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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Вступний курс для вивчення основ проектування та організації комп'ютерних мереж. 

2. Мета навчальної дисципліни: 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. 
3. Пререквізити. Архітектура обчислювальних систем 

4. Результати навчання: 

знати : основні поняття мережевих технологій, 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. 

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. 

 
5. Опис навчальної дисципліни 

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

 
5.2. Дидактична карта 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.  Основи архітектури обчислювальних мереж  

Базові  поняття і 

особливості локальних 

мереж  

11 2  4  5       

Топологія мереж 7 2    5       
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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. 

Об'єднання мереж за 

допомогою пристроїв 2 

рівня моделі OSI. 

Віртуальні локальні 

мережі. 

9 2  2  5       

Разом за ЗМ1 56 14  12  30       

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2.  Адміністрування комп'ютерної мережі на 

базі стеку протоколів TCP/IP  

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       

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми 

1 Особливості локальних мереж.  Типи комутації 

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.   

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Формами поточного контролю є лабораторні роботи.  

Формою підсумкового  контролю є екзамен.  

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
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-  стандартизовані тести; 

-  індивідуальні проекти; 

- сертифікати з проходження курсів. 

                                     

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів Змістовий модуль №1 Змістовий 

модуль № 2 

Т1 Т2    Т1 Т2   

 30 100  15 15

  

      20

  

20      

 

7. Рекомендована література – основна 

 

1. Основы HTML // https://html5book.ru/html-html5/ 

2. Web technology for developers https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web.... 

3. HTML, CSS   // https://www.w3schools.com/default.asp 

4. Bootstrap// https://getbootstrap.ru/docs/v4-alpha/ 

5. Современный учебник по JavaScript // https://learn.javascript.ru/ 

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

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

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

320 с.  

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

354 с.  

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

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

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

 

8. Інформаційні ресурси 
1. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=316 

https://html5book.ru/html-html5/
https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web
https://www.w3schools.com/default.asp
https://getbootstrap.ru/docs/v4-alpha/
https://learn.javascript.ru/

