
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми   «    Інформаційні системи та технології»_  _

                                                          (назва)

Освітнього рівня    бакалавр_

Спеціальності         122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології _

Галузь знань           12 Іформаційні технології_

1. Назва освітньої компоненти   _Інженерна інфраструктура центрів обробки даних_
                                                                                              (назва дисципліни)

2. Тип     вибіркова     

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

4 120 18 18 18 66
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Архітектура інформаційних систем

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Серверні платформи HPE

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ПП18 Здатність до оволодіння знаннями механізмів функціонування інфраструктури мереж майбутнього, придбання умінь користуватися 
концептуальними принципами побудови таких мереж, отримання навичок для розв’язування реальних задач, які виникають під час експлуатації 
інфраструктури мереж майбутнього. 
ПП23 Здатність до оволодіння базовими знаннями з інформаційно-телекомунікаційних мереж, основами проектування телекомунікаційних 
систем, що є специфікою Державного університету телекомунікацій.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців



1. Знання основ проектування інженерної інфраструктури ЦОД
2. Знання організації процесів управління життєвим циклом ЦОД;
3. Здатність організації ефективного управління енергосистемами та силовими електромережами;
4. Володіння методами проведення  моніторингу інженерних та телекомунікаційних систем ЦОД
5. Здатність впровадження систем автоматизації операційних процесів
6. Опановувати існуючі системи управління.
7. Виконувати вимоги по захисту інформації;.
8. Визначати оптимальні умови роботи системи управління при різних умовах.
9. Оптимізувати параметри системи управління при різних умовах функціонування телекомунікаційних та інженерних систем.
10. Підтримувати ефективність систем управління мережами.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН2 Здатність використовувати знання з основних фундаментальних, природничих та загально-інженерних дисциплін, а також системного 
аналізу, моделювання систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при розв’язанні типових задач, проектуванні та використанні ІСТ.
ПРН12 Здатність до застосування основ проектування інфокомунікаційних систем та мереж, що є специфікою Державного університету 
телекомунікацій.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1

Лекція 1
Що таке центр обробки 
даних

Класифікацію і типи ЦОД. 
Відмінність від серверних. 
Точка відмови. Резервування і 
дублювання. Рівні надійності 
tier і їх принципові відмінності. 
Схеми з резервуванням N + 1, 
N + 2, 2N, 2 (N + 1), 
вартість реалізації рішень

Вміння аналізувати, 
аргументувати, приймати 
рішення при розв’язанні 
спеціалізованих задач та 
практичних проблем 
телекомунікацій та 
радіотехніки, які 
характеризуються 
комплексністю та 
неповною визначеністю 
умов

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лекція 2 Архітектурні рішення. Загальні вимоги. Вибір місця 
для розміщення ЦОД. Зв'язок та
електрозабезпечення. Перелік 
регулятивних питань.  Вимоги 
до будівлі та машинного залу. 

Вміння застосовувати 
результати особистого 
пошуку та аналізу 
інформації для розв’язання
якісних і кількісних задач 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205
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Вимоги до розміщення та 
планування допоміжних 
приміщень ЦОД. Вимоги до 
ширини проходів. Конструкція 
стелі. Вплив рівня надійності на
архітектурне рішення. 

подібного характеру в 
інформаційно-
комунікаційних мережах, 
телекомунікаційних і 
радіотехнічних системах.

Лекція 3
Розміщення ІТ 
обладнання в ЦОД

Вимоги і рекомендації 
стандартів по розміщенню 
обладнання. Розміщення шаф і 
стійок у машинному залі

Здатність визначати та 
застосовувати у 
професійній діяльності 
методики випробувань 
інформаційно-
телекомунікаційних мереж,
телекомунікаційних та 
радіотехнічних систем на 
відповідність вимогам 
вітчизняних та 
міжнародних нормативних 
документів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лекція 4
Система 
електропостачання

Джерела електроенергії. 
Змінний і постійний струм. 
Вимоги до якості 
електроенергії. Типи і категорії 
навантажень, вплив на струм і 
напругу. Потужність 
номінальна, активна, фіктивна, 
коефіцієнт потужності. 
Коефіцієнт нелінійних 
спотворень, вплив гармонік 
вищого порядку

Здатність пояснювати 
результати, отримані в 
результаті проведення 
вимірювань, в термінах їх 
значущості та пов’язувати 
їх з відповідною теорією.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лекція 5 Система 
електропостачання

Вимоги та рекомендації 
стандартів. Джерела 
електропостачання. Мережа 
передачі електропостачання. 
Трансформаторні підстанції. 
Автоматичне введення резерву. 
Схеми розподілу 

Мати навички оцінювання,
інтерпретації та синтезу 
інформації і даних.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205
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електроживлення. 
Використання кабелів або 
шинопроводів. Статичні 
перемикачі (STS). Блоки 
розподілу електроживлення 
(PDU). Система захисту від ). Система захисту від 
перевантажень, короткого 
замикання

Лекція 6
Система гарантованого 
електроживлення

Вимоги та рекомендації 
стандартів до системи 
гарантованого 
електроживлення. Класифікація
джерел безперебійного 
електроживлення (статичні і 
динамічні). Коефіцієнт корисної
дії ДБЖ, методи підвищення 
ККД і вплив на надійність. 
Акумуляторні батареї (типи, 
проблеми, контроль). Час 
роботи системи гарантованого 
електроживлення. Розрахунок 
потужності системи 
гарантованого електроживлення

Здатність адаптуватись в 
умовах зміни технологій 
інформаційно-
комунікаційних мереж, 
телекомунікаційних та 
радіотехнічних систем.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лекція 7 Система резервного 
електроживлення

Джерела резервного 
електроживлення. Оцінка часу 
системи резервного 
електроживлення. Схема 
підключення джерел резервного
електроживлення. Дизель 
генераторні установки, 
стандарти, вимоги. Оцінка 
навантаження на ДГУ. 
Безперебійне живлення. Типи 
ДБЖ. Подвійного 
перетворення. Лінійно 
інтерактивний. Байпасний. 

Вміння грамотно 
застосовувати 
термінологію галузі 
телекомунікацій та 
радіотехніки.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205
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Постійного струму .Динамічні 
роторні ДБЖ. Основні вузли і 
складові частини ДБЖ. 
Випрямляч. Інвертор. 
Електронний байпас. Сервісний
байпас. Модульні джерела. 
Схеми реалізації ДБЖ на об'єкті
з урахуванням ненадійності

Лекція 8
Система резервного 
електроживлення

Не рекомендовані схеми. 
Проектування та підбір ДБЖ. 
Коефіцієнт потужності.  
Вихідні дані. Вимоги ПУЕ. 
Приклад розрахунку ДБЖ для 
ЦОДа. Підключення ДБЖ. 
Вхідний кабель і захист. Схема 
підключення. Монтаж ДБЖ. 
Експлуатація ДБЖ.  Приклад 
чекліст. Питання ЗІП. 
Обслуговуючий персонал. 
Зелені технології

Вміння описувати 
принципи та процедури, 
що використовуються в 
телекомунікаційних 
системах, інформаційно-
телекомунікаційних 
мережах та радіотехніці

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лекція 9
Структурована кабельна 
система

Середовище передачі даних 
(кручена пара, волокно). Склад 
кабельної системи 
(горизонтальні і магістральні 
кабелі). Моделі кабельних ліній
(постійна лінія і канал). 
Категорії і класи кабельних 
ліній (мінімальна і максимальна
довжина). Типи з'єднувачів і 
вибір з'єднувачів. Структура і 
топології кабельної системи 
(централізована і розподільна 
архітектура).

Вміння аналізувати та 
виконувати оцінку 
ефективності методів 
проектування 
інформаційно-
телекомунікаційних мереж,
телекомунікаційних та 
радіотехнічних систем.

http://
d  l.dut.edu.  
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 1

Розрахунок надійності та
резервування

Виконувати розрахунок 
надійності ЦОД та 
резервування

http://
dl.du  t.edu.  
ua/course/

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
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category.p
hp?id=205

category.php?
id=205

Практичне
заняття 2

Проектування 
архітектурних рішень

Користуватись 
програмним 
забезпеченням AutoCad 
для створення проектів

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 3

Проектування 
розміщення ІТ 
обладнання ЦОД

Працювати з технічною 
документацією, та згідно з 
ДБН спроектувати 
розміщення ІТ обладнання 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
c  ategory.p  
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 4

Забезпечення 
електропостачання

Розраховувати 
електропостачання за 
даними параметрами 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 5

Забезпечення 
електропостачання

Проектувати та 
реалізовувати схеми 
розподілу 
електроживлення, 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 6

Система гарантованого 
електроживлення

Розраховувати потужності 
систем гарантованого 
електроживлення

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 7

Системи резервного 
електроживлення

Проектувати схеми 
підключення джерел 
резервного 
електроживлення. 
Реалізація безперебійного 
живлення. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Практичне
заняття 8

Системи резервного 
електроживлення

Вміти створити схему 
реалізації на об’єкті з 
урахуванням надійності.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
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category.p
hp?id=205

category.php?
id=205

Практичне
заняття 9

Системи резервного 
електроживлення

Проектувати та обирати 
ДБЖ. Виконувати 
розрахунок потужності 
ДБЖ. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 1

Створення проекту 
віртуального ЦОД

Згідно технічного завдання
виконати розрахунок 
систем гарантованого та 
резервного 
електропостачання,

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 2

Створення проекту 
віртуального ЦОД

Виконати проект 
структурованої кабельної 
мережі.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 3

Створення проекту 
віртуального ЦОД

Для організації СКС 
виконати проект системи 
кабельних каналів

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 4

Створення проекту 
віртуального ЦОД

За даними параметрами 
розробити проект системи 
заземлення.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 5

Створення проекту 
віртуального ЦОД

За даними параметрами 
розробити проект системи 
кондиціонування

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 6

Створення проекту 
віртуального ЦОД

За даними параметрами 
розробити проект системи 
вентиляції

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
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hp?id=205 id=205

Лабораторне
заняття 7

Створення проекту 
віртуального ЦОД

За даними параметрами 
розробити проект системи 
охолодження

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 8

Створення проекту 
віртуального ЦОД

Організувати систему 
пожежної сигналізації, 
СКУД та 
відеоспостереження

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

Лабораторне
заняття 9

Передача готового 
проекту потенційному 
замовнику

Оперативно скоригувати 
зауваження, та віддати 
проект в роботу

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
category.p
hp?id=205

http://
dl.dut.edu.ua/
course/
category.php?
id=205

8. Мова вивчення освітньої компоненти
(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. ANSI Т1.413 (95). Перший стандарт ADSL. – American National Standards Institute [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http://www.ansi.org/; або

http://www.xdsl.ru/articles/standart.htm.
2. CCITT Recommendation X.140 (11/98). General Quality Of Service Parameters For Communication. Via Public Data Networks. – Geneva : The  

International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT), 2008. – 30 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/
rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.140-198811-S!!PDF-E&type=items.

3. ETSI TECHNICAL REPORT. ETR 003. Second Edition. Network Aspects (NA); General aspects of Quality of Service (QoS) and Network 
Performance (NP). – European Telecommunications Standards Institute, 1994, 10. – 31 р. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.etsi.org/deliver/etsi_etr/001_099/003/02_60/etr_003e02p.pdf.

4. IEEE-743/1995 Е. -  IEEE Standard Equipment Requirements and Measurement Techniques for Analog Transmission Parameters for 
Telecommunications [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?
partnum=STDWD94405&searchProductType=IEEE%20Standards.

5. ISO/IEC 7498-1:1994. Information Technology. Open Systems Interconnection. Basic Reference Model: The Basic Model. – International 
Telecommunication U). Система захисту від nion, 1994, 07. – 59 p.  Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http://webstore.iec.ch/preview/info_isoiec7498-
1%7Bed2.0%7Den.pdf.

6. ISO/IEC 8824(1990.12) [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : зам. ISO 8824:1987] [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 6]. Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
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Часть 1. Спецификация основной нотации. – Москва : Госстандарт РФ. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.gosthelp.ru/gost/gost6468.html.

7. ISO/IEC JTC1/SC33 Distributed Application Services. Working Draft for  Open Distributed Processing. Reference Model. Quality of Service. – 
Secretariat U). Система захисту від SA (ANSI), 1998, 01. – 63 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : ftp://ftp.fhg.de/archive/.../iso/.../33N145.pdf.gz

8. ITU). Система захисту від  -T Q.752. ITU). Система захисту від -T  Recommendation  Q.752 (06/97). Monitoring and measurements for Signaling System No. 7 networks. – International 
Telecommunication U). Система захисту від nion. – 55 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Q.752-
199706-I!!PDF-E&type=items.

9. ITU). Система захисту від - T Recommendation 1. 350: ISDN. General Aspects of Quality of Service and Network Performance in Digital Networks, including ISDNs. – 
International Telecommunication U). Система захисту від nion, 1993, 03. – 13 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : handle.itu.int/11.1002/1000/1250-en?locatt.

10. ITU). Система захисту від - T Recommendation E. 430. Quality of service framework. – Путумф : International Telecommunication U). Система захисту від nion, 1992, 06. – 3 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет 
ресурс]. – Режим доступу : www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?

11. ITU). Система захисту від - T Recommendation E. 800. Terms And Definition Related To Quality Of Service And Network Performance Including Dependability. – 
International Telecommunication U). Система захисту від nion, 1994, 08. – 53 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?

12. ITU). Система захисту від - T Recommendation X. 200 (1994) Information Technology. Open Systems Interconnection. Basic Reference Model: The Basic Model. – 
International Telecommunication U). Система захисту від nion, 1994, 07. – 59 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?

13. ITU). Система захисту від - T Recommendation X. 290. OSI Conformance Testing Methodology And Framework For Protocol Recommendations For ITU). Система захисту від . T Applications. 
General Concepts. – International  Telecommunication U). Система захисту від nion, 1994, 04. – 54 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.290-199504-I!!PDF-E&type=items.

14. ITU). Система захисту від - T Recommendation X. 641. Information technology - Quality of Service Framework. – International  Telecommunication U). Система захисту від nion, 1997, 12. – 49 p. 
Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.641-199712-I!!PDF-E&type=items. 

15. ITU). Система захисту від - T Recommendation X. 642. Information technology - Quality of Service - Guide to methods and mechanisms. – International Telecomunikation 
U). Система захисту від nion, 1998, Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.642-199809-I!!PDF-
E&type=items/

16. ITU). Система захисту від - T Recommendation Х. 700 | ISO / IEC 10746-2:1992, EN-Management Framework for Open Systems Interconnection (OSI) for CCITT 
Applications. Data Communication Networks (Структура управления для взаимодействия открытых систем (OSI) для применений CCITT– 
Корпоративный язык). – Geneva. – International  Telecommunication U). Система захисту від nion, 1992. – 16 р. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.700-199209-I!!PDF-E&type=items.

17. ITU). Система захисту від - T Recommendation Х. 902 | ISO / IEC 10746-2:1996. Information Technology. Open Distributed Processing. Reference Model: Foundations 
(Информационные технологии. Открытая  распределенная обработка. Эталонная  модель. Корпоративный язык). – Geneva : International  
Telecommunication U). Система захисту від nion, 1998. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.902-
200910-I!!PDF-E&type=items.

18. ITU). Система захисту від  -T М.1020. Recommendation to Plenary  : 1020. (05/03) [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/md/dologin_md.asp?
lang=en&id=R00-SG08-RP-1020!!MSW-E.

19. ITU). Система захисту від  -T М.1040. Recommendation M.1040-0 (03/94) [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-
M.1040-0-199403-W!!MSW-E.doc.

20. ITU). Система захисту від  -T Х.200. Recommendation X. 200 (1994) Information Technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model. – 
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21. ITU). Система захисту від -T Recommendation M.3400 (02/2000). TMN management functions.  – Geneva : International Telecommunication U). Система захисту від nion, 2001 [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 2000, 02]. – 96 p.
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https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.420-198811-I!!PDF-E&type=items/

23. ITU). Система захисту від -T 1.430. Recommendation I.430 (11/95). BASIC  U). Система захисту від SER-NETWORK  INTERFACE  –  LAYER  1  SPECIFICATION (Malaga-Torremolinos, 
1984; amended at Melbourne, 1988 and at Helsinki 1993; revised in 1995). – International Telecommunication U). Система захисту від nion, 1995. – 98 р. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет 
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24. ITU). Система захисту від -T Q.921 (09/97). Recommendation Q.921. ISDN U). Система захисту від ser-network Interface – Data Link layer specification (revised in 1997). – International 
Telecommunication U). Система захисту від nion, 1997. – 257 р. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http://www.itu.int/rec/T-REC-Q.921-199709-I/en.

25. ITU). Система захисту від -T Q.922. Recommendation Q.922 (02/92). ISDN Data Link Layer Specification For Frame Mode Bearer Services. – Geneva : International 
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27. ITU). Система захисту від -T Q.932. Recommendation Q.932 (05/98). ISDN U). Система захисту від ser-network Interface – Digital Subscriber Signaling System No. 1 – Generic procedures for the 
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international transmission systems, telephone circuits, telegraphy, facsimile and leased circuits - International  Telecommunication U). Система захисту від nion, 2005. – 65 p.  
Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : http  ://  www  .  billingcollege  .  com  /  upload  /  M  .3050%20-%20  Supplement  %203%20-%20  eTOM  %20  to  
%20  M  .3400%20  mapping  .  pdf  .

29. ITU). Система захисту від -T X130. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.130. CALL PROCESSING DELAYS IN PU). Система захисту від BLIC DATA NETWORKS WHEN PROVIDING 
INTERNATIONAL SYNCHRONOU). Система захисту від S CIRCU). Система захисту від IT-SWITCHED DATA SERVICES (Geneva, 1980; amended at Malaga-Torremolinos, 1984). –  
International Telecommunication U). Система захисту від nion, CCITT, 1988, 1993. – 15 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 
www.itu.int/.../dologin_pub.asp?...T...X.130...

30. ITU). Система захисту від -T X131. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.131. CALL BLOCKING IN PU). Система захисту від BLIC DATA NETWORKS WHEN PROVIDING INTERNATIONAL 
SYNCHRONOU). Система захисту від S CIRCU). Система захисту від IT-SWITCHED DATA SERVICES (Former X.132, Geneva, 1980; amended at Malaga-Torremolinos, 1984). –  International
Telecommunication U). Система захисту від nion, CCITT, 1988, 1993. – 5 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : www.itu.int/.../dologin_pub.asp?...T...X.131...

31. ITU). Система захисту від -T X134. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.134 (08/97). PORTION  BOU). Система захисту від NDARIES  AND  PACKET-LAYER  REFERENCE EVENTS:  BASIS  FOR  
DEFINING  PACKET-SWITCHED PERFORMANCE  PARAMETERS. – International Telecommunication U). Система захисту від nion. – 17 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – 
Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.134-199708-I!!PDF-E&type=items.

32. ITU). Система захисту від -T X135. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.135 (08/97). SPEED  OF  SERVICE  (DELAY  AND  THROU). Система захисту від GHPU). Система захисту від T)  PERFORMANCE  VALU). Система захисту від ES FOR  
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PU). Система захисту від BLIC  DATA  NETWORKS  WHEN  PROVIDING  INTERNATIONAL PACKET-SWITCHED  SERVICES. – International Telecommunication 
U). Система захисту від nion, 1997. – 39 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу :

33. ITU). Система захисту від -T X136. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.136 (09/92). ACCU). Система захисту від RACY  AND  DEPENDABILITY  PERFORMANCE  VALU). Система захисту від ES  FOR  PU). Система захисту від BLIC  DATA  
NETWORKS WHEN  PROVIDING  INTERNATIONAL  PACKET-SWITCHED  SERVICES (Malaga-Torremolinos, 1984; amended at Melbourne, 
1988, revised 1992). – International Telecommunication U). Система захисту від nion, 1993. – 45 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.136-199708-I!!PDF-E&type=items.

34. ITU). Система захисту від -T X137. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.137. AVAILABILITY  PERFORMANCE  VALU). Система захисту від ES  FOR  PU). Система захисту від BLIC  DATA  NETWORKS WHEN  
PROVIDING  INTERNATIONAL  PACKET-SWITCHED  SERVICES. -  International Telecommunication U). Система захисту від nion. – 23 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – 
Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.137-199708-I!!PDF-E&type=items.

35. ITU). Система захисту від -T X138. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.138 (08/97). MEASU). Система захисту від REMENT  OF  PERFORMANCE  VALU). Система захисту від ES  FOR  PU). Система захисту від BLIC DATA  NETWORKS  
WHEN  PROVIDING  INTERNATIONAL PACKET-SWITCHED  SERVICES. -  International Telecommunication U). Система захисту від nion. – 45 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет 
ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-X.138-199708-I!!PDF-E&type=items.

36. ITU). Система захисту від -T X139. ITU). Система захисту від -T Recommendation X.139 (08/97). ECHO,  DROP,  GENERATOR  AND  TEST  DTEs  FOR  MEASU). Система захисту від REMENT  OF 
PERFORMANCE  VALU). Система захисту від ES  IN  PU). Система захисту від BLIC  DATA  NETWORKS  WHEN PROVIDING  INTERNATIONAL  PACKET-SWITCHED  SERVICES. – 
International Telecommunication U). Система захисту від nion. – 15 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-
REC-X.139-199708-I!!PDF-E&type=items/

37. ITU). Система захисту від -T X92. Recommendation X92. Hypothetical  Reference  Connections  for  Public Synchronous  Data  Networks (Geneva, 1976; amended at 
Malaga-Torremolinos, 1984). – International Telecommunication U). Система захисту від nion, CCITT, 1988, 1993. – 6 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу :

38. ITU). Система захисту від -T Y.1540 (11.2007):2011. Internet protocol data communication service – IP packet transfer and  availability performance parameters. (Служба 
передачи данных по межсетевому протоколу (IP) – Параметры рабочих характеристик переноса и доступности IP-пакетов). – International 
Telecommunication U). Система захисту від nion. – 42 p. Або [Інтернет ресурс]. – Режим доступу : Інтернет ресурс]. – Режим доступу : https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.1540-
200711-S!!PDF-E&type=items.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

Екзамен
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Програмне забезпечення:
Windows, Linux, AutoCad, MathLab,Vіrtual box
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