


 



Анотація 

Дисципліна Комп’ютерні мережі (Частина 1. Компютерні мережі) призначена для 

підготовки бакалаврів у галузі сучасних комунікаційних систем. Даний курс знайомить 

студентів із загальними принципами побудови та функціонування комп’ютерних мереж, їх 

апаратним та програмним забезпеченням, технологіями бездротового зв’язку, а також з 

базовими принципами створення Web-ресурсів, забезпечуючи навички аналізу, вибору, 

проектування та побудови локальних комп’ютерних мереж, а також елементів глобальних 

інформаційних систем, зокрема Internet. При цьому здобуваються теоретичні та практичні 

навички функціонування і використання прикладного та системного програмного 

забезпечення , доступу та мережевої взаємодії 

Ключові слова: мережа, бездротовий зв’язок, локальні мережі, глобальні мережі, 

Internet, протоколи. 

Abstract 

The discipline Computer Networks (Part 1. Computer Networks) is designed to prepare 

bachelors in the field of modern communication systems. This course introduces students to the 

general principles of construction and operation of computer networks, their hardware and software, 

wireless technologies, as well as the basic principles of creating Web-resources, providing skills of 

analysis, selection, design and construction of local computer networks, as well as elements of 

global information systems, including the Internet. This provides theoretical and practical skills in 

the operation and use of application and system software, access and networking. 

 
Keywords: network, wireless, LAN, WAN, Internet, protocols. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань  

12 Інформаційні 

технології 

Нормативна 

 

 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання –  
Спеціальність  

123 Комп’ютерна 

інженерія 

 

Рік підготовки: 

2ск, 4-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 150 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента - 6 
Ступінь бакалавра 

 

16 год.  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

34 год.  

Самостійна робота 

100 год.   

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.ph

p?id=   
Вид контролю: іспит 

 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – 

самостійна робота (30% ~ 70%). 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id


2. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу: ознайомити студентів  з теоретичними основами передачі даних в 

сучасних комп'ютерних мережах та отримати практичні навички їх побудови. 

Завдання вивчення курсу:  

знати: 

 види сучасних мереж; 

 методи оцінки якості роботи локальних мереж; 

 топології та види мережених кабелів. 

вміти: 

 керувати трафіком в високошвидкісних мережах; 

 користуватись сучасним мереженим обладнанням; 

Передумови для вивчення дисципліни: для освоєння курсу студенти повинні знати 

курси програмування, фізика, системне програмне забезпечення і операційні системи, 

Електроніка і мікроелектроніка. 

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПР1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

ПР2. Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності. 

ПР6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. 

ПР7. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

ПР22. Здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та 

загальнонаукової інформації. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел). 

ЗК3. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення. 

 

ІІ. Фахові:  

ФК1. Здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін 

для опрацювання, аналізу й синтезу результатів професійних досліджень.. 

ФК4. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

застосування і правил експлуатації комп’ютерних систем, мереж та програмно-технічних 

засобів. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Введення в комп’ютерні мережі.  

Тема 1. Введення в комп’ютерні мережі. Предмет, структура, мета курсу. Топологія 

комп’ютерних мереж. Еталонна модель взаємодії відкритих систем – основа побудови 

комп’ютерних мереж. 

Тема 2. Головні означення та поняття. Головні функції протоколу N-рівня. Стандарт 

7498 ISO. Методи комутації. Передавальне середовище локальних мереж. Коаксіальний 

кабель, вита пара провідників, оптоволоконний кабель. Монтаж кабелю. Канали передачі 

даних. Захист від помилок. Модеми. Цифрові мережі передачі даних. 



 Кредит2 . Структурна організація локальних мереж. Загальні принципи 

побудови мереж. Архітектура і стандартизація мереж. 

Тема 3.  Робочі станції і мережеві сервери.  Мережа з магістральною організацією 

передавального середовища. Спільне використання ресурсів комп’ютера.Фізична передача 

даних по лініях зв’язку. Проблеми зв’язку декількох комп’ютерів. 

Тема 4.  Модель OSI. Стандартизація мереж. Інформаційні та транспортні послуги. 

Кредит 3.  Методи забезпечення якості обслуговування. Технологія Ethernet  

Тема 5. Аналіз черг: знайомство з моделлю М/М/1, М/М/1 як модель обробки пакетів. 

Зворотний зв’зок: призначення, учасники зворотного зв’язку, інформація зворотного зв’язку. 

Тема 6. Формати кадрів технології Ethernet. Максимальна продуктивність 

мережі Ethernet. 

Кредит 4. Інтелектуальні функції комутаторів. Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Адресація в мережах ТСР/ІР  

Тема 7.  Віртуальні локальні мережі: призначення, створення на базі одного 

комутатора та декількох комутаторів, якість обслуговування в локальних мережах. 

Тема 8.  Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Тема 9.  Формат ІР-пакета. Схема ІР-маршрутизації.  

Тема 10.  Базові протоколи ТСР/ІР.  

 

Кредит 5. Мережні операційні системи  
 

Тема 11.  Мережні операційні системи. Основні параметри, програмне забезпечення, 

багатозадачність. Мережна операційна система UNIX. Мережна операційна система Banyan 

Vines. Мережна операційна система Warp Connect.  

Тема 12.  Гетерогенне середовище. Реалізація гетерогенних систем. Мережні 

операційні системи Microsoft. Серверне програмне забезпечення. Керування мережними 

ресурсами, правами доступу, мережею. Вибір мережної опереційної системи 

. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Введення в комп’ютерні мережі.  

Тема 1. Введення в комп’ютерні мережі. 

Предмет, структура, мета курсу. Топологія 

комп’ютерних мереж.  

14 2  2  10 

Тема 2. Головні означення та поняття. Головні 

функції протоколу N-рівня. Стандарт ISO.  

16 2  4  10 

Усього 30 4  6  20 

Кредит2 . Структурна організація локальних мереж. Загальні принципи побудови 

мереж. Архітектура і стандартизація мереж. 

Тема 3.  Робочі станції і мережеві сервери.   14 2  2  10 

Тема 4  Модель OSI. Стандартизація мереж. 

Інформаційні та транспортні послуги 
16 2  4  10 

Усього 30 4  6  20 

Кредит 3.  Методи забезпечення якості обслуговування. Технологія Ethernet 

Тема 5. Аналіз черг: знайомство з моделлю 

М/М/1, М/М/1 як модель обробки пакетів.  

14 2  2  10 

Тема 6. Формати кадрів технології Ethernet. 

Максимальна продуктивність мережі Ethernet. 
16   4  12 



Усього 30 2  6  22 

Кредит 4. Інтелектуальні функції комутаторів. Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Тема 7.  Віртуальні локальні мережі: 

призначення, створення на базі одного 

комутатора та декількох комутаторів, якість 

обслуговування в локальних мережах. 

8 2  2  4 

Тема 8.  Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Адресація в мережах ТСР/ІР. 

8   4  4 

Тема 9.  Формат ІР-пакета. Схема ІР-

маршрутизації.  

8 2  2  4 

Тема 10.  Базові протоколи ТСР/ІР. 6   2  4 

Усього 30 4  10  16 

Кредит 5. Мережні операційні системи  

Тема 11.  Мережні операційні системи.  14 1  2  11 

Тема 12.  Гетерогенне середовище.  16 1    15 

Усього 30 2  2  26 

Усього годин: 120 16  34  80 

 
4. Теми лекційних занять 

 
N 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Введення в комп’ютерні мережі.   

1 Тема 1. Введення в комп’ютерні мережі. Предмет, структура, мета 

курсу. Топологія комп’ютерних мереж.  

2 

2 Тема 2. Головні означення та поняття. Головні функції протоколу N-

рівня. Стандарт ISO.  

2 

 Кредит2 . Структурна організація локальних мереж. Загальні 

принципи побудови мереж. Архітектура і стандартизація мереж. 

 

3 Тема 3.  Робочі станції і мережеві сервери.   2 

4 Тема 4  Модель OSI. Стандартизація мереж. Інформаційні та 

транспортні послуги 
2 

 Кредит 3.  Методи забезпечення якості обслуговування. 

Технологія Ethernet 

 

5 Тема 5. Аналіз черг: знайомство з моделлю М/М/1, М/М/1 як модель 

обробки пакетів.  

2 

Кредит 4. Інтелектуальні функції комутаторів. Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в 

мережах ТСР/ІР. 

6 Тема 7.  Віртуальні локальні мережі: призначення, створення на базі 

одного комутатора та декількох комутаторів, якість обслуговування в 

локальних мережах. 

2 

7 Тема 9.  Формат ІР-пакета. Схема ІР-маршрутизації.  2 

 Кредит 5. Мережні операційні системи  

8 Тема 11.  Мережні операційні системи.  1 

9 Тема 12.  Гетерогенне середовище.  1 

 Всього 16 

 



 

5. Теми лабораторних  занять 

N 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Введення в комп’ютерні мережі.   

1 Тема 1. Топологія комп’ютерних мереж 2 

2 Тема 2.  Головні функції протоколу N-рівня. Стандарт ISO.  4 

 Кредит2 . Структурна організація локальних мереж. Загальні 

принципи побудови мереж. Архітектура і стандартизація мереж. 

 

3 Тема 3.  Робочі станції і мережеві сервери.   2 

4 Тема 4  Стандартизація мереж 4 

 Кредит 3.  Методи забезпечення якості обслуговування. 

Технологія Ethernet 

 

5 Тема 5.  Модель М/М/1, М/М/1 як модель обробки пакетів.  2 

6 Тема 6. Технологія Ethernet 4 

Кредит 4. Інтелектуальні функції комутаторів. Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в 

мережах ТСР/ІР. 

7 Тема 7.  Віртуальні локальні мережі. 2 

8 Тема 8.  Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в мережах ТСР/ІР. 4 

9 Тема 9.  Формат ІР-пакета. Схема ІР-маршрутизації.  2 

10 Тема 10.  Базові протоколи ТСР/ІР. 2 

 Кредит 5. Мережні операційні системи  

11 Тема 11.  Мережна операційна система UNIX 2 

12 Тема 12.  Мережна операційна система Microsoft 2 

 Всього 34 

 

6. Самостійна робота 

N 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Введення в комп’ютерні мережі.   

1 Тема 1. Еталонна модель взаємодії відкритих систем 10 

2 Тема 2.  Канали передачі даних. Захист від помилок. Модеми. 

Цифрові мережі передачі даних.  

10 

 Кредит2 . Структурна організація локальних мереж. Загальні 

принципи побудови мереж. Архітектура і стандартизація мереж. 

 

3 Тема 3.  Спільне використання ресурсів комп’ютера. Фізична 

передача даних по лініях зв’язку. Проблеми зв’язку декількох 

комп’ютерів 

10 

4 Тема 4  Інформаційні та транспортні послуги. 10 

 Кредит 3.  Методи забезпечення якості обслуговування. 

Технологія Ethernet 

 

5 Тема 5.  Зворотний зв’зок: призначення, учасники зворотного зв’язку, 

інформація зворотного зв’язку 

10 

6 Тема 6. Технологія Ethernet 12 

Кредит 4. Інтелектуальні функції комутаторів. Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в 

мережах ТСР/ІР. 

7 Тема 7.  Віртуальні локальні мережі. 4 



8 Тема 8.  Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в мережах ТСР/ІР. 4 

9 Тема 9.  Формат ІР-пакета. Схема ІР-маршрутизації.  4 

10 Тема 10.  Базові протоколи ТСР/ІР. 4 

 Кредит 5. Мережні операційні системи  

11 Тема 11.  Мережна операційна система Banyan Vines. Мережна 

операційна система Warp Connect. 

11 

12 Тема 12.  М Серверне програмне забезпечення. Керування мережними 

ресурсами, правами доступу, мережею. Вибір мережної опереційної 

системи 

15 

 Всього 80 

 
7. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 

студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент знає істотні ознаки понять, 

явищ, закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

нестандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти 

допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

Студенту виставляється добре, якщо студент знає ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними на середньому рівні, а також самостійно застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 



вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо відповідь студента при 

відтворенні навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про 

предмет вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 250 до 500 балів (за 5 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд 

 

 
Поточне оцінювання та самостійна робота 

 

 

КР 

Накопич

увальні 

бали/ 

Сума 

 
Т1 Т2 Т4 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9,10 Т11,12   

40 40 25 25 40 40 40 40 50 50 100 500/100* 

 
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.  

 
8. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до лабораторних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 
9. Методи навчання 

 
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами. 

Лекційні заняття призначені для теоретичного осмислення і узагальнення складних 

розділів курсу, які освітлюються, в основному, на проблемному рівні та у формі діалогічно-

проблемних лекцій. 

Лабораторні заняття є аудиторними, проводяться по наперед відомих темах у вигляді 

активних форми проведення занять. Вони призначені для закріплення і глибшого вивчення 

певних аспектів лекційного матеріалу на практиці. 

Самостійна робота є позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення 

студента з певними розділами курсу за рекомендованими педагогом матеріалами і 

підготовки до виконання індивідуальних завдань по курсу.  

Поточний рейтинг-контроль проводиться викладачем в процесі проведення всіх видів 

занять. Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної оцінки 

освоєння розділів курсу і здійснюється шляхом підготовки студентами відповідей на 

поставлені питання. 

10. Рекомендована література 

Базова 



1. Комп'ютерні мережі. Підручник/ Ю.О. Кулаков, Г.М. Луцький. К.: Вид-во "Юніор", 

2015.  

2. Комп'ютерні мережі. Підручник. Е.В. Буров. Львів: Магнолія, 2010.  

3. Комп'ютерні мережі. Технології, протоколи та моделювання: Навч. посібник. Ю.В. 

Стасєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, Д.В. Сумцов, О.І. Тимочко. – Харків: ХНУПС, 2015.  

4. Пономаренко В.С., Минухин С. В., Кавун С.В., Знахур С.В. Комп'ютерні мережі. 

Загальні принципи функціонування комп'ютерних мереж. Навчальний посібник. Харків: Вид. 

ХНЕУ, 2008. 

 5. Ромашко С.М. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі і 

телекомунікації".  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016.  

6. Жуков, І. А. Комп'ютерні мережі та технології: навч. допомога. для ВНЗ  І. А. Жуков, 

В. О. Гуменюк, І. Е. Альтман. К. : НАУ, 2014.  

7. Комп’ютерні мережі. Конспект лекцій /Укл. Зав’ялець Ю.А. Чернівці, 2015. 

 

Додаткова 

1. Таненбаум Э., Уезеролл Д. Комп'ютерні мережі. К.: Вища школа, 2012.  

2. Гольдштейн Б.С. Системи комутації. Київ.: BHV, 2013. 3 

3.  Оліфер В.Г., Оліфер Н.А.. Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи. 

К.: Вища школа, 2016. 4 

4.  Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. 7 Том 1.  О.В. 

Лемешко, В.В. Поповський, В.А.Лошаков та ін., за ред. В.В. Поповського. – Харків: 

Компанія СМІТ, 2011. 5  

5.  Вишняков, В. М. Сучасні технології побудови комп'ютерних мереж / 

В.М.Вишняков. К. : КНУБА, 2014. 6 

6.  Стівенс, У.Р. TCP/IP великим планом. К. : BHV, 2017.  

7. Руденко І. Маршрутизатор Cisco для IP-мереж. К.: КУДІС, 2013 
 

11. Інформаційні ресурси 

1. Компанія cisco  [Электронний ресурс]. Режим доступу: www.cisco.com  
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Анотація 

Дисципліна Комп’ютерні мережі (Частина 1. Компютерні мережі) призначена для 

підготовки бакалаврів у галузі сучасних комунікаційних систем. Даний курс знайомить 

студентів із загальними принципами побудови та функціонування комп’ютерних мереж, їх 

апаратним та програмним забезпеченням, технологіями бездротового зв’язку, а також з 

базовими принципами створення Web-ресурсів, забезпечуючи навички аналізу, вибору, 

проектування та побудови локальних комп’ютерних мереж, а також елементів глобальних 

інформаційних систем, зокрема Internet. При цьому здобуваються теоретичні та практичні 

навички функціонування і використання прикладного та системного програмного 

забезпечення , доступу та мережевої взаємодії 

Ключові слова: мережа, бездротовий зв’язок, локальні мережі, глобальні мережі, 

Internet, протоколи. 

Abstract 

The discipline Computer Networks (Part 1. Computer Networks) is designed to prepare 

bachelors in the field of modern communication systems. This course introduces students to the 

general principles of construction and operation of computer networks, their hardware and software, 

wireless technologies, as well as the basic principles of creating Web-resources, providing skills of 

analysis, selection, design and construction of local computer networks, as well as elements of 

global information systems, including the Internet. This provides theoretical and practical skills in 

the operation and use of application and system software, access and networking. 

 
Keywords: network, wireless, LAN, WAN, Internet, protocols. 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «Комп’ютерні мережі (Частина 

1. Компютерні мережі)» складена Зосімовим В.В. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за освітньо-

професійною програмою «Комп’ютерна інженерія». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вивчення основ функціонування 

комп’ютерних мереж, мережевого програмного забезпечення та прикладних програм 

Міждисциплінарні зв’язки: структура курсу спрямована на постійну демонстрацію 

взаємозв’язку різних інформаційних технологій та дисциплін, а саме програмування, фізика, 

технології комп’ютерного проєктування інформаційних систем, системне програмне 

забезпечення і операційні системи, Електроніка і мікроелектроніка. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 

1.1. Мета курсу: ознайомити студентів  з теоретичними основами передачі даних в сучасних 

комп'ютерних мережах та отримати практичні навички їх побудови. 

1.2. Завдання вивчення курсу:  

знати: 

види сучасних мереж; 

методи оцінки якості роботи локальних мереж; 

топології та види мережених кабелів. 

вміти: 

керувати трафіком в високошвидкісних мережах; 

користуватись сучасним мереженим обладнанням; 

Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПР1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

ПР2. Знати основи професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності. 

ПР6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, використовуючи відомі методи. 

ПР7. Вміти застосовувати знання для розв’язування задач аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності. 

ПР22. Здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, природничо-наукової та 

загальнонаукової інформації. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до навчання та самонавчання (пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел). 

ЗК3. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК7. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення. 

 

ІІ. Фахові:  

ФК1. Здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін 

для опрацювання, аналізу й синтезу результатів професійних досліджень.. 

ФК4. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

застосування і правил експлуатації комп’ютерних систем, мереж та програмно-технічних 

засобів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 



Кредит 1. Введення в комп’ютерні мережі.  

Тема 1. Введення в комп’ютерні мережі. Предмет, структура, мета курсу. Топологія 

комп’ютерних мереж. Еталонна модель взаємодії відкритих систем – основа побудови 

комп’ютерних мереж. 

Тема 2. Головні означення та поняття. Головні функції протоколу N-рівня. Стандарт 

7498 ISO. Методи комутації. Передавальне середовище локальних мереж. Коаксіальний 

кабель, вита пара провідників, оптоволоконний кабель. Монтаж кабелю. Канали передачі 

даних. Захист від помилок. Модеми. Цифрові мережі передачі даних. 

 Кредит2 . Структурна організація локальних мереж. Загальні принципи 

побудови мереж. Архітектура і стандартизація мереж. 

Тема 3.  Робочі станції і мережеві сервери.  Мережа з магістральною організацією 

передавального середовища. Спільне використання ресурсів комп’ютера.Фізична передача 

даних по лініях зв’язку. Проблеми зв’язку декількох комп’ютерів. 

Тема 4.  Модель OSI. Стандартизація мереж. Інформаційні та транспортні послуги. 

Кредит 3.  Методи забезпечення якості обслуговування. Технологія Ethernet  

Тема 5. Аналіз черг: знайомство з моделлю М/М/1, М/М/1 як модель обробки пакетів. 

Зворотний зв’зок: призначення, учасники зворотного зв’язку, інформація зворотного зв’язку. 

Тема 6. Формати кадрів технології Ethernet. Максимальна продуктивність 

мережі Ethernet. 

Кредит 4. Інтелектуальні функції комутаторів. Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Адресація в мережах ТСР/ІР  

Тема 7.  Віртуальні локальні мережі: призначення, створення на базі одного 

комутатора та декількох комутаторів, якість обслуговування в локальних мережах. 

Тема 8.  Адресація в мережах ТСР/ІР. Адресація в мережах ТСР/ІР. 

Тема 9.  Формат ІР-пакета. Схема ІР-маршрутизації.  

Тема 10.  Базові протоколи ТСР/ІР.  

 

Кредит 5. Мережні операційні системи  

Тема 11.  Мережні операційні системи. Основні параметри, програмне забезпечення, 

багатозадачність. Мережна операційна система UNIX. Мережна операційна система Banyan 

Vines. Мережна операційна система Warp Connect.  

Тема 12.  Гетерогенне середовище. Реалізація гетерогенних систем. Мережні 

операційні системи Microsoft. Серверне програмне забезпечення. Керування мережними 

ресурсами, правами доступу, мережею. Вибір мережної опереційної системи 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Комп'ютерні мережі. Підручник/ Ю.О. Кулаков, Г.М. Луцький. К.: Вид-во "Юніор", 

2015.  

2. Комп'ютерні мережі. Підручник. Е.В. Буров. Львів: Магнолія, 2010.  

3. Комп'ютерні мережі. Технології, протоколи та моделювання: Навч. посібник. Ю.В. 

Стасєв, І.В. Рубан, С.В. Дуденко, Д.В. Сумцов, О.І. Тимочко. – Харків: ХНУПС, 2015.  

4. Пономаренко В.С., Минухин С. В., Кавун С.В., Знахур С.В. Комп'ютерні мережі. 

Загальні принципи функціонування комп'ютерних мереж. Навчальний посібник. Харків: Вид. 

ХНЕУ, 2008. 

 5. Ромашко С.М. Конспект лекцій з дисципліни "Комп'ютерні мережі і 

телекомунікації".  Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016.  

6. Жуков, І. А. Комп'ютерні мережі та технології: навч. допомога. для ВНЗ  І. А. Жуков, 

В. О. Гуменюк, І. Е. Альтман. К. : НАУ, 2014.  

7. Комп’ютерні мережі. Конспект лекцій /Укл. Зав’ялець Ю.А. Чернівці, 2015. 

 

Додаткова 



1. Таненбаум Э., Уезеролл Д. Комп'ютерні мережі. К.: Вища школа, 2012.  

2. Гольдштейн Б.С. Системи комутації. Київ.: BHV, 2013. 3 

3.  Оліфер В.Г., Оліфер Н.А.. Комп'ютерні мережі. Принципи, технології, протоколи. 

К.: Вища школа, 2016. 4 

4.  Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. 7 Том 1.  О.В. 

Лемешко, В.В. Поповський, В.А.Лошаков та ін., за ред. В.В. Поповського. – Харків: 

Компанія СМІТ, 2011. 5  

5.  Вишняков, В. М. Сучасні технології побудови комп'ютерних мереж / 

В.М.Вишняков. К. : КНУБА, 2014. 6 

6.  Стівенс, У.Р. TCP/IP великим планом. К. : BHV, 2017.  

7. Руденко І. Маршрутизатор Cisco для IP-мереж. К.: КУДІС, 2013 

 

4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 
Лекційні та лабораторні заняття з використанням традиційних методів, інтерактивних 

методик та комп’ютерної техніки, індивідуальна робота, самостійна робота. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується національна 

чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; європейська шкала: A, B, 

C, D, E, FX, F.  

(приклад для заліку) 100% балів студенти накопичують на заняттях та під час 

поточного і підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою викладача. 

(приклад для іспиту) 60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, що регламентується робочою програмою викладача, 40% балів студенти 

набирають на іспиті. 

 


