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Робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерні мережі» складена 

відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  програмам: 

-  «Інформаційні технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 

12 – Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри математичного 

моделювання (Протокол № 8 від «31» січня 2017 року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(Протокол № 1 від «3» лютого 2017 року). 

– «Системний аналіз», спеціальності 124 – Системний аналіз, галузі 12 – 

Інформаційні технології, погодженої на засіданні кафедри ____________________ 

(Протокол № ___ від «___» ___________ 20__ року) та затвердженої Вченою 

радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

(Протокол № __ від «___» ________ 20__ року). 

– «Прикладна математика», спеціальності 113 – Прикладна математика, галузі 11 

– Математика та статистика,  погодженої на засіданні кафедри прикладної 

математики та інформаційних технологій (Протокол №__ від «___» __________ 

20__ року) та затвердженої Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича  (Протокол № 6 від 6 червня 2017 р.) зі 

змінами від 2 вересня 2018 р. (Протокол № 2). 

 

РОЗРОБНИКИ: Олександр Васильович Матвій, доцент кафедри математичного 

моделювання, канд, фіз.-мат. наук 
(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступень, вчене звання) 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри математичного моделювання 

 

Протокол № 1  від   “25”  серпня  2020 року  

 

 

Схвалено методичною радою факультету математики та інформатики 

 

Протокол № 1  від   “26”  серпня  2020 року  

 

Голова методичної ради  

факультету математики та інформатики   __________    __Мартинюк О.В__ 
                                                                                                                                        (підпис)                           (прізвище та ініціали)          

 

 

 

    Кафедра математичного  

моделювання ЧНУ, 2020 рік             
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1. Мета навчальної дисципліни 

Сьогодні спостерігається бурхливий розвиток інформаційних систем, 

технологій та програмних засобів і різних сферах людської діяльності. 

Відбуваються фундаментальні зміни в економіці та техніці, в тому числі і в 

інформатиці - технології збору, обробки, зберігання та передачі інформації.  

Мільйони людей вдома і на роботі спілкуються за допомогою електронних 

засобів, використовуючи універсальні, відкриті стандарти Internet.  

Мета  курсу -  формування у студентів знань з теорії та технологій 

проектування, побудови й супроводження комп’ютерних мереж ЕОМ, навичок їх 

використання для створення та експлуатації програмно-апаратних систем для 

використання в локальних та глобальних  обчислювальних мережах. 

Дисципліна «Комп'ютерні мережі» є логічним продовженням дисциплін 

«Програмування», «Програмне забезпечення ЕОМ». Знання та вміння, отримані 

під час вивчення дисципліни, можуть бути використані при вивченні дисциплін 

«Операційні системи», «Основи захисту інформації  в комп'ютерних мережах», 

«Технологія розробки розподілених баз даних». У рамках  курсу вивчаються 

основні поняття мережевих технологій, принципи опису функціонування і 

структури мережевих технологій у межах моделі OSI, сучасні стеки протоколів.  

Опанування такого роду технологій дасть змогу студентам значно розширити 

область застосування своїх знань для майбутньої професії, а вивчення дисципліни 

дає основу для використання мережевих можливостей сучасних ОС при роботі в 

сучасних локальних та глобальних мереж.  

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних основ та одержання 

практичних навичок на прикладі деяких інструментальних програмних систем; 

оволодіння основними прийомами й придбання практичних навичок застосування 

технічних і програмних засобів. Навчити студента методиці самостійної роботи 

при підготовці до занять та підсумкового контролю знань.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є розгляд теоретичних аспектів 

проектування та створення мереж, а також набуття практичних навичок для 

ефективного їх використання. 

 

2. Результати навчання 
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: у 

результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні поняття та 

твердження з програмного матеріалу даного курсу; вміти їх застосовувати  при 

розробці програмного продукту, а саме: 

знати : основи інформатики, апаратне й програмне  забезпечення комп'ютера 

на прикладі операційних систем Windows . Як результат вивчення дисципліни 

студенти повинні знати: основні поняття мережевих технологій, топології мереж, 

модель OSI, принципи опису функціонування мережевих технологій у межах 

моделі OSI, принципи архітектурної побудови (апаратне та програмне 

забезпечення) сучасних локальних та глобальних мереж, базові технології мереж 

та їх можливості, сучасні стеки протоколів, принципи побудови та 

функціонування стеку протоколів TCP/IP. 
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вміти : планувати мережеву інфраструктуру, програмне і апаратне 

забезпечення, фізичне розміщення користувачів, ділення мережі на сегменти, 

мережні протоколи; розробляти логічну і фізичну структуру локальної 

комп’ютерної мережі, топологію структурованих кабельних систем; вибирати 

програмне забезпечення комп’ютерних мереж за допомогою нормативно-

довідкової інформації, використовуючи процедури аналізу типових проектних 

рішень, володіти методами захисту інформації в локальних мережах, 

використовувати програмне забезпечення Cisco Packet Tracer (програмний 

симулятор роботи мережі) при проектуванні середньої за розміром локальної 

мереж та налагодження різних мережевих пристроїв для організації  та побудови 

мережі; використовувати мережеві можливості сучасних ОС; використовувати 

різні програмні засоби діагностики роботи локальних мереж; налагоджувати та 

використовувати апаратні засоби при побудові реальних мереж. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1.Загальна інформація 
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Денна 2 3 4 120 30 – – 30 60 – екзамен 

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.  Основні принципи та технології при 

організації безпечної роботи додатків з доступом до баз даних  

Базові  поняття і 

особливості локальних 

мереж  

11 2  4  5       

Топологія мереж 7 2    5       
Рівні мережевої 

архітектури. Еталонна 

модель OSI 
9 2  2  5       

Фізичний та канальний 

рівень комп'ютерної 

мережі 
11 4  2  5       

Модель стеку 

протоколів TCP/IP 
9 2  2  5       

Проміжні пристрої. 9 2  2  5       



5 

 

 

 

Об'єднання мереж за 

допомогою пристроїв 2 

рівня моделі OSI. 

Віртуальні локальні 

мережі. 

Разом за ЗМ1 56 14  12  30       
Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2.  Використання Rails-технології для розробки 

додатків з доступом до баз даних 

Протоколи мережевого 

рівня 
13 4  4  5       

Класова та безкласова 

адресація 
19 4  5  10       

Проблеми безпеки 

Статична та динамічна 

маршрутизація  

19 4  5  10       

Протоколи 

транспортного та 

прикладного рівня  
13 4  4  5       

Разом за ЗМ 2 64 16  18  30       

Усього годин  120 30  30  60       

 

3.3. Теми семінарських занять 
(не передбачено) 

                                                                                                              

3.4. Теми практичних занять 
(не передбачено) 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/

п 

Назва теми 

1 Середовище програмного емулятора Cisco Packet Tracer  

2 Основи операційної системи IOS компанії Cisco 

3 Статична маршрутизація 

4 Динамічна маршрутизація 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

(не передбачено) 

 

3.7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Особливості локальних мереж.  Типи комутації 
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2 Топологія мереж. Фізична та логічна топологія. 

3 Еталонна модель OSI. Основи організації комп'ютерних мереж. 

4 Фізичний та канальний рівень комп'ютерної мережі. Особливості рівня LLC 

5 Особливості налаштування VLAN. 

6 Особливості протоколу ICMP. 

7 Налаштування DNS-серверу 

8 ● Проксі-сервер. Огляд, налаштування UserGate.   

● Проксі-сервер. Огляд, налаштування WinGate.   

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних на 

змістовних модулях під час семестру та підсумковому модулі (заліку) згідно 

таблиці нижче. 

Перший модуль оцінюється в 30 балів, другий - 40 балів, підсумковий 

модуль - 30 балів. 

 

Завдання підсумкового модуля містить два питання, з яких одне питання 

теоретичне та одне практичне. 

1. Повна відповідь на теоретичне питання оцінюється 10 балами, на 

практичне - 20 балами. 

2. За кожну помилку, яка допущена у відповіді, знімається певна кількість 

балів, а саме: 

а) при відповіді на теоретичне питання у випадку неістотної помилки 

знімається 1-2 бали, а у випадку істотної 3-5 балів, якщо ж студент не опанував 

теоретичний матеріал дисципліни, то знімається до 10 балів; 

б) при оцінці практичного завдання за незначні помилки, допущену при 

реалізації програмного продукту, знімається 1-2 бали; за істотні помилку, які 

привели до неправильної відповіді, знімається 3-5 балів; якщо ж розв’язання 

задачі логічно неправильне, то знімається до 10 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано A (90-100) відмінно 

зараховано B (80-89) дуже добре 

зараховано C (70-79) добре 

зараховано D (60-69) задовільно 

зараховано E (50-59) достатньо 

Незараховано 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 



7 

 

 

 

5. Засоби оцінювання 

 

-  звіти про виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи.  

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

 

1. Формами поточного контролю є захист лабораторних робіт. 

2. Формою підсумкового контролю є екзамен. 

 

 

7. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. 

– СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 672 с.  

2. Кульгин М. Практика построения компьютерных сетей. — СПб.: "Питер", 2001. –  

320 с.  

3. Хогделл Дж. Скотт Анализ и диагностика компьютерных сетей — М:«Лори», 2001. – 

354 с.  

4. Фейт С. TCP/IP Архитектура, протоколы, реализация — М.: Лори, 2000. – 424 с.  

5. Столлингс Вильям Беспроводные линии связи и сети — М:«Вильямс», 2003. – 640 с.  

6. Браун Стивен Виртуальные частные сети, — М:«Лори», 2001. – 508 с.  

 

 
Допоміжна та електронні джерела 

 
1. Доменна система імен – Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org/wiki/DNS). 

 

Інформаційний ресурс 
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=316 


