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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на четвертому курсі 

у сьомому семестрі та для студентів заочної форми навчання на 4 і 5 курсі у 7 і 9 семестрі. 

Кількість кредитів – 6, годин - 180 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 44 22 22 

заочна 10 6 4 

Самостійна робота, годин Денна -136 170 

 

Розклад занять 

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Дисципліна дозволяє студентам з’ясувати місце і роль сегменту доступу користувача в 

загальній структурі глобальної персональної інфокомунікаційної системі а також місце 

сегменту доступу в загальній інфокомунікаційної структурі сучасного суспільства. Головні 

задачі дисципліни полягають у придбанні студентами знань: проводових та безпроводових 

технологій доступу;  принципів формування локального та транспортного сегменту доступу; 

основних інтерфейсів, які використовують при побудові широкосмугової СДК. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Принципи мережного проектування» є  формування 

розуміння синергетичної тенденції розвитку сфери інфокомунікацій, перспектив розвитку 

телекомунікацій, особливостей функціонування і проектування мереж доступу, мотивації до 

самонавчання. 

В результаті вивчення курсу «Принципи мережного проектування» студенти повинні: 

знати: 

 чинні нормативи якості, рекомендації ISO, ITU та ETSI; особенности модемов, 

работающих по выделенным физическим линиям или SRM-модемов (Short Range 

Modem); особливості модемів, що працюють по лініях електропередачі; 

 основні регламентуючі документи технологій xDSL; 

 види xPON та принципи реалізації мережі на технології xPON; 

 особливості реалізації PON що впливають на якість обслуговування; 

 особливості створення МД на базі систем кабельного телебачення; 

 принципи побудови оптичних мереж доступу; 

 принципи використання безпроводових технологій у мережах доступу.  

вміти: 

 знаходити шляхи ефективного використання ресурсів мережі розподілу інформації, 

надійного доступу до ресурсів мережі; 
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 забезпечувати нормативну якість надання інфокомунікаційних послуг (ІКП), 

використовуючи набуті знання; 

 знаходити та ліквідовувати недоліки в роботі обладнання та ПЗ; 

 виконувати запити та заявки користувачів, усувати загрози інформаційної безпеки, 

використовуючи набуті знання та комп’ютерну техніку; 

 контролювати якість роботи системи доступу із застосуванням діючого ПЗ; 

 контролювати якість роботи обладнання та необхідне число каналів, змінюючи його за 

потребою у різних напрямках; 

 вибирати необхідні засоби та методи телекомунікацій та комп’ютерних мереж з 

інтерфейсами користувача; 

 вибирати шляхи та засоби розвитку та модернізації сегменту доступу користувача; 

 вибирати топологію мережі доступу та найбільш доцільні технології для її реалізації на 

основі аналізу параметрів і характеристик елементів і технічних умов проектування, а 

також умінь виконувати технічне обслуговування систем доступу.  

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий - екзамен. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ С.В. Сахарова 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________ С.В. Артеменко  
    підпис 
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