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кожного із нижченаведених комплектуючих та обладнання (з окремим 

оцінюванням за кожен тип роботи): 

 роз’єм RJ-45 UTP або FTP;  

 модульний роз’єм KeyStone UTP або FTP; 

 розетка телекомунікаційна одно- або двопортова кат. 5Е UTP 

або FTP; 

 патч-панель кат. 5Е UTP або FTP. 

Виготовлення патч-корду виконується за допомогою власного або 

наданого викладачем обтискного інструмента (кліщів) за схемами 

Т568А та Т568В. 

Закладення в IDC-роз’єми та розшивка кабелю UTP в розетку 

та патч-панель кат. 5Е UTP або FTP виконується за допомогою 

інструмента типу KRONE.  

Для підключення дренажного дроту FTP-кабелю та заземлення до 

патч-панелі кат. 5Е використовувати хрестову викрутку відповідного 

діаметра. 

Якість термінування в кожному випадку треба перевіряти шляхом 

розширення сегмента ЛОМ з використанням зроблених патч-кордів або 

подовжувачів (з модульним роз’ємом, розеткою або патч-панеллю) та 

перевірки зв’язку з серверами ЛОМ за допомогою утиліт командного 

рядка (див. ЛР1). Скріншоти роботи утиліт та виконаного монтажу 

узагальнюються до звіту з ЛР6. 

 

6.3 Визначення переліку складових, складання специфікації 

(кошторису) сегмента ЛОМ 

Специфікацію (кошторис) складових сегмента ЛОМ (активне та 

пасивне обладнання, мережеві аксесуари, видаткові матеріали, додаткове 

обладнання) створити для аудиторії, в якій проводиться лабораторне 

заняття. Зразок таблиць використати з п. 2.2.6 (табл. 2.8-2.13). 

Звіт з ЛР6 може бути один на бригаду, з обов’язковим розподілом 

контенту між авторами за формою додатка Г ДСТУ 3008-95. 

 

 

Тестові запитання 
 

1. Як називається інструмент для термінування кабелю «вита 

пара»? 

а) криптер;  

б) стріппер;  

в) кримпер; 

г) каттер. 
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2. Як маркується одножильний кабель? 

а) STRANDED; 

б) UTP;  

в) SOLID; 

г) 4PR. 

3. Яка максимально допустима відстань між комутатором та 

робочою станцією при з’єднанні кабелем UTP? 

а) 185 м; 

б) 200 м; 

в) 100 м; 

г) 500 м. 

4. Які пристрої не «живляться» за технологією PoE? 

г) IP-телефони;  

д)  комутатори L3; 

е)  IP-камери;  

ж)  бездротові точки доступу. 

5. Яке обладнання необхідно розміщувати в нижніх юнітах теле-

комунікаційної шафи? 

а) вентиляційні модулі; 

б) ДБЖ; 

в) маршрутизатори; 

г) стабілізатори. 

  


