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Силабус курсу 2020-2021 навчального року 

 

Назва курсу Інформаційні мережі 

Адреса викладання 

курсу 

Проспект Свободи, 18, м. Львів  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра інформаційних систем у менеджменті 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Інформаційні технології, 122 комп'ютерні науки 

Викладачі курсу Мельник Богдан Кирилович, кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційних систем у менеджменті 

Контактна інформація 

викладачів 

bohdan.melnyk@lnu.edu.ua, м. Львів, проспект Свободи, 18, к.100 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Viber, Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій необхідно написати на електронну пошту викладачеві або 

телефонувати заздалегідь (не пізніше одного робочого дня) 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання про  

організацію і функціонування інформаційних мереж  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Інформаційні мережі” є дисципліною вільного вибору для 

освітньої програми з підготовки магістра, яка викладається у 3-му 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS) 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни “Інформаційні мережі” є формування у 

студентів системи теоретичних і практичних знань, вмінь і навичок, 

необхідних для проектування та експлуатації інформаційних мереж. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Воробієнко Л.А. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: 

Підручник / П.П. Воробієнко,Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: 

САММІТ-Книга, 2010. – 708 с. 

2. Довгий С.О., Савченко О.Я., Воробієнко П.П. та ін. Сучасні 

телекомунікації: мережі, технології, економіка, управління, 

регулювання / За ред. С.О. Довгого. – К.: Український Видавничий 

Центр, 2002. – 520 с. 

3. Тененбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПБ. Питер. 2005. – 

992 с. 3. Рослякв А.В., Ваняшин С.В., Самсонов М.Ю. и др. Сети 

следующего поколения NGN / Под ред. А.В. Рослякова. – М.: Эко-

Трендз, 2008. – 424 с. 

4. Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Основы 

инфокоммуникационных технологий. Учебное пособие для 

вузов/Под ред. В.П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 

2009. – 712 с. 

Тривалість курсу 120   год. 

Обсяг курсу Денне навчання: 24 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій і 

8 годин практичних занять. На самостійну роботу відведено 96 годин 

Очікувані результати знати і розуміти: 

mailto:bohdan.melnyk@lnu.edu.ua
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навчання  загальні принципи побудови і функціонування інформаційних 

мереж; 

 моделі опису мережевої архітектури; 

 мережеві концепції; 

 типи інформаційних мереж;   

вміти: 

 використовувати мережні технології; 

 користуватися інформаційними послугами; 

 налаштовувати окремі сегменти інформаційних мереж; 

 впроваджувати засоби інформаційних мереж у майбутній фаховій 

діяльності 

Ключові слова Інформаційні мережі, сегменти мережі, мережеві служби, інформаційні 

технології   

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних занять і консультацій для кращого 

розуміння тем 

Теми подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, комбінований 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

інформаційних і телекомунікаційних технологій, комп'ютерних мереж, 

організації баз даних і знань сприйняття категоріального апарату  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

 за джерелом передавання та сприйняттям студентами навчальної 

інформації: словесні (лекції, дискусії), наочні (ілюстрації, 

презентації), практичні методи (тестові завдання, виконання 

лабораторних  завдань),  

 за логікою передавання та сприйняття студентами навчальної 

інформації: індуктивні та дедуктивні методи; 

 за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: методи 

стимулювання пізнавальних потреб, методи стимулювання 

обов’язку, відповідальності, доброчесності 

Необхідне обладнання Вивчення курсу передбачає використання обладнання комп'ютерних 

мереж і відповідного програмного забезпечення  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за таким співвідношенням:  

- практичні заняття: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 40; 

- контрольні заміри (модулі): 60% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 60; 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Політика виставлення балів. Ураховуються бали, набрані під час 

поточного тестування, самостійних робіт і бали підсумкового 

тестування. 

Питання до 

контрольних замірів 

Наводиться перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості вивчення курсу буде 

сформовано після завершення курсу 
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* Схема курсу 

8 тиж. / 

120 год. 
Тема, план 

Форма 

діяльності 

Література 

(за номерами 

в основній та-

блиці сила-

бусу) 

Год. 

 

Термін 

виконання 

1 / 15 

 

 

Тема 1. Загальні принципи побудови 

інформаційних мереж 

Загальні відомості про інформаційні мережі. 

Інтернет-сервіс-провайдинг. Мережі підпри-

ємств і установ. Загальне розуміння телеко-

мунікаційних процесів. Поняття інформацій-

ної мережі. Реалізація інформаційних проце-

сів. Ресурси інформаційної мережі. Конвер-

генція мереж, технологій і послуг. Інфокому-

нікаційна мережа. Глобальна інформаційна 

інфраструктура.   

Лекція, 

практичне 

заняття, са-

мостійна 

робота 

1,2,4 7,5  Тиждень 

2 /15  

 
Тема 2. Моделі системного опису мережевої 

архітектури 

Поняття архітектури мережі. Фізична і логіч-

на топологія мереж. Елементи структури ме-

режі і їхні функції. Логічна структура мережі: 

функціональна, протокольна і програмна мод-

елі. Компоненти і моделі фізичної структури 

мережі.   

Лекція, 

практичне 

заняття, са-

мостійна 

робота 

1,2,4 7,5  Тиждень 

3 /15  

 
Тема 3. Принципи телекомунікації 

Сегментний підхід у побудові мереж. Виокрем-

лення сегментів мережі за різними ознаками. 

Побудова сегментів мережі за відповідністю 

до багаторівневої моделі взаємодії відкритих 

систем. Узагальнені характеристики сегмен-

тів. Поєднання сегментів мережі. Базові теле-

комунікаційні технології. 

Лекція, 

практичне 

заняття, са-

мостійна 

робота 

1-4 7,5  Тиждень 

4 / 15  

 
Тема 4. Мережеві концепції 

Концепція єдиної автоматизованої мережі 

зв’язку. Концепції цифрової мережі інтеграль-

ного обслуговування її підвидів (вузькосмугової, 

широкосмугової. Концепція інтелектуальної ме-

режі. Концепції керування мережами (TMN i 

TINA). Концепції мереж наступного покоління.       

Лекція, 

практичне 

заняття, са-

мостійна 

робота 

1-4 7,5  Тиждень 

5 / 15  

 
Тема 5. Транспортні мережі і мережі доступу 

Різновиди транспортних сегментів. Тран-

спортування в локальних мережах. Транспор-

тні мережі METRO. Транспортні мережі 

CORE. Мультисервісні транспортні мережі. 

Мережі проводового доступу. Мережі без-

проводового доступу. Мережі мобільного дос-

тупу. Узагальнена архітектура та модель ме-

режі доступу.      

Лекція, 

практичне 

заняття, са-

мостійна 

робота 

1-3 7,5  Тиждень 

6 /15  

 
Тема 6. Мережі підприємств  
Особливості побудови мереж підприємств. 

Технології та обладнання мереж підприємств. 

Структуровані кабельні системи будівель. Ор-

Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

1, 2, 4 7,5  Тиждень 
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ганізація віддаленого доступу в мережах під-

приємств. Організація доступу до ресурсів гло-

бальної мережі. Доступ типу “мережа”- “ме-

режа”. 

робота 

7 / 15  

 
Тема 7. Мережеві служби 

Поняття послуги, служби, клієнта та абонен-

та мережі. Види мережевих служб. Характе-

ристики мережевого трафіку. Телекомуніка-

ційні та інформаційні послуги. Конвергентні 

послуги. Конвергентні платформи для надання 

послуг. Відкритий доступ до послуг. 

Лекція, 

практичне 

заняття, 
самостійна 

робота 

1-4 7,5  Тиждень 

8 /15 

 
Тема 8. Сучасні технології інформаційних 

мереж 

ІР-телефонія. Нові послуги ІР-телефонії. Гло-

бальна система персонального зв’язку. Мере-

жеве керування. 

Лекція, 

практичне 

заняття, са-

мостійна 

робота 

1-4 7,5  Тиждень 

Силабус курсу розроблено Мельником Б.К. 


