційної дільниці одно хвильових 
фотонних транспортних систем та мереж; вміти робити вибір технічної 
реалізації однохвильових і багатохвильових інтерфейсів систем оптичної 
передачі; самостійно освоювати нові пристрої, обладнання та прилади 
оптичних транспортних систем та мереж 
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(компетентності) 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, опорний конспект та дидактичні матеріали лекцій, 
завдання, дидактичні та навчальні матеріали з практичних занять, що 
складають комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Форма 
проведення занять 

Лекції, практично-семінарські заняття з проведенням письмових (тестових) 
експрес контролів, практичні заняття на зразках обладнання / техніці 
(апаратури) з конфігурацією певних режимів роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Телекомунікаційні транспортні системи (ТТС) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
таких дисциплін, як Схемотехніка, Основи теорії кіл, Цифрове оброблення 
сигналів, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Напрямні 
середовища телекомунікацій, Телекомунікаційні кабельні системи, 
Структуровані кабельні системи 

Що буде 
вивчатися 

Призначення, можливості, особливості побудови, характеристики та 
параметри телекомунікаційних транспортних систем (ТТС) та застосування 
ТТС на Національної телекомунікаціонної мережі України 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Останні десятиліття характеризуються явно вираженим процесом 
інтеграції інформаційних систем та телекомунікаційних технологій, що 
останнім часом пов’язане з діджіталізацією суспільства, в тому числі і в 
Україні. Цей процес об'єктивно визначає неминучість подальшого розвитку 
інформаційного суспільства, що характеризується широким 
упровадженням додаткових мультимедійних послуг, високим зростанням 
обсягу інформаційного обміну у всесвітній мережі Internet, масовим 
впровадженням технологій високошвидкісної передачі цифрових сигналів 
із комутацією пакетів. Реалізація цих процесів вимагає неухильного 
збільшення пропускної спроможності Національної телекомунікаційної 
мережі України (НТМУ), підвищення її гнучкості, забезпечення ефективної 
маршрутизації при передачі текстової та мовної інформації, рухомих і 
нерухомих зображень, інших мультимедійних послуг. Серед основних 
компонентів НТМУ, що напряму відповідають за пропускну спроможність 
мережі, є телекомунікаційні транспортні системі (ТТС) 

Чому можна 
навчитися 
(результати 

навчання) 

Принципам планування, типам видів навантаження та ресурсів 
транспортних систем та мереж; класифікації типів лінійних інтерфейсів і 
особливостей їх застосування в оптичних транспортних системах та 
мережах; можливостям транспортної платформи, що реалізують 
комутаційні та алгоритмічні здібності фотонних транспортних систем та 
мереж; сутності етапів розробки проекту фотонних транспортних систем та 
мереж; особливостям конструктивних реалізацій блоків транспортного 
обладнання, обладнання доступу, блоків моніторингу, управління й 
допоміжного обладнання фотонних транспортних систем та мереж 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Здійснювати необхідні розрахунки довжини ретрансляційної дільниці одно 
хвильових фотонних транспортних систем та мереж; відпрацьовувати вибір 
технічної реалізації однохвильових і багатохвильових інтерфейсів систем 
оптичної передачі; самостійно освоювати нові елементи, обладнання та 
прилади фотонних транспортних систем та мереж; 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, опорний конспект та дидактичні матеріали лекцій, 
завдання, дидактичні та навчальні матеріали з практичних занять, що 
складають комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Форма 
проведення занять 

Лекції, практично-семінарські заняття з проведенням письмових (тестових) 
експрес контролів, практичні заняття на зразках обладнання / техніці 
(апаратури) з конфігурацією певних режимів роботи 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Системи передачі WDM (CП WDM) 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 

Вимоги до 
початку вивчення 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні 
таких дисциплін, як Схемотехніка, Основи теорії кіл, Цифрове оброблення 
сигналів, Телекомунікаційні мережі, Мережні технології, Напрямні 
середовища телекомунікацій, Телекомунікаційні кабельні системи, 
Структуровані кабельні системи 

Що буде 
вивчатися 

Ієрархічна структура, процес впровадження, призначення та можливості, 
характеристики та параметри й особливості побудови систем передачі 
хвильового мультиплексування (СП ХМ) та їх застосування в Національної 
телекомунікаціонної мережі України 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Сучасний стан мереж зв'язку та інформатизації характеризується широким 
упровадженням додаткових мультимедійних послуг, високим зростанням 
обсягу інформаційного обміну у всесвітній мережі Internet, масовим 
упровадженням передових технологій високошвидкісної передачі 
цифрових сигналів із комутацією пакетів. Реалізація цих процесів вимагає 
різкого збільшення пропускної спроможності телекомунікаційних 
транспортних мереж (ТТМ) та мереж доступу, підвищення їхньої гнучкості, 
забезпечення ефективної маршрутизації при передачі текстової та мовної 
інформації, рухомих і нерухомих зображень, інших мультимедійних послуг. 
Волоконно-оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ) є основою ТТМ, що, в першу чергу, 
пов’язано з високою пропускною здатністю таких ліній. Послідовне 
впровадження за останні декілька десятилетій на ТТМ волоконно-оптичних 
систем передачі (ВОСП) розширило швидкість передачі мережі от десятков 
– сотен мегабіт за секунду (ВОСП PDH) до десятков гигабіт за секунду 
(ВОСП SDH), а з застосування технології хвильового мультиплексування 
(ХМ), або WDM (Wavelength Division Multiplexing) до сотен – тисяч гигабіт 
за секунду 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Основним принципам планування та проектування СП ХМ: параметрам і 
характеристикам оптичних трактів (ОТр) / каналів створених СП ХМ; 
класифікації видів навантаження і трафіку, яки передаються по Отр; 
можливостям ресурсів систем СП ХМ; видам та типам лінійних інтерфейсів 
і особливостям їх застосування в СП ХМ; можливостям оптичної 
транспортної платформи, що реалізують комутаційні та алгоритмічні 
здібності СП ХМ; змісту етапів розробки проекту систем СП ХМ; 
особливостям конструктивних реалізацій пристроїв транспортного 
обладнання, блоків моніторингу, управління й допоміжного обладнання 
систем СП ХМ 

Як можна корис-
туватися набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Застосувати порядок розрахунку довжини ретрансляційної дільниці одно 
хвильових систем СП ХМ; вміти робити вибір технічної реалізації 
однохвильових і багатохвильових інтерфейсів систем СП ХМ; самостійно 
освоювати нові пристрої, обладнання та прилади систем передачі 
хвильового мультиплексування 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, опорний конспект та дидактичні матеріали лекцій, 
завдання, дидактичні та навчальні матеріали з практичних занять, що 
складають комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Форма 
проведення занять 

Лекції, практично-семінарські заняття з проведенням письмових (тестових) 
експрес контролів, практичні заняття на зразках обладнання / техніці 
(апаратури) з конфігурацією певних режимів роботи 
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Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 12 Ф-Каталог  

 
Дисципліна Телекомунікаційний процесінг міжнародних фінансових 

систем 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Знання та розуміння загальних понять про телекомунікаційні мережі, мережеві 
технології, Територіально-розподілені мережі, основи криптографії та кібербезпеки. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи функціонування  телекомунікаційних систем, які забезпечують, зокрема, 
процесінг міжнародних фінансових систем за допомогою сучасних захищених хмарних 
технологій.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Метою дисципліни є вивчення студентами загальних підходів до побудови сучасних 
телекомунікаційних мереж, обслуговуючих  міжнародні спеціалізовані системи, з 
використанням хмарних технологій і засобів мережевої взаємодії на прикладі 
телекомунікаційного процесінгу міжнародних фінансових систем та формування у 
студентів здатності виконувати типові завдання щодо планування, розгортання і 
технічного супроводу телекомунікаційної компоненти хмарної мережі засобами 
моніторингу,  забезпечення кібербезпеки та спеціалізованих засобів доставки контенту. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- застосовувати сучасні програмні і програмно-апаратні засоби використання 
телекомунікаційних технологій у хмарних середовищах; 
- застосовувати методи і способи тестування інформаційної безпеки інфраструктури. 
- забезпечувати підтримку телекомунікаційного процесінгу в міжнародній фінансовій 
системі електронних платежів та біржовій діяльності; 
- запобігати крадіжкам персональних даних. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- володіння типовими протоколами і технологіями масштабування ресурсів 
обчислювальних платформ; 
- вміння використовувати сучасні і перспективні варіанти хмарної інфраструктури для 
забезпечення функціонування вітчизняних та зарубіжних мереж спеціалізованого 
призначення, зокрема, міжнародних фінансових систем; 
- володіння методами та способами управління та побудови відмовостійких 
телекомунікаційних інфраструктур. 

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, базовий підручник (друковане видання), комплекс навчально-
методичного забезпечення.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Телекомунікаційний супровід віртуалізованих 
комерційних систем 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Знання та розуміння загальних понять про телекомунікаційні мережі, мережеві 
технології, Територіально-розподілені мережі, основи криптографії та кібербезпеки. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи функціонування  телекомунікаційних систем, які забезпечують супровід 
віртуалізованих комерційних систем, зокрема, за допомогою сучасних інформаційних 
технологій.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Метою дисципліни є вивчення студентами загальних підходів до побудови сучасних 
телекомунікаційних мереж, обслуговуючих  спеціалізовані системи, з використанням 
засобів мережевої взаємодії на прикладі телекомунікаційного супроводу 
віртуалізованих комерційних систем та формування у студентів здатності виконувати 
типові завдання щодо планування, розгортання і технічного супроводу 
телекомунікаційної мережі засобами моніторингу та спеціалізованих засобів доставки 
контенту. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- застосовувати сучасні програмні і програмно-апаратні засоби використання 
телекомунікаційних технологій у мережевих середовищах; 
- застосовувати методи і способи тестування інформаційної безпеки інфраструктури. 
- забезпечувати підтримку телекомунікаційного супроводу віртуалізованих 
комерційних систем.- 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- володіння типовими прийомами доцільного використання ресурсів 
телекомунікаційних систем; 
- вміння використовувати сучасні і перспективні варіанти телекомунікаційної 
інфраструктури для забезпечення функціонування вітчизняних та зарубіжних мереж 
спеціалізованого призначення, зокрема, віртуалізованих комерційних систем; 
- володіння методами та способами управління та побудови відмовостійких 
телекомунікаційних інфраструктур. 

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, базовий підручник (друковане видання), комплекс навчально-
методичного забезпечення.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Телекомунікаційний процесінг систем фінансової безпеки  
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивченн  

Знання та розуміння загальних понять про телекомунікаційні мережі, мережеві 
технології, Територіально-розподілені мережі, основи криптографії та кібербезпеки. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи функціонування  телекомунікаційних систем, які забезпечують, зокрема, 
телекомунікаційний процесінг систем фінансової безпеки за допомогою сучасних 
захищених хмарних технологій.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Метою дисципліни є вивчення студентами загальних підходів до побудови сучасних 
телекомунікаційних мереж, обслуговуючих  міжнародні спеціалізовані системи, з 
використанням технологій захисту інформації і засобів мережевої взаємодії на 
прикладі телекомунікаційного процесінгу систем фінансової безпеки та формування у 
студентів здатності виконувати типові завдання щодо планування, розгортання і 
технічного супроводу телекомунікаційної компоненти мережі засобами моніторингу,  
забезпечення кібербезпеки та спеціалізованих засобів доставки контенту. 

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

- застосовувати сучасні програмні і програмно-апаратні засоби використання 
телекомунікаційних технологій; 
- застосовувати методи і способи тестування інформаційної безпеки інфраструктури. 
- забезпечувати підтримку телекомунікаційного процесінгу систем фінансової безпеки. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

- володіння типовими протоколами і технологіями використання ресурсів 
обчислювальних платформ; 
- вміння використовувати сучасні і перспективні варіанти телекомунікаційної 
інфраструктури для забезпечення функціонування вітчизняних та зарубіжних мереж 
спеціалізованого призначення; 
- володіння методами та способами управління та побудови відмовостійких 
телекомунікаційних інфраструктур. 

Інформаційне 
забезпечння 

Силабус дисципліни, базовий підручник (друковане видання), комплекс навчально-
методичного забезпечення.  

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи. 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Освітній компонент 13 Ф-Каталог  
 

Дисципліна Безпроводові мережі та технології 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Схемотехніка”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Системи 
комутації”. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи побудови та функціонування сучасних інфокомунікаційних безпроводових 
мереж, особливо користувацького доступу, а також оволодіння основами аналітичної 
інженерії та розрахунку таких мереж.  

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо освоєння принципів побудови, організації, 
функціонування та експлуатації сучасних інфокомунікаційних безпроводових мереж, 
їх взаємодію з інформаційними технологіями, зокрема хмарними технологіями. Курс 
допоможе сформувати творчу особистість студента та навчить самоактуалізації його 
творчого потенціалу.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: базові положення та архітектуру сучасних стандартів 
інфокомунікаційних безпроводових мереж; основні сучасні технології 
інфокомунікаційних безпроводових мереж; вимоги міжнародних стандартів щодо 
сучасних безпроводових мереж; особливості технологій конвергентних 
безпроводових мереж; особливості інтеграції з іншими інфокомунікаційними 
мережами. 
Набути навичок і вмінь:  виконувати науково-дослідні роботи по вдосконаленню 
сучасних інфокомунікаційних безпроводових мереж, провадити розрахунки 
необхідних параметрів мереж; проводити технічне обслуговування; проводити 
розрахунки і вимірювання частотно-територіального планування безпроводових 
мереж; освоювати нове обладнання безпроводових мереж; поєднувати 
дослідницьку, проектну і виробничу діяльність у власній практиці. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Виконувати типові завдання щодо структурно-функціональної побудови та 
експлуатації інфокомунікаційних безпроводових мереж, проектування і дослідження 
як конкретних безпроводових мереж, так і їх типових компонентів, частотно-
територіального планування; налаштовувати програмно-визначувані вузли мережі; 
використовувати апаратні та програмні засоби для керування безпроводовою 
мережею; виконувати технічно-експлуатаційне встановлення обладнання; визначати 
особливості застосування різних технологій безпроводової передачі даних з 
використанням апаратних та програмних засобів; практичне розгортання 
безпроводової комп’ютерної мережі; проектувати дослідницьку роботу і отримувати 
з неї теоретичні і практичні результати. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальний посібник, електронні матеріали лекцій, методичні 
рекомендації до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні і лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Інфокомунікаційні безпроводові системи 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Схемотехніка”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Системи 
комутації”. 

Що буде 
вивчатися 

Основи побудови та функціонування усієї різноманітності сучасних 
інфокомунікаційних безпроводових систем, особливо широкосмугового 
користувацького доступу, а також оволодіння основами технічного системного 
аналізу та розрахунку таких систем. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає можливості освоєння принципів побудови, функціонування та експлуатації 
сучасних інфокомунікаційних безпроводових систем, їх взаємодію з інформаційними 
технологіями. Курс допоможе сформувати творчу особистість студента та навчить 
самоактуалізації його творчого потенціалу.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: основні положення та архітектуру основних стандартів 
інфокомунікаційних безпроводових систем; основні сучасні технології 
інфокомунікаційних безпроводових систем; вимоги міжнародних стандартів щодо 
сучасних безпроводових систем; принципи реалізації та стеки протоколів сучасних 
безпроводових систем; особливості технологій конвергентних безпроводових систем; 
особливості інтеграції з іншими інфокомунікаційними системами. 
Набути навичок і вмінь:  виконувати науково-дослідні роботи по вдосконаленню 
сучасних інфокомунікаційних безпроводових систем, провадити розрахунки 
необхідних параметрів систем; проводити технічне обслуговування (програмними 
засобами) і сигналізації ; проводити розрахунки і вимірювання частотно-
територіального планування безпроводових систем; освоювати нове обладнання 
безпроводових систем для його розгортання і експлуатації; поєднувати дослідницьку, 
проектну і виробничу діяльність у власній практиці. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Виконувати типові завдання щодо структурно-топологічної і організаційно-технічної 
побудови та експлуатації інфокомунікаційних безпроводових систем, проектування і 
дослідження як конкретних безпроводових систем, так і їх типових компонентів, 
частотно-територіального планування; налаштовувати програмно-визначувані вузли 
системи; використовувати апаратні та програмні засоби для керування 
безпроводовою системою; визначати особливості застосування різних технологій 
безпроводової передачі даних з використанням апаратних та програмних засобів; 
практичне розгортання безпроводової комп’ютерної системи; проектувати 
дослідницьку роботу і отримувати з неї теоретичні і практичні результати. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальний посібник, електронні матеріали лекцій, методичні 
рекомендації до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні і лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 
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Дисципліна Інфокомунікаційні безпроводові технології та їх 
застосування 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Курс 4 
Обсяг 4 кредити ЄКТС 
Мова викладання Українська 
Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій та систем 
Вимоги до 
початку вивчення  

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні таких 
дисциплін, як “Схемотехніка”, “Електродинаміка та поширення радіохвиль”, “Системи 
комутації”. 

Що буде 
вивчатися 

Принципи побудови та особливості сучасних інфокомунікаційних безпроводових 
технологій та систем і мереж на їх основі, а також оволодіння основами технічного 
аналізу та методів застосування таких технологій. 

Чому це 
цікаво/треба 
вивчати 

Курс надає компетенції щодо освоєння принципів функціонування сучасних 
інфокомунікаційних безпроводових технологій, їх взаємодію з інформаційними 
технологіями. Курс допоможе сформувати творчу особистість студента та навчить 
самоактуалізації його творчого потенціалу.  

Чому можна 
навчитися 
(результати 
навчання) 

Знати і розуміти: основні принципи та можливі застосування основних 
інфокомунікаційних безпроводових технологій; вимоги міжнародних стандартів щодо 
сучасних безпроводових систем і мереж; принципи реалізації та стеки протоколів 
сучасних безпроводових систем і мереж; особливості інтеграції з іншими 
інфокомунікаційними системами  і технологіями. 
Набути навичок і вмінь:  виконувати науково-дослідні роботи по вдосконаленню 
сучасних інфокомунікаційних безпроводових технологій; проводити технічне 
обслуговування (програмними засобами); освоювати нове обладнання 
безпроводових систем для його розгортання і експлуатації; поєднувати дослідницьку, 
проектну і виробничу діяльність у власній практиці. 

Як можна 
користуватися 
набутими 
знаннями і 
уміннями 
(компетентності) 

Виконувати типові завдання щодо технічної методів функціонування та експлуатації 
інфокомунікаційних безпроводових технологій, проектування і дослідження як 
безпроводових мереж на їх основі; налаштовувати програмно-визначувані вузли 
систем; виконувати технічно-експлуатаційне встановлення обладнання; визначати 
особливості застосування різних технологій безпроводової передачі даних з 
використанням апаратних та програмних засобів; практичне розгортання 
безпроводової комп’ютерної мережі; проектувати дослідницьку роботу і отримувати 
з неї теоретичні і практичні результати. 

Інформаційне 
забезпечення 

Силабус дисципліни, навчальний посібник, електронні матеріали лекцій, методичні 
рекомендації до практичних занять. 

Форма 
проведення 
занять 

Лекції, практичні і лабораторні заняття 

Семестровий 
контроль 

Залік 

 


