
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 2.3; 

2. Назва: Мережеві інформаційні технології; 

3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Соломко М. Т. к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

− орієнтуватись в сучасних мережних технологіях, їх можливостях, перспективах розвитку; 

− формулювати й роз'ясняти концепції та задачі інформатизації суспільства; 

− застосовувати сучасні інструментально-технологічні системи для розробки апаратно-програмних 

комплексів до інтелектуальної мережі; 

− проектувати розподілені комп'ютерні системи та мережі відповідно до заданих вимог; 

− кваліфіковано експлуатувати апаратно-програмні комплекси та мережне програмне забезпечення в 

корпоративних мережах та управляючих системах об’єктів ЦА. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота,  контрольні 

заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Комп’ютерні мережі", " Об’єктно-

оріїнтоване програмування ", " Системне програмне забезпечення "; 

         Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): -;  
12. Зміст курсу: Еволюція комп’ютерних мереж та інформаційних технологій.     

Стандартизація в області телекомунікаційних систем та інформаційних технологій. 

Технологія та моделі «клієнт - сервер». 

Види телекомунікаційної взаємодії. 

Технології розподіленої обробки даних. 

Інтернет – технології. 

Технології доступу до інформаційних ресурсів бази даних. 

Інтеграція інформаційних технологій в інтелектуальні мережі. 

Технології інтегрованих інформаційних систем. 

Технології групової роботи та Інтранет/Інтернет. 

Технології інформаційних сховищ даних. 

Технології електронного документообігу. 

Технології геоінформаційних систем. 

Технології експертних систем. 

Мережі наступного покоління. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Гольдштейн Б.С., Ехриель И.М., Рерле Р.Д. Интеллектуальные сети. – М.: Радио и связь, 2005. – 502 с. 

2. Остерлох Х. TCP/IP. Семейство протоколов передачи данных в сетях компьют. – К.: Диасофт, 2002. – 567 с.    

3. Стивенс У.Р. UNIX. Разработка сетевых приложений. – СПб: Питер, 2003. – 1085 с. 

4. Ретана А., Слайд Д., Уайт Р. Принципы проектиров.. корпоратив. IP-сетей. − СПб: Вильямс, 2002. − 368 с. 

5. Столлингс В. Современные компьютерные сети. − СПб: Питер, 2003. − 992 c.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                    І.П.П. науковий ступінь, вчене звання 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: PP 2.3 (кодування за навчальним планом)
1
; 

2. Name: Network Information Technology; 

3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of training, when discipline is offered: 5; 

6. Semester, when studying discipline: 9; 

7. Number of credits established ECTS: 5 (зазначити цифрами); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Solomko M.T. Ph.D., associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

- To orientate in modern network technologies, their capabilities, prospects of development; 

− formulate and explain the concepts and tasks of informatization of society; 

− apply modern instrumental and technological systems for the development of hardware and software complexes to 

the intellectual network; 

− design distributed computer systems and networks in accordance with the requirements; 

− Qualitatively exploited hardware and software complexes and network software in corporate networks and control 

systems of CA objects CA. 
10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory assistant work, practice. classes, self-study. work, control measures 

       11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Computer Networks”, “Object Oriented 

Programming”, “System Software”;      

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): - ; 
12. Course content: Evolution of computer networks and information technologies 

Standardization in the field of telecommunication systems and information technologies. 

Technology and models of "client-server". 

Types of telecommunication interaction. 

Distributed Data Processing Technologies. 

Internet technology. 

Technologies of access to information resources of the database. 

Integration of information technologies in intelligent networks. 

Integrated Information Systems Technologies. 

Groupware and Intranet / Internet technologies. 

Information storage technology technologies. 

Technologies of electronic document circulation. 

Technologies of geographic information systems. 

Technologies of expert systems. 

Networks of the next generation. 
13. Recommended editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Goldstein B.S., Ehryl I.M., Rerla R.D. Intelligent networks. - M .: Radio and communication, 2005. - 502 p. 

2. Osterloch H. TCP / IP. Family of protocols for data transmission in computer networks. - K.: Diasoft, 2002.-567 pp. 

3. Stevens U.R. UNIX. Development of network applications. - St. Petersburg: Peter, 2003. - 1085 p. 

4. Retana A., Slide D., White R. Principles of designers .Corporate. IP networks.-St. Petersburg:Williams,2002.-368 p. 

5. Stollings V. Modern computer networks. - St. Petersburg: Peter, 2003. - 992 c. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  

26 hours. of lectures, 24 hours. laboratory works, 100 years. it's your job. Together - 150 hours. multimedia 

tools.Methods: Interactive lectures, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final examination (40 points): written exam or test, or oral at the end of 3 semesters.    

 Current control (60 points): testing, survey, laboratory works. 

   16. Teaching language: Ukrainian, English 

 

Head of Department                                                                                       B.B. Krulikovskyі  c.t.s, docent 

                                                           

1
 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


