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1. Мета дисципліни: освоєння основних принципів щодо організації сучасних засобів 

телекомунікацій на базі цифрових каналів зв’язку, систем телеобробки інформації, 

архітектури комп’ютерних мереж та принципам стандартизації відкритих програмно-

апаратних систем в галузі мережевих телекомунікацій. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

Знати базові поняття «дискретної математики», пройти курс «програмування» та 

«архітектури обчислювальних систем». 

Вміти працювати з системами числення, виконувати дії в Булевій алгебрі, 

використовувати різні класи пам’яті в програмах, програмувати. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні мережі» є принципи взаємодії програмних систем через сучасні канали 

зв’язку, принцип технології мультиплексування, цифрові ієрархії та принцип їх 

формування, класифікацію каналів зв’язку, класифікацію протоколів взаємодії 

обчислювальних систем, етапи проведення сеансів обміну даними. Аналіз мереж 

комутації пакетів, комп’ютерні мережі як єдиний інформаційний ресурс 

Дисципліна «Комп’ютерні мережі» є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін 

як "Операційні системи", "Системне програмування", "Комп’ютерна геометрія", 

"Корпоративні системи", “Сховища даних. Геоінформаційні системи”, "Інформаційні 

технології управління". 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні мережі» є дисципліною вибору ВНЗ та є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти: 

галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, 

освітньо-професійної програми – „Системний аналіз”; 

 

3 кредити ECTS, в обсязі 120 годин, зокрема: лекції – 34 год., лабораторні – 18 год., 

консультації – 0 год., самостійна робота – 68 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні модулі та 2 модульні контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – заліком у 3 семестрі. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати: 

ФК 6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і 

процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, 

прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних. 

ФК 7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної 

реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: 

об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, 

прикладні математичні пакети, проектувати бази даних і знань. 

ФК 8. Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, ство-

рення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Класифікацію мереж за 

регіональними ознаками та 
Лекція 

Робота на 

лабораторних 
10% 
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технологіями. Стандартизацію 

відкритих систем в об’ємі моделі 

OSI та стеку протоколів TCP/IP. 

Принципи організації мереж 

комутації каналів та пакетних 

мереж. 

заняттях, 

контрольні роботи, 

виконання 

самостійної роботи 

РН 1.2 

Функціональний набір 

мережевної взаємодії. 

Організацію глобальних мереж 

(на прикладі IP-мереж), 

принципи адресації та маршрути-

зації. 

Лекція, 

лабораторне 

заняття 

10% 

РН 1.3 

Класифікацію локальних мереж, 

топологічні особливості, стандар-

тизовані технології CSMA/CD, 

Token Bus Network та Token Ring 

з їх реалізаціями. 

Лекція, 

лабораторне 

заняття 

18% 

РН 2.1 

Користуватися та настроювати 

IP-адресацію в локальній мережі 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

Робота на 

лабораторних 

заняттях, 

контрольні роботи, 

виконання 

самостійної роботи 

10% 

РН 2.2 

Описати таблицю маршрутизації, 

оперувати функціональним на-

бором сервісів 7-рівневої моделі 

OSI та стеку протоколів TCP/IP. 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

22% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  
ПР 6. Володіти сучасними методами розробки програм і програмних 

комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного 

забезпечення, алгоритмів процедур і операцій 
+ + + + + 

ПР 7. Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і комп’ютерних мереж 
+ + + + + 

ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, достатньому для обробки 

фахових інформаційно-літературних джерел, професійного усного і письмового 

спілкування, написання текстів за фаховою тематикою. 
+ + +   

ПРСАПР 3. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, 

супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями 

в комп’ютерних системах і мережах 
   + + 

 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

7. Схема формування оцінки. 

 

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 1.2 – 15 балів / 9 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.3, РН 2.1 – 15 балів / 9 балів. 

3. Підсумкова контрольна робота 3: РН1.1, РН 1.2, РН 1.3, РН 2.1, РН2.2, РН2.3  – 30 

балів / 18 балів. 

4. Робота студентів на лабораторних заняттях:РН2.1, РН2.2, РН2.3 – 28 балів / 16 

балів. 
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5. Виконання самостійної роботи: РН2.1, РН2.2, РН2.3 – 12 / 7 балів.. 

 

- підсумкове оцінювання у формі заліку. Виставляється за результатами роботи 

студентами впродовж усього семестру та не передбачає додаткових заходів оцінювання 

для успішних студентів.  
 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота 1: до 5 тижня семестру. 

2. Контрольна робота 2: до 9 тижня семестру. 

3. Підсумкова контрольна робота: до 13 тижня семестру. 

4. Робота студентів на лабораторних заняттях: протягом семестру. 

5. Виконання самостійної роботи: протягом  семестру. 

 

Критерії оцінювання на підсумковій контрольній роботі 

 

Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1,2 Теоретичне питання   60% 
100% 

Завдання 3 Задача 40% 

 

 

Запитання для підготовки до контрольних робіт 
1. Дайте визначення систем телеобробки. Місце комп’ютерних мереж в системах 

телеобробки. 

2. Визначення протоколів, сценаріїв взаємодії. 

3. Основні принципи класифікації та іменування протоколів телеобробки. 

4. Яка відмінність між широкосмуговими та широкомовними каналами зв’язку. 

5. Що означає характеристика каналу: дуплексний канал із напівдуплексним протоколом 

обміну даними. 

6. Наведіть приклади багатопунктового з’єднання без та з концентраторами. 

7. Для чого призначена технологія мультиплексування? 

8. Як будується цифрова ієрархія? 

9. В чому недолік плєзіохронної цифрової ієрархії? 

10. Продемонструйте на прикладі будь-якого сценарію обміну даними місце кожного із 

п’яти етапів взаємодії. 

11. Наведіть приклад системної телеобробки. 

12. Якого типу мережі комутації пакетів є сучасний Інтернет? 

13. Для яких каналів необхідно застосовувати модеми для передачі цифрових даних? 

14. Назвіть міжнародні комітети, які стандартизують галузі телекомунікацій та комп’ю-

терних мереж. Як іменуються (нумеруються) їх протоколи та рекомендації? 

15. Чи співпадають поняття відкрита система та система з відкритим кодом? 

16. Обґрунтуйте представлення профілів протоколів у формі стеків протоколів. 

17. В чому полягає строга ієрархічність еталонної моделі OSI? 

18. Перерахуйте базові принципи концепції моделі OSI. 

19. Перерахуйте всі 10 основних функцій мережевої телеобробки. 

20. Дайте характеристику кожного рівня 7-рівневої моделі OSI. 

21. Назвіть рівні профілю TCP/IP та дайте їх характеристику. 

22. Дайте топологічну характеристику стеку протоколів TCP/IP. 
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23. Порівняйте модель OSI та стек протоколів TCP/IP через взаємну проекцію їх рівнів. 

24. Загальний принцип технології GAN. 

25. Маршрутизатори. Принципи організації маршрутизації. Функції маршрутизаторів. 

Таблиці маршрутизації. Метрики мереж. Типи маршрутизації. 

26. Загальна проблематика кібервоєн. Доцільний рівень захисту. Атака на окремий хост 

мережі. Поняття блокування транспортного рівня. Проект Internet-II. 

27. Особливість локальних мереж (визначення LAN). Фізична (апаратна) топологія 

локальних мереж: широкомовна, послідовна, спеціальна. Комутатори рівня 2: хаб-

репітер, міст, світч. 

28. Мережі типу CSMA/CD на прикладі мережі Ethernet. Формат кадру, адресація та алго-

ритм роботи мережі Ethernet. 

 

Студент допускається до складання заліку, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 42 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з 

дисципліни складає менше 60 балів. 

 
Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання – на протязі наступного тижня після 1-ї спроби.  

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 
Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

№ НАЗВА ТЕМИ 

Кількість годин 

Лекції 
Лабора-

торні 
Самостійна  

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  «Відкриті системи телеобробки» 

1 

ТЕМА 1. Вступ в системи телеобробки 6 4 9 

Лекція 1. Вступ в системи телеобробки. 2 2 3 

Лекція 2. Вступ в системи телеобробки. 2  3 

Лекція 3. Вступ в системи телеобробки. 2 2 3 

2 

ТЕМА 2. Відкриті системи 14 6 26 

Лекція 4. Моделі, профілі та стеки систем. Кон-

цепція моделі OSI як еталонної моделі відкритої 

системи. 

2  3 

Лекція 5. Функціональний набір мережевої теле-

обробки. 
2 2 3 

Лекція 6. Функціональний набір мережевої теле-

обробки. 
2  3 

Лекція 7. 7-рівневий профіль моделі OSI. 2 2 3 

Лекція 8. 7-рівневий профіль моделі OSI. 2  3 

Лекція 9. Стек протоколів TCP/IP. 2 2 3 

Лекція 10. Стек протоколів TCP/IP. 2  3 

Контрольна робота №1   6 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  «Технології побудови комп’ютерних мереж» 

3 

ТЕМА 3. Технології WAN/GAN мереж 8 4 12 

Лекція 11. Мережі комутації каналів та пакетів. 

Глобальні мережі. 
2 2 3 

Лекція 12. Принципи комутації рівня 3. Маршру-

тизація. 
2  3 

Лекція 13. Аналіз дейтаграмних пакетних мереж. 

Аналіз мережевих загроз та можливих кібервієн. 
2 2 4 

Лекція 14. Техніка кібервієн. 2  4 

4 

ТЕМА 4. Технології LAN/MAN мереж 6 4 15 

Лекція 15. Комутація рівня 2. Локальні мережі. 2 2 4 

Лекція 16. Технології локальних мереж. 2  4 

Лекція 17. Технології MAN та корпоративних ме-

реж. 
1 2 4 

Контрольна робота №2   6 5 

Підсумкова контрольна робота 1    

Всього у семестрі 34 18 62 

 

Загальний обсяг годин: 

Системний аналіз (семестр 3) 

Годин на семестр 120 

Кредитів  3 

Лекції   34 

Лабораторні  18 

Консультації             0 

Самостійна  68 

залік 

Навчальних занять   52 

 

Теми, що винесені на самостійне навчання 
1. Методики представлення протоколів та сценарів взаємодії. Література [3,5]. -6 год. 

2. Аналіз характеристик каналів зв’язку. Література [1,5]. -6 год. 

3. Аналіз концепції еталонної моделі OSI. Література [1-8]. -6 год. 

4. Розбір основних десяти функцій підтримки функціювання мереж. Література [1-8]. -8 год. 

5. Аналіз кожного з семи рівнів OSI. Література [1-8]. -6 год. 

6. Розгляд прикладів програмування роботи із сокетами. Література [13, 14, 17, web-

сторінка дисципліни]. -6 год. 

7. Аналіз рівнів профілю TCP/IP. Література [1-8]. -6 год. 

8. Протокол встановлення відповідності адрес (ARP та подібні). Література [1, 2, 4, 5, 7-9]. -

4 год. 

9. Аналіз протоколів маршрутизації. Розробка таблиці маршрутизації для протоколу RIP. 

Література [1, 2, 4, 5, 7-9]. -4 год. 

10. Технологія віртуальних локальних мереж (VLAN, VPN). Протокол PPP. Література [1, 2, 

4, 5, 7-9]. -4 год. 

11. Аналіз кіберзагроз. Література [6, 15]. -6 год. 

12. Аналіз топології локальних мереж. Література [1, 2, 4, 5, 7-11]. -6 год. 

13. Вивчення характеристик каналів зв’язку для ЛОС (виті пари, коаксіальні кабелі, оптичні, 

радіомости). Література [1, 2, 4, 5, 7-11]. -6 год. 
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