
АНОТАЦІЯ 
навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології” 

 
Загальний опис дисципліни. Дисципліна „Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології” знайомить з 

системними функціями, глобальних моделей інформаційних та телекомунікаційних систем, 
законами їх доцільності, побудови та вдосконалення, способами моделювання та формування 
інформаційних потоків на низових рівнях інформаційних та телекомунікаційних систем. 

Метою дисципліни „Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології” є 
поглиблене вивчення фундаментальних теоретичних основ, методології, апаратної 
побудови та архітектури сучасних інформаційних систем (ІС) та телекомунікаційних 
систем (ТКС). 

Завдання вивчення дисципліни: Завданням дисципліни є надання студентам теоретичних знань і практичних 
навиків вирішення задач дослідження, аналізу та використання cучасних 
інформаційних та телекомунікаційних технологій 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- системні функції ІС та ТКС, системні функціональні об’єкти та глобальну 

модель ТКС; 
- архітектуру ІС та ТКС концентрованим, розподіленим та мережевим 

опрацюванням інформаційних потоків, з фізичними, безпровідними та оптичними 
каналами зв’язку; 

- критерії проблемної орієнтації ІС та ТКС; 
- закони доцільності побудови та вдосконалення ІС та ТКС; 
- системні характеристики об’єктів управління ІС та ТКС; 
- основи теорії джерел інформації; 
- способи формування інформаційних потоків на низових рівнях ІС та ТКС. 
- теоретичні засади та принципи захисту інформаційних потоків від помилок та 

неаниціонованого доступу; 
- алгоритми цифрового опрацювання інформаційних потоків на основі моделей 

об’єктів управління ІС та ТКС; 
- теорію та інформаційні технології побудови статистичних, кореляційних та 

пластирних спеціальних моделей; 
- алгоритми побудови логіко-статистичних інформаційних моделей 

діагностування об’єктів ІС та ТКС; 
- систематизацію та методологію побудови моделей руху даних в ІС та ТКС. 
Вміти:  
- працювати з вітчизняним та іноземними інформаційними матеріалами; 
- розробляти структурні і функціональні схеми компонентів ІС та ТКС; 
- проектувати ТКС з одно та багаторівневими архітектурами; - будувати сімейство моделей руху даних в ІС та ТКС; 
- оцінювати спроектовану СК згідно критеріїв швидкодії, вартості, енергетності 

та надійності. 
Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері 
інженерії програмного забезпечення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.  

Найменування програмних результатів навчання, досягнення котрих забезпечує 
вивчення дисципліни: Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з інженерії 
програмного забезпечення та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням 
сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати 
інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 
проблеми. 


