
Силабус дисципліни 

 

Назва дисципліни, 

обсяг у кредитах 

ЄКТС 

Інформаційно-керуючі локальні мережі, 

обсяг вивчення дисципліни – 4 кредити 

 

Загальна інформація 

про викладача 

Профатилов В.І., к.т.н., доцент кафедри «Автоматика та 

телекомунікації» 

Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

бакалавр, 8 семестр. 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати дисципліну 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і 

системи»: 

- спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» (ОПП Автоматика та 

автоматизація на транспорті); 

- спеціальність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП 

Системи керування рухом поїздів). 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Метою вивчення дисципліни є знання принципів 

проектування та експлуатації інформаційно-керуючих 

локальних мереж, засвоєння навиків роботи з 

програмними засобами для діагностики та налаштування 

інформаційно-керуючих локальних мереж, використання 

сучасних методів захисту мереж від несанкціонованого 

доступу. 

Компетентності, якими буде володіти студент: 

Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, 

електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, 

необхідному для розуміння процесів в системах 

автоматизації та зв’язку, комп’ютерно-інтегрованих 

технологіях. 

Здатність використовувати для вирішення професійних 

завдань новітні технології у галузі автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, 

проектування багаторівневих систем керування, збору 

даних та їх архівування для формування бази даних 

параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою 

засобів людино-машинного інтерфейсу. 

Здатність вільно користуватись сучасними 

комп’ютерними та інформаційними технологіями для 

вирішення професійних завдань, програмувати та 

використовувати прикладні та спеціалізовані 

комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення 



задач автоматизації та зв’язку. 

Результати навчання: 

Вміти проектувати багаторівневі системи керування і 

збору даних для формування бази параметрів процесу та 

їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 

інтерфейсу, використовуючи новітні комп’ютерно-

інтегровані технології. 

Вміти обґрунтовувати вибір структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для 

мікропроцесорних систем управління на базі локальних 

засобів автоматизації, промислових логічних 

контролерів та програмованих логічних матриць і 

сигнальних процесорів. 

Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване 

програмне забезпечення для вирішення типових 

інженерних задач у галузі автоматизації та зв’язку, 

зокрема, математичного моделювання, автоматизованого 

проектування, керування базами даних, методів 

комп’ютерної графіки. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни здобувач ступеня вищої освіти 

«бакалавр» повинен отримати програмні результати 

навчання при вивченні попередніх дисциплін: 

- комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики; 

- мікропроцесорні засоби автоматизації; 

- теорія інформації та передачі сигналів; 

- цифрові системи керування. 

Основні теми 

дисципліни 

Основні теми лекцій: 

1. Основні поняття цифрової комунікації. Модель 

процесу передачі інформації. 

2. Модель взаємодії відкритих систем (ВВС). 

3. Канали зв’язку для передачі дискретних даних. 

4. Методи передачі дискретних даних по фізичному 

каналу. 

5. Протоколи передачі дискретних даних канального 

рівня. 

6. Принципи побудови інформаційно-керуючих 

локальних мереж. 

7. Стандарт побудови локальних мереж типу Ethernet. 

8. Різновиди стандарту класичної локальної мережі 

Ethernet. 

9. Сучасні стандарти побудови локальних мереж 

Ethernet. 

10. Бездротові інформаційно-керуючі локальні мережі. 



11. Безпека та захист інформації в інформаційно-

керуючих локальних мереж. 

 

Основні теми практичних занять: 

1. Послідовний інтерфейс USB. 

2. Високонадійний CAN - протокол передачі даних для 

промислової автоматики. 

3. Стандарт бездротових персональних мереж Bluetooth. 

4. Методи цифрового та логічного кодування при 

передачі дискретних даних. 

5. Організація локальної мережі типу Ethernet. 

6. Мережеві служби і протоколи. Мережеві утиліти. 

7. Методика розрахунку пропускної спроможності та 

конфігурації локальної мережі Ethernet. 

8. Проектування локальної мережі Ethernet масштабу 

відділу. 

9. Програмне забезпечення для роботи в локальних 

мережах. 

10. Методи виключення конфліктів та визначення 

помилок в інформаційно-керуючих локальних мережах. 

11. Протоколи та засоби цифрової передачі даних по 

радіоканалу. 

 

Мова викладання українська 
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