
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _Системний аналіз______ 

                                           (назва) 

Освітнього рівня   _бакалавр_______________________________________ 

Спеціальності        124 Системний аналіз 

Галузь знань          _12 Інформаційні технології  

 

1. Назва освітньої компоненти   Конвергентна мережна інфраструктура  

                                                                                                  (назва дисципліни) 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                       

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 16 - 16 32 66 

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 

1. Основні положення моделі взаємодії відкритих систем (OSI), мережної 

моделі передачі даних (TCP/IР), сімейства технологій пакетної передачі 

даних Ethernet. 

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

мережної моделі передачі даних (TCP/I),P) для проектування і розробки 

мережевих рішень. 

2. Перелік та призначення мережного обладнання, інтерфейси 

управління комутаторів, порядок використання інтерфейсів для 

конфігурації мережного обладнання. 

2. Розраховувати пікову та середню швидкість обміну повідомленнями 

за кількістю користувачів, видами послуг та вимогами їх до мережі. 

3. Порядок створення та конфігурації користувальницьких віртуальних 

локальних мереж (VLAN) та VLAN спеціальних видів, управління 

конфігурацією. 

3. Підключати безпроводову точку доступу до відповідного комутатора 

проводової мережі, вносити зміни до конфігурації точки доступу 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. 

4. Розраховувати кількість та вартість обладнання для розгортання 

сучасних проводових та безпроводових мереж із визначенням етапів їх 

модернізації за тенденцією скорочення життєвого циклу обладнання 

кожного ступеня ієрархії.  



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 обґрунтування рішень для маршрутизованих мереж 

з метою забезпечення потреб інформаційного обміну, опис протоколів, 

які використовуються для керування маршрутами 

6. Забезпечити синтез, аналіз та оптимізацію, доступність і надійність 

мереж шляхом впровадження технологічних рішень для модернізації та 

удосконалення мереж. 

7. Шестирівнему методологія усунення несправностей HP, порядок 

визначення загальних проблем проводових та безпроводових мереж і 

можливі рішення по їх усуненню. 

7. Практично реалізовувати методологію пошуку та усунення 

несправностей: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з метою 

встановлення проблеми, розробляти та виконувати план дій, тестувати 

систему після усунення несправності. 

8. Основні напрямки стратегії компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE) 

з розвитку мережних технологій, основні принципи реалізації 

архітектурних рішень побудови мереж з гнучкою архітектурою та її 

складових. 

8. Встановлювати та підключати точку доступу HPE MSM до проводової 

мережі, здійснювати налаштування точки доступу, створювати 

віртуальну службу комунікації (VSC), яка підтримує безпроводовий 

трафік та його захист. 

9. Основні принципи використання агрегації каналів для підвищення 

пропускної здатності каналів передачі між мережними пристроями 

гнучкої мережної архітектури, призначення та характеристики різних 

видів агрегації. 

9. Проводити дослідження та розрахунки показників ефективності 

мереж, напрямків їх покращення з метою оптимізації і вдосконалення 

проводових і безпроводових мереж. 

10. Основні принципи організації безпроводової комунікації, стандарти 

безпроводових мереж, порядок управління безпроводовою мережею за 

допомогою вєб-інтерфейсу точки доступу HP MSM. 

10.Вміти застосовувати прогресивні інфокомунікаційні технології для 

аналізу та прийняття рішень, технології проектування, вимірювання і 

побудови інформаційних систем. 

 

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 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Т

е

м

а

 

1

:

Загальні відомості про 

КМІ. 

Вступ до дисципліни 

КМІ. 

1. Основні терміни КМІ, 

види зв’язку. 

інфокомунікаційних послуг, 

потоки інформації та 

трафіків. 

2. Перелік та 

призначення мережного 

обладнання, інтерфейси 

управління комутаторів. 

1. Здійснювати вибір 

обладнання мереж за 

вимогами користувачів. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=697

96 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69796 

Лекція 2 

Т

е

м

а

 

2

:

Основи з’єднання для 

передавання інформації в 

КМІ 

 

1. Способи комутації, 

що застосовуються в 

комутаційному обладнанні 

мереж їх різновиди та 

особливості. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=697

98 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69798 

Лекція 3 

Т

е

м

а

 

3

:

Принципи взаємодії 

 

1. Основні положення 

моделі взаємодії відкритих 

систем (OSI), мережної 

моделі передачі даних 

(TCP/IР), сімейства 

технологій пакетної передачі 

даних Ethernet. 

Використовувати знання 

моделі взаємодії відкритих 

систем (OSI),) та мережної 

моделі передачі даних 

(TCP/I),P) для 

проектування і розробки 

мережевих рішень. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

11 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69811 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69796
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69798
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69811


2. Характеристику 

кожного рівня мережної 

моделі передачі даних 

TCP/IP, протоколи 

мережного рівня, 

призначення протоколів 

транспортного рівня, опис 

роботи протоколів 

загального застосування. 

Лекція 4 
Тема 4: Модель якості 

роботи мережі. 

Основи роботи та 

обґрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами 

Вміти застосовувати 

прогресивні 

інфокомунікаційні 

технології для аналізу та 

прийняття рішень, 

технології проектування, 

вимірювання і побудови 

інформаційних систем. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/index.

php?id=25

30 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/index.

php?id=2530 

Лекція 5 

Тема 5. Високошвидкісні 

мережі та інформаційні 

технології що їх 

забезпечують.  

1. Різновиди високо 

швидкісних мереж та 

технологій їх забезпечення і 

реалізації. 

2. Основні напрямки 

стратегії компанії Hewlett 

Packard Enterprise (HPE) з 

розвитку мережних 

технологій, основні 

принципи реалізації 

архітектурних рішень 

Вміти застосовувати 

прогресивні 

інфокомунікаційні 

технології для аналізу та 

прийняття рішень, 

технології проектування, 

вимірювання і побудови 

інформаційних систем. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

04 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69904 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/index.php?id=2530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69904


побудови мереж з гнучкою 

архітектурою та її складових. 

Лекція 6 

Тема 6: Локальні 

комп’ютерні мережі. 

Мережа Ethernet. 

 

Основи роботи та 

обгрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами 

Володіти методами і 

засобами роботи з 

комп’ютерними мережами; 

вибирати конфігурацію, 

тип і структуру 

комп’ютерної мережі; 

експлуатувати комп’ютерні 

мережі в процесі виконання 

розподілених обчислень. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

05 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69905 

Лекція 7 
Т

е

м

а

 

7

:

Мережі кабельних 

технологій. 

Перелік, характеристику та 

порядок порівняння і 

використання топологій 

проводових мереж для 

інтеграції мережних рішень, 

порядок налаштування 

служб інтеграції проводових 

мереж. 

Володіти методами і 

засобами роботи з 

проводовими 

комп’ютерними мережами 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

14 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

15 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69914 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69915 

Лекція 8 

Тема 8: Інтегровані теле 

радіо інформаційні 

системи з радіо доступом  

Перелік, характеристику та 

порядок порівняння і 

використання топологій 

безпроводових мереж для 

інтеграції мережних рішень, 

порядок налаштування 

Вміти застосовувати 

прогресивні технології для 

аналізу та прийняття 

рішень, проектування, 

вимірювання і побудови 

інформаційних систем. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

17 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69917 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69905
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69914
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69915
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69915
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служб інтеграції 

безпроводових мереж. 

 

Практичне 

заняття 1 

Тема: Розрахунки 

основних показників 

ефективності мереж 
 

1. Проводити 

дослідження та розрахунки 

показників ефективності 

мереж, напрямків їх 

покращення з метою 

оптимізації і 

вдосконалення проводових 

і без проводових мереж. 

2. Розраховувати 

кількість обладнання для 

розгортання сучасних 

проводових та без 

проводових мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

01 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69801 

Практичне 

заняття 2 

Тема: Оцінка системного 

підходу до проектування 

мереж. 

1. Етапи процесу проек- 

тування складних систем. 

2. Науково-технічне 

супроводження проектуван-

ня, будівництва та 

експлуатації мереж. 

 

3. 1. Відрізняти етапи процесу 

проектування складних 

систем. 

4. 2. Виконувати науково-

технічне супроводження 

проектування, будівництва 

та експлуатації мереж. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

00 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69800 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69801
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
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http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69800


Практичне 

заняття 3 

Тема: Розробка загальної 

структури мережі 

доступу міста. 

1. Перелік та 

призначення мережного 

обладнання, інтерфейси 

управління комутаторів, 

порядок використання 

інтерфейсів для конфігурації 

мережного обладнання. 

1. Використовувати знання 

моделі взаємодії відкритих 

систем (OSI),) та мережної 

моделі передачі даних 

(TCP/I),P) для 

проектування і розробки 

мережевих рішень. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

02 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69802 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Обґрунтування та 

розробка тополого-

функціональної моделі 

мережі доступу міста. 

 

 

 

1. Забезпечити синтез, 

аналіз та оптимізацію 

тополого-функціональної 

моделі мережі доступу. 

2. Оцінювати 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

09 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69809 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Розрахунки схеми 

потоків мережі доступу 

міста 

 

 

Розраховувати пікову та 

середню швидкість обміну 

повідомленнями за 

кількістю користувачів, 

видами послуг та вимогами 

їх до мережі. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

15 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69815 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69802
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69802
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http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69815
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69815
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69815
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69815
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69815


Практичне 

заняття 6 

Тема: Уточнення 

технічних вимог до 

проектованої мережі 

доступу (МД) та 

інформаційно-потоковий 

розрахунок мережі. 

1. Основні напрямки 

стратегії компанії Hewlett 

Packard Enterprise (HPE) з 

розвитку мережних 

технологій, основні 

принципи реалізації 

архітектурних рішень 

побудови мереж з гнучкою 

архітектурою та її складових. 

2. Основи роботи та 

обґрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами. 

Забезпечити синтез, аналіз 

та оптимізацію, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

09 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69909 

Практичне 

заняття 7 

Тема Розрахунок техніко-

економічних показників 

мережі доступу міста. 

 

   Розраховувати кількість 

та вартість обладнання для 

розгортання сучасних 

проводових та 

безпроводових мереж із 

визначенням етапів їх 

модернізації за тенденцією 

скорочення життєвого 

циклу обладнання кожного 

ступеня ієрархії. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2532 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2532 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69909
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69909
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69909
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69909
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69909
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
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http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532


Практичне 

заняття 8 

Тема: Оптимізація та 

удосконалення мереж 

КМІ.  

 

Основи роботи та 

обґрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами 

1. Вміти застосовувати 

прогресивні 

інфокомунікаційні 

технології для аналізу та 

прийняття рішень, 

технології проектування, 

вимірювання і побудови 

інформаційних систем. 

2. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI),) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/I),P) для 

проектування і розробки 

мережевих рішень. 

3. Забезпечити синтез, 

аналіз та оптимізацію, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2532 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/quiz/

view.php?

id=69923 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2532 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/qu

iz/view.php?i

d=69923 

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=2532
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http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=69923
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http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=69923
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http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=69923


Лабораторне 

заняття 1 

Тема: Дослідження 

різновидів 

телекомунікаційних 

мереж як складової КМІ і 

визначення їх 

особливостей 

 

 

Проводити дослідження та 

розрахунки показників 

ефективності мереж, 

напрямків їх покращення з 

метою оптимізації і 

вдосконалення проводових 

і безпроводових мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=697

97 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69797 

 
Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Аналіз потреб до 

послуг мереж доступу 

міст з різною кількістю 

мешканців 

 

Виконувати аналіз потреб 

до послуг мереж доступу 

міст з різною кількістю 

мешканців. 

http://dl.d

ut.edu.ua/f

ile.php/25

30/PzLb/l

ab1_1.pdf 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/2530/PzLb/l

ab1_1.pdf 

 
Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Дослідження 

необхідності та 

можливості побудови і 

розвитку мереж доступу 

міста. 

 

Основи роботи та 

обґрунтування рішень для 

маршрутизованих мереж з 

метою забезпечення потреб 

інформаційного обміну, опис 

протоколів, які 

використовуються для 

керування маршрутами 

1. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI),) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/I),P) для 

проектування і розробки 

мережевих рішень. 

2. Забезпечити синтез, 

аналіз та оптимізацію, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

http://dl.d

ut.edu.ua/f

ile.php/25

30/PzLb/l

ab1_2.pdf 

http://dl.dut.e

du.ua/file.php

/2530/PzLb/l

ab1_2.pdf 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=69797
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http://dl.dut.edu.ua/file.php/2530/PzLb/lab1_2.pdf


технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

 
Лабораторне 

заняття 4 

Тема: Дослідження 

потреб кількості 

обладнання мережі 

доступу міста 

 

 

Розраховувати кількість та 

вартість обладнання для 

розгортання сучасних 

проводових та 

безпроводових мереж із 

визначенням етапів їх 

модернізації за тенденцією 

скорочення життєвого 

циклу обладнання кожного 

ступеня ієрархії. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

17 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69817 

 
Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Дослідження 

необхідних видів робот 

та визначення кількості 

експлуатаційного 

персоналу мережі 

 

Вміти застосовувати 

прогресивні 

інфокомунікаційні 

технології для аналізу та 

прийняття рішень, 

технології проектування, 

вимірювання і побудови 

інформаційних систем. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=698

18 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69818 
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Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Оцінка основних 

параметрів віртуального 

пакетного каналу 

 

   Основні принципи 

використання агрегації 

каналів для підвищення 

пропускної здатності каналів 

передачі між мережними 

пристроями гнучкої 

мережної архітектури, 

призначення та 

характеристики різних видів 

агрегації. 

   Проводити оцінку 

основних параметрів 

віртуального пакетного 

каналу 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

21 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69921 

 
Лабораторне 

заняття 7 

Тема: Розробка паспорту 

проекту мережі доступу 

міста 

 

 

Досліджувати ефективність 

мережі доступу, 

оптимізацію її за вимогами 

замовника і розробляти 

паспорт проекту мережі 

доступу міста. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2532 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2532 

 
Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Вибір видів 

обладнання для вузлів 

мережі 

 

 

Здійснювати вибір та 

розраховувати кількість та 

вартість обладнання для 

розгортання сучасних 

проводових та безпроводових 

мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

mod/resou

rce/view.p

hp?id=699

10 

http://dl.dut.e

du.ua/mod/re

source/view.p

hp?id=69910 

 
Самостійна 

робота 1 

Тема: Розрахунки 

основних показників 

ефективності мереж. 

Різновиди 

 

Розраховувати кількість 

обладнання для 

розгортання сучасних 

проводових та без 

проводових мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2530 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2530 
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телекомунікаційних 

мереж як складової КМІ. 

Самостійна 

робота 2 

Тема: Оцінка системного 

підходу до проектування 

мереж. Необхідності та 

можливості побудови і 

розвитку мереж доступу 

міста. 

 

5. 1. Відрізняти етапи процесу 

проектування складних 

систем. 

6. 2. Виконувати науково-

технічне супроводження 

проектування, будівництва 

та експлуатації мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2530 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2530 

Самостійна 

робота 3 

Тема: Розробка загальної 

структури мережі 

доступу міста за 

завданням. 

 

Використовувати знання 

моделі взаємодії відкритих 

систем (OSI),) та мережної 

моделі передачі даних 

(TCP/I),P) для 

проектування і розробки 

мережевих рішень. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2530 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2530 

Самостійна 

робота 4 

Тема: Обґрунтування та 

розробка тополого-

функціональної моделі 

мережі доступу міста. 

 

Оцінювати доступність і 

надійність мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2530 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2530 

Самостійна 

робота 5 

Тема: Розрахунки схеми 

потоків мережі доступу 

міста. 

 

 

Розраховувати пікову та 

середню швидкість обміну 

повідомленнями за 

кількістю користувачів, 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2530 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2530 
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видами послуг та вимогами 

їх до мережі. 

Самостійна 

робота 6 

Тема: Уточнення 

технічних вимог до 

проектованої мережі 

доступу (МД) та 

інформаційно-потоковий 

розрахунок мережі. 

 

Забезпечити синтез, аналіз 

та оптимізацію, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2532 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2532 

Самостійна 

робота 7 

Тема Розрахунок техніко-

економічних показників 

мережі доступу міста. 

 

   Розрахування показників 

мереж за тенденцією 

скорочення життєвого 

циклу обладнання кожного 

ступеня ієрархії. 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2532 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2532 

Самостійна 

робота 8 

Тема: Оптимізація та 

удосконалення мереж 

КМІ.  

 

 

4. Вміти застосовувати 

прогресивні 

інфокомунікаційні 

технології для аналізу та 

прийняття рішень, 

технології проектування, 

вимірювання і побудови 

інформаційних систем. 

5. Використовувати 

знання моделі взаємодії 

відкритих систем (OSI),) та 

мережної моделі передачі 

даних (TCP/I),P) для 

http://dl.d

ut.edu.ua/

course/vie

w.php?id=

2532 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2532 
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проектування і розробки 

мережевих рішень. 

6. Забезпечити синтез, 

аналіз та оптимізацію, 

доступність і надійність 

мереж шляхом 

впровадження 

технологічних рішень для 

модернізації та 

удосконалення мереж. 

 

Українською викладаються лекції, практичні заняття, презентації лекцій та ПЗ дублюються англійською, тестування та практичні завдання, задачі 

задаються і виконуються англійською мовою 

 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. FRANK MILLER. Designing & Deploying Network Solutions for Small and Medium Business. Іnstructor 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. 

3. Гніденко М.П., Вишнівський В.В., Сєрих С.О., Зінченко О.В., Прокопов С.В. Конвергентна мережна інфраструктура. – Навчальний посібник. – Київ: 

ДУТ, 2019. – 179 с. 

4.  Instructor Textbook «Designing & Deploying Connected Device Solutions for Small and Medium Business», Rev. 1.1., Hewlett‐ Packard Company, 

L.P., 2013.-831p. 

5. Бубенцова Л.В. Технология MPLS: учебное пособие для студентов четвертого курса / Бубенцова Л.В. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2010. 

– 44 стр. 

6. Соколов В.Ю. Iнформацiйнi системи i технологiї : Навч. посiб. — К. : ДУIКТ, 2010. — 138 с 



10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

 залік,  тестування проміжне та фінальне 

Контроль рівня навчальних досягнень студентів за навчальною дисципліною «Конвергентна мережна інфраструктура» здійснюється у вигляді 

поточного тестування та фінального тестування. 

Поточне тестування проводиться після кожної лекції, з метою контролю її міцного  засвоєння. Студенти виконують тести, які спрямовані на 

перевірку знань матеріалу лекції. Тести виконуються під час проведення практичного заняття, або у час самостійної роботи після лекції.  

Підсумковий контроль навчальних досягнень студентів за навчальну дисципліну здійснюється у формі заліку. Результати заносяться до відомості, 

згідно шкали оцінювання, як оцінка за навчальну дисципліну. 

Сертифікаційний екзамен. Якщо студент, по закінченню вивчення навчальної дисципліни, приймає участь у сертифікаційному екзамені на 

отримання міжнародного сертифікату, результати екзамену додатково враховуються при обрахуванні підсумкової оцінки за навчальну 

дисципліну. При цьому до підсумкових балів за навчальну дисципліну додається сума балів сертифікаційного екзамену  (СЕ) з коефіцієнтом 0,25. 

Загальна сума при цьому повинна складати на більше 100 балів, зайві бали не обліковуються.   

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія №216 «Лабораторія  штучного інтелекту» 

1. Комп’ютери LG 22EN33T   - 5 шт. (2011 р.), 8 шт. (2014 р.). 

2. Мультимедійна система; 

3. Мережні комутатори ProVision - 6  

4. Точка доступу HP MSM-430 – 2 

5. Обладнання для доступу до інтерфейсів комутаторів. 

 


