
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Системного аналізу» 
(назва) 

 

 

Освітнього рівня бакалавр 

Спеціальності 124 Системний аналіз 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

 
1. Назва освітньої компоненти Глобальна інформаційна інфраструктура 

 

2. Тип вибіркова  

 

 
3. Обсяг: 

 

Кредитів ECTS 
 

Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 
Лабораторних 

занять 
Самостійна 
підготовка 

5 150 18  18 18 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 
вивченню 

 
Застосування інформаційно-комунікаційних засобів 

Освітні 

компоненти для 
яких є базовою 

 

1. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

2. Дипломна робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК15. Здатність використовувати сучасні інфокомунікаційні системи та технології, прикладні і спеціалізовані комп’ютерні системи та середовища 
з метою їх запровадження у професійній діяльності. 
ПК19. Здатність до побудови, усунення несправностей, моніторингу мереж для підтримки цілісності, конфіденційності та доступності даних та 
пристроїв;  володіння методами і засобами роботи з комп’ютерними засобами, системами та мережами; здатність вибирати конфігурацію, тип і 
структуру комп’ютерної мережі, експлуатувати комп’ютерні мережі в процесі виконання обчислень, в тому числі розподілених. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
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1. Основні положення моделі взаємодії відкритих систем (OSI), 

мережної моделі передачі даних (TCP/IP), сімейства технологій 
пакетної передачі даних Ethernet. 

1. Використовувати знання моделі взаємодії відкритих систем (OSI) та 

мережної моделі передачі даних (TCP/IP) для проектування і розробки 
мережевих рішень. 

2. Перелік та призначення мережного обладнання, інтерфейси 
управління комутаторів, порядок використання інтерфейсів для 

конфігурації мережного обладнання. 

2. Використовувати інтерфейс командного рядка (CLI) для здійснення 
базової конфігурацію комутаторів при проектуванні і розробці 

мережевих рішень. 

3. Порядок створення та конфігурації користувальницьких віртуальних 

локальних мереж (VLAN) та VLAN спеціальних видів, управління 
конфігурацією. 

3. Керувати програмним забезпеченням комутатора, створювати та 

зберігати активну конфігурацію у різних файлах конфігурації для 
розгортання та інтеграція мережевих рішень та систем 

4. Перелік, характеристику та порядок порівняння і використання 

топологій проводових і безпроводових мереж для інтеграції мережних 

рішень, порядок налаштування служб інтеграції проводових та 
безпроводових мереж (BSS, ESS, WDS). 

4. Підключати безпроводову точку доступу до відповідного комутатора 

проводової мережі, вносити зміни до конфігурації точки доступу для 

розгортання та інтеграція мережевих рішень та систем. 

5. Характеристику кожного рівня мережної моделі передачі даних 

TCP/IP, протоколи мережного рівня, призначення протоколів 
транспортного рівня, опис роботи протоколів загального застосування. 

5. Використовувати взаємодію протоколів моделі TCP/IP для 

забезпечення відповідності мереж потребам інформаційного обміну. 

6. Основи роботи та обгрунтування рішень для маршрутизованих 

мереж з метою забезпечення потреб інформаційного обміну, опис 

протоколів, які використовуються для керування маршрутами. 

6. Конфігурувати та аналізувати статичні маршрути, конфігурувати 

маршрутизацію за допомогою протоколу маршрутизації RIP, 

перевіряти маршрутизацію для забезпечення відповідності мереж 
потребам інформаційного обміну 

 

7. Порядок використання мережевих аналізаторів та систем управління, 

роботу системи управління (PCM+), призначення та використання 

параметрів конфігурації простого протоколу управління (SNMP). 

7. Встановлювати систему управління PCM+ на сервері, входити у 

систему та вікривати і перевіряти роботу мережевих пристроїв, 

досліджувати опції управління системи управління PCM+; 

досліджувати варіанти керування мережою за допомогою системи 

управління PCM+. 

8. Шестирівнему методологія усунення несправностей HP, порядок 

визначення загальних проблем проводових та безпроводових мереж і 

можливі рішення по їх усуненню. 

8. Практично реалізовувати методологію пошуку та усунення 

несправностей: збирати необхідну інформацію, аналізувати інформацію 

з метою встановлення проблеми, розробляти та виконувати план дій, 

тестувати систему після усунення несправності. 

9. Порядок оптимізації продуктивності мережі за допомогою статичної 

та динамічної агрегації каналів, оптимізацію мережі за допомогою 

створення мультикаст груп, порядок забезпечення доступності мереж за 
допомогою протоколу зв’язуючого дерева STP (MSTP). 

 

9. Забезпечити оптимізація, доступність і надійність мереж шляхом 

впровадження технологічних рішень для удосконалення мереж 

10. Основні напрямки  стратегії  компанії   Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) з розвитку мережних технологій, основні принципи реалізації 

архітектурних рішень побудови  мереж з гнучкою архітектурою та її 

10. Використовувати знання щодо переваги гнучкої архітектури та її 
складових (FlexFabric, FlexCampus, FlexBranch, and FlexManagement), 

характеристики комутаторів нового покоління, технології 
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складових: FlexFabric, FlexCampus, FlexBranch, and FlexManagement, 

основні переваги гнучкої мережної архітектури HPE, спрощення та 

революційне перетворення мережної архітектури за допомогою 

інтелектуального центру управління (IMC), інтелектуальної стійкої 

структури (IRF) та програмно-визначених мереж (SDN). 

інтелектуальної стійкої структури (IRF) , інтелектуальної системи 

управління IMC програмно-визначених мереж (SDN) для 

обгрунтування основних положень при проектуванні архітектурних 

рішень побудови мереж з гнучкою архітектурою. 

11. Порядок створення та налаштування VLANs на комутаторах 

ProVision та Comware, налаштування на комутаторах DHCP-серверів 

та DHCP-ретрансляторів для різних мережних рішень гнучкої 
архітектури. 

11. Налаштовувати користувацькі VLANs на всіх комутаторах гнучкої 

мережі, налаштовувати на комутаторах необхідні параметри DHCP- 

сервера та DHCP-ретранслятора для розгортання конвергентної 
мережної інфраструктури. 

12. Порядок застосування стандартів протоколу зв’язуючого дерева 

(STP) на комутаторах ProVision та Comware, які допомагають керувати 

множинними надмірними зв’язками між комутаторами гнучкої мережі, 
що виключає передачу пакетів по замкненій петлі. 

12. Конфігурувати протоколи швидкого та множинного зв’язуючого 

дерева (RSTP, MSTP) на комутаторах ProVision та Comwarе для 

ефективного розгортання конвергентної мережної інфраструктури. 

13. Основні принципи використання агрегації каналів для підвищення 

пропускної здатності каналів передачі між мережними пристроями 

гнучкої мережної архітектури, призначення та характеристики різних 
видів агрегації. 

13. Налаштовувати статичну агрегацію каналів відповідно до протоколу 

LACP на комутаторах ProVision та Comware, перевіряти балансування 

трафіку на окремих фізичних каналах. 

14. Основні принципи та протоколи маршрутизації інформації між 

мережами гнучкої архітектури, доцільність застосування прямих або 

непрямих маршрутів, статичної або динамічної маршрутизації. 

14. Конфігурувати статичні маршрути на комутаторах ProVision та 

Comwarе, здійснювати налаштування та перевіряти роботу протоколу 

маршрутизації OSPF, аналізувати таблицю маршрутизації на 

комутаторах ProVision та Comwarе. 

15. Основні принципи організації безпроводової комунікації, стандарти 

безпроводових мереж, порядок управління безпроводовою мережею за 

допомогою вєб-інтерфейсу точки доступу HP MSM. 

15. Встановлювати та підключати точку доступу HP E MSM до 

проводової мережі, здійснювати налаштування точки доступу, 

створювати віртуальну службу комунікації (VSC), яка підтримує 
безпроводовий трафік та його захист. 

16. Можливості інтелектуального центру управління (IMC) щодо 

керування фізичними та віртуальними мережами, мережним трафіком 

та мережними пристроями різних виробників, централізованого 
моніторингу мереж. 

16. Встановлювати інтелектуальний центр управління (IMC) на сервері, 

входити у систему, відкривати і перевіряти роботу мережевих 

пристроїв, аналізувати опції управління IMC, застосовувати різні 
варіанти керування та адміністрування мережами за допомогою IMC. 

17. Основні принципи перетворення групи фізичних комутаторів у 

віртуальну інтелектуальну стійку структури (IRF) яка працює як один 

простий віртуальний комутатор, порядок налаштування 
інтелектуальної стійкої структури (IRF). 

17. Здійснювати конфігурацію інтелектуальної стійкої структури (IRF), 

здійснювати включення IRF у роботу з урахуванням жорстко 

визначеної послідовності операцій. 

18. Основні характеристики, принцип побудови та архітектуру 

програмно-визначених мереж, особливості управління мережною 
інфраструктурою за допомогю контролера, основні характеристики та 

18. Використовувати знання основних принципів та особливостей 

роботи програмно-визначених мереж для удосконалення розгортання 
конвергентної мережної інфраструктури. 
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и 

режими роботи протоколу управління інфраструктурою OpenFlow.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 14. Знати структури, алгоритми та способи передачі інформації в інформаційних, інфокомунікаційних системах та технологіях; вміти 
обґрунтовувати, аналізувати та розробляти рішення щодо вибору та застосуванню обладнання для вирішення виробничих завдань 
ПРН 17. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в 
комп’ютерних системах і мережах 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

 

Вид заняття 

 

Тема 

 

Знати 

 

Вміти 
План 

заняття 

Лекція, 

методична 
розробка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні 

мережні 

технології 

 

 

Лекція 1 

 

 
Тема: Основи мережних 

технологій 

1. Основні положення моделі 

взаємодії відкритих систем 

(OSI), мережної моделі 

передачі даних (TCP/IP), 

сімейства технологій 

пакетної передачі даних 
Ethernet. 

1. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/IP) для 

проектування і розробки 
мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

Лекція 2 

 

 
Тема: Мережне 

обладнання 

2. Перелік та призначення 

мережного обладнання, 

інтерфейси управління 

комутаторів, порядок 

використання інтерфейсів 

для конфігурації мережного 

обладнання. 

2. Використовувати 
інтерфейс командного 

рядка (CLI) для здійснення 

базової конфігурацію 

комутаторів при 

проектуванні і розробці 

мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 
Лекція 3 

 

 

Тема: Конфігурація 

комутаторів 

3. Порядок створення та 

конфігурації 

користувальницьких 

віртуальних локальних 

мереж (VLAN) та VLAN 

спеціальних видів, 

управління конфігурацією. 

3. Керувати програмним 

забезпеченням комутатора, 

створювати та зберігати 

активну конфігурацію у 

різних файлах конфігурації 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 
Лекція 4 

 

Тема: Мережна 

інфраструктура 

4. Перелік, характеристику 

та порядок порівняння і 

використання топологій 
проводових і безпроводових 

4. Підключати 
безпроводову точку 

доступу до відповідного 

комутатора проводової 

  

 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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   мереж для інтеграції 

мережних рішень, порядок 

налаштування служб 

інтеграції проводових та 

безпроводових мереж (BSS, 

ESS, WDS). 

мережі, вносити зміни до 

конфігурації точки доступу 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем. 

  

 

 

 
Лекція 5 

 

 
Тема: Взаємодія 

протоколів моделі 

TCP/IP. 

5. Характеристику кожного 

рівня мережної моделі 

передачі даних TCP/IP, 

протоколи мережного рівня, 

призначення протоколів 

транспортного рівня, опис 

роботи протоколів 

загального застосування. 

5. Використовувати 

взаємодію протоколів 

моделі TCP/IP для 

забезпечення 

відповідності мереж 

потребам інформаційного 

обміну. 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 

Лекція 6 

 

 

 

Тема: Протоколи 

маршрутизації 

інформації 

 
6. Основи роботи та 

обгрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами. 

6. Конфігурувати та 

аналізувати статичні 

маршрути, конфігурувати 

маршрутизацію за 

допомогою протоколу 

маршрутизації RIP, 

перевіряти маршрутизацію 

для забезпечення 

відповідності мереж 

потребам інформаційного 
обміну 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

Проектування 

та 

впровадження 

мережевих 

рішень, 

адмініструван 

ня та 

управління 

мережами 

 

 

 

 

Лекція 7 

 

 

 

Тема: Управління та 

адміністрування 

мережами 

 

7. Порядок використання 

мережевих аналізаторів та 

систем управління, роботу 

системи управління (PCM+), 

призначення та 

використання параметрів 

конфігурації простого 

протоколу управління 

(SNMP). 

7. Встановлювати систему 

управління PCM+ на 

сервері, входити у 

систему та вікривати і 

перевіряти роботу 

мережевих пристроїв, 

досліджувати опції 

управління системи 

управління PCM+; 

досліджувати варіанти 

керування мережою за 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 
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    допомогою системи 

управління PCM+. 

  

 

 

 

 

Лекція 8 

 

 

 

 
Тема: Усунення 

несправностей мереж 

 
8. Шестирівнему 

методологія усунення 

несправностей HP, порядок 

визначення загальних 

проблем проводових та 

безпроводових мереж і 

можливі рішення по їх 

усуненню. 

8. Практично реалізовувати 

методологію пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми, 

розробляти та виконувати 

план дій, тестувати 

систему після усунення 

несправності. 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 

Лекція 9 

 

 

 

Тема: Оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж. 

9. Порядок оптимізації 

продуктивності мережі за 

допомогою статичної та 

динамічної агрегації каналів, 

оптимізацію мережі за 

допомогою створення 

мультикаст груп, порядок 

забезпечення доступності 

мереж за допомогою 

протоколу зв’язуючого 
дерева STP (MSTP). 

 

 
9. Забезпечити оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

удосконалення мереж 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 
Сучасні 

мережні 

технології 

 

 
Практичне 

заняття 1 

 

 
Тема: Основи мережних 

технологій 

 1. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/IP) для 

проектування і розробки 
мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Мережне 

обладнання 

 2. Використовувати 
інтерфейс командного 

рядка (CLI) для здійснення 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 
course/vie 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 
view.php?id= 
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    базової конфігурацію 

комутаторів при 

проектуванні і розробці 
мережевих рішень. 

w.php?id= 

2320 

2320 

 

 

Практичне 

заняття 3 

 

 

Тема: Конфігурація 

комутаторів 

 3. Керувати програмним 

забезпеченням комутатора, 

створювати та зберігати 

активну конфігурацію у 

різних файлах конфігурації 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 
Практичне 

заняття 4 

 

 

 
Тема: Мережна 

інфраструктура 

 4. Підключати 
безпроводову точку 

доступу до відповідного 

комутатора проводової 

мережі, вносити зміни до 

конфігурації точки доступу 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем. 

 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 
Практичне 

заняття 5 

 
 

Тема: Взаємодія 

протоколів моделі 

TCP/IP. 

 5. Використовувати 

взаємодію протоколів 

моделі TCP/IP для 

забезпечення 

відповідності мереж 

потребам інформаційного 

обміну. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

Практичне 

заняття 6 

 

 
Тема: Протоколи 

маршрутизації 

інформації 

 6. Конфігурувати та 

аналізувати статичні 

маршрути, конфігурувати 

маршрутизацію за 

допомогою протоколу 

маршрутизації RIP, 

перевіряти маршрутизацію 

для забезпечення 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 
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    відповідності мереж 

потребам інформаційного 

обміну 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектування 

та 

впровадження 

мережевих 

рішень, 

адмініструван 

ня та 

управління 

мережами 

 

 

 

 

 

 
Практичне 

заняття 7 

 

 

 

 

 

Тема: Управління та 

адміністрування 

мережами 

 7. Встановлювати систему 

управління PCM+ на 

сервері, входити у 

систему та вікривати і 

перевіряти роботу 

мережевих пристроїв, 

досліджувати опції 

управління системи 

управління PCM+; 

досліджувати варіанти 

керування мережою за 

допомогою системи 

управління PCM+. 

 

 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 
Практичне 

заняття 8 

 

 

 

 
Тема: Усунення 

несправностей мереж 

 8. Практично реалізовувати 

методологію пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми, 

розробляти та виконувати 

план дій, тестувати 

систему після усунення 

несправності. 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 
 

Практичне 

заняття 9 

 
Тема: Оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж. 

 9. Забезпечити оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

удосконалення мереж 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 
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Сучасні 

мережні 

технології 

 

 
Лабораторне 

заняття 1 

 

 
Тема: Основи мережних 

технологій 

 1. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/IP) для 

проектування і розробки 
мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 
Лабораторне 

заняття 2 

 

 
Тема: Мережне 

обладнання 

 2. Використовувати 
інтерфейс командного 

рядка (CLI) для здійснення 

базової конфігурацію 

комутаторів при 

проектуванні і розробці 

мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

Лабораторне 

заняття 3 

 

 

Тема: Конфігурація 

комутаторів 

 3. Керувати програмним 

забезпеченням комутатора, 

створювати та зберігати 

активну конфігурацію у 

різних файлах конфігурації 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 
Лабораторне 

заняття 4 

 

 

 
Тема: Мережна 

інфраструктура 

 4. Підключати 
безпроводову точку 

доступу до відповідного 

комутатора проводової 

мережі, вносити зміни до 

конфігурації точки доступу 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем. 

 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 
Лабораторне 

заняття 5 

 

Тема: Взаємодія 

протоколів моделі 

TCP/IP. 

 5. Використовувати 

взаємодію протоколів 

моделі TCP/IP для 

забезпечення 

відповідності мереж 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 
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    потребам інформаційного 
обміну. 

  

 

 

 

 

Лабораторне 

заняття 6 

 

 

 

 
Тема: Протоколи 

маршрутизації 

інформації 

 6. Конфігурувати та 

аналізувати статичні 

маршрути, конфігурувати 

маршрутизацію за 

допомогою протоколу 

маршрутизації RIP, 

перевіряти маршрутизацію 

для забезпечення 

відповідності мереж 

потребам інформаційного 

обміну 

 

 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 

 

 
Проектування 

та 

впровадження 

мережевих 

рішень, 

адмініструван 

ня та 

управління 

мережами 

 

 

 

 

 
 

Лабораторне 

заняття 7 

 

 

 

 

 

Тема: Управління та 

адміністрування 

мережами 

 7. Встановлювати систему 

управління PCM+ на 

сервері, входити у 

систему та вікривати і 

перевіряти роботу 

мережевих пристроїв, 

досліджувати опції 

управління системи 

управління PCM+; 

досліджувати варіанти 

керування мережою за 

допомогою системи 

управління PCM+. 

 

 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 
Лабораторне 

заняття 8 

 

 
Тема: Усунення 

несправностей мереж 

 8. Практично реалізовувати 

методологію пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми, 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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    розробляти та виконувати 

план дій, тестувати 

систему після усунення 
несправності. 

  

 
 

Лабораторне 

заняття 9 

 
Тема: Оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж. 

 9. Забезпечити оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

удосконалення мереж 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сучасні 

мережні 

технології 

 

 
Самостійна 

робота 1 

 

 
Тема: Основи мережних 

технологій 

1. Основні положення моделі 

взаємодії відкритих систем 

(OSI), мережної моделі 

передачі даних (TCP/IP), 

сімейства технологій 

пакетної передачі даних 

Ethernet. 

1. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/IP) для 

проектування і розробки 
мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 
Самостійна 

робота 2 

 

 
Тема: Мережне 

обладнання 

2. Перелік та призначення 

мережного обладнання, 

інтерфейси управління 

комутаторів, порядок 

використання інтерфейсів 

для конфігурації мережного 

обладнання. 

2. Використовувати 
інтерфейс командного 

рядка (CLI) для здійснення 

базової конфігурацію 

комутаторів при 

проектуванні і розробці 

мережевих рішень. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

Самостійна 

робота 3 

 

 

Тема: Конфігурація 

комутаторів 

3. Порядок створення та 

конфігурації 

користувальницьких 

віртуальних локальних 

мереж (VLAN) та VLAN 

спеціальних видів, 

управління конфігурацією. 

3. Керувати програмним 

забезпеченням комутатора, 

створювати та зберігати 

активну конфігурацію у 

різних файлах конфігурації 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

Самостійна 

робота 4 

 

Тема: Мережна 

інфраструктура 

4. Перелік, характеристику 

та порядок порівняння і 

використання топологій 

проводових і безпроводових 

4. Підключати 
безпроводову точку 

доступу до відповідного 

комутатора проводової 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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   мереж для інтеграції 

мережних рішень, порядок 

налаштування служб 

інтеграції проводових та 

безпроводових мереж (BSS, 

ESS, WDS). 

мережі, вносити зміни до 

конфігурації точки доступу 

для розгортання та 

інтеграція мережевих 

рішень та систем. 

2320  

 

 

Самостійна 

робота 5 

 

 
Тема: Взаємодія 

протоколів моделі 

TCP/IP. 

5. Характеристику кожного 

рівня мережної моделі 

передачі даних TCP/IP, 

протоколи мережного рівня, 

призначення протоколів 

транспортного рівня, опис 

роботи протоколів 

загального застосування. 

5. Використовувати 

взаємодію протоколів 

моделі TCP/IP для 

забезпечення 

відповідності мереж 

потребам інформаційного 

обміну. 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 
Самостійна 

робота 6 

 

 

 

Тема: Протоколи 

маршрутизації 

інформації 

 
6. Основи роботи та 

обгрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами. 

6. Конфігурувати та 

аналізувати статичні 

маршрути, конфігурувати 

маршрутизацію за 

допомогою протоколу 

маршрутизації RIP, 

перевіряти маршрутизацію 

для забезпечення 

відповідності мереж 

потребам інформаційного 
обміну 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

Проектування 

та 

впровадження 

мережевих 

рішень, 

адмініструван 

ня та 

управління 

мережами 

 

 

 

 
Самостійна 

робота 7 

 

 

 

Тема: Управління та 

адміністрування 

мережами 

 

7. Порядок використання 

мережевих аналізаторів та 

систем управління, роботу 

системи управління (PCM+), 

призначення та 

використання параметрів 

конфігурації простого 

протоколу управління 

(SNMP). 

7. Встановлювати систему 

управління PCM+ на 

сервері, входити у 

систему та вікривати і 

перевіряти роботу 

мережевих пристроїв, 

досліджувати опції 

управління системи 

управління PCM+; 

досліджувати варіанти 

керування мережою за 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320


13 
 

    допомогою системи 

управління PCM+. 

  

 

 

 

 
Самостійна 

робота 8 

 

 

 

 
Тема: Усунення 

несправностей мереж 

 
8. Шестирівнему 

методологія усунення 

несправностей HP, порядок 

визначення загальних 

проблем проводових та 

безпроводових мереж і 

можливі рішення по їх 

усуненню. 

8. Практично реалізовувати 

методологію пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми, 

розробляти та виконувати 

план дій, тестувати 

систему після усунення 

несправності. 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

 

 

 

 
Самостійна 

робота 9 

 

 

 

Тема: Оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж. 

9. Порядок оптимізації 

продуктивності мережі за 

допомогою статичної та 

динамічної агрегації каналів, 

оптимізацію мережі за 

допомогою створення 

мультикаст груп, порядок 

забезпечення доступності 

мереж за допомогою 

протоколу зв’язуючого 
дерева STP (MSTP). 

 

 
9. Забезпечити оптимізація, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

удосконалення мереж 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

course/vie 

w.php?id= 

2320 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/course/ 

view.php?id= 

2320 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. FRANK MILLER. Designing & Deploying Network Solutions for Small and Medium Business. Instructor Textbook Rev. 1.0. – 2014. – 602 р. 
2. Designing & Deploying Network Solutions for Small and Medium Business. Student Lab Guide Rev. 1.0. – 2014. – 125 р. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Іспит 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2320
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11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

1. Мережні комутатори ProVision - 6 
2. Точка доступу HP MSM-430 - 2 

3. Обладнання для доступу до інтерфейсів комутаторів 

4. Операційна система комутатора ProVision 

5. Система управління PCM+ 

6. Програма «Трафік-генератор» 

7. Програма «Сервер DHCP» 
8. Програмна платформа Certification 

 


