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1. ПЕРЕДМОВА. 

 

"Комп'ютерні мережі" є однією з фундаментальних дисциплін в підго-

товці бакалавра по інформаційним технологіям проектування. Швидкий  роз-

виток засобів обчислювальної техніки, розширення їхніх можливостей є го-

ловним чинником широкого впровадження ЛВС у різні сфери наукової й 

практичної діяльності.  
 

1.1. Предмет дисципліни. Предметом дисципліни є основні поняття і 

методи локальних комп’ютерних мереж.  

1.2. Наукові і методичні основи дисципліни. Дисципліна базується на 

фундаментальних результатах в галузі математики. 

В основу викладання дисципліни покладена методика, спрямована на 

активне засвоєння знань та придбання практичних навичок побудови ком-

п'ютерної мережі. Вона орієнтована на активізацію самостійної роботи сту-

дентів, прояв творчих схильностей. 

1.3. Система контролю якості навчання студентів. Система контролю 

оцінки знань студентів складається з опитування за теоретичним матеріалом, 

модульних контрольних робіт та екзамену. 

1.4. Мета викладання і завдання дисципліни – вивчення й практичне 

освоєння методів створення комп'ютерної мережі. 

1.5. Організація самостійної роботи студентів. На самостійні заняття, 

крім певної частини теоретичного матеріалу, студентам пропонуються творчі 

завдання по розробці програмного забезпечення, задачі близькі до спеціаль-

ності майбутнього фахівця. Організація самостійної роботи студентів вклю-

чає вказівки з питань навчальної роботи – які розділи, теми, питання студент 

вивчає самостійно і форми звітності студента за виконання завдань. 

Самостійна робота студентів не обмежується тільки самостійними за-

няттями, вона мусить стати активною та цілеспрямованою роботою поза лек-

цій, практичних та лабораторних занять, при виконанні модульних контроль-

них робіт. 

1.6. Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни. 

Загальний обсяг – 162 години (4,5 кредитів). 

Аудиторні заняття –64 години (4,0 кредиту). 

Самостійні заняття –98 годин. 

Лекції –32 години. 

Практичні заняття –32 годин. 

Іспит. 

 
 

 

 

 

 

 



 

2. ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Основні поняття,  термінологія й концепції побудови комп'ютер-

них мережі (2 кредиту). 

1.1 Загальні відомості про архітектуру комп'ютерних мереж. 

1.2 Основні поняття,  термінологія й концепції побудови комп'ютерних 

мережі. Модель OSI/ISO. 

1.3 Топологія мережі. 

1.4 Способи й методи передачі інформації. 

1.5 Методи доступу до середовища передачі даних. 

Модуль 2. Архітектура сучасних комп'ютерних мереж (2,5 кредиту). 

1.1 Архітектура сучасних комп'ютерних мереж. 

1.2 Основні протоколи й стандарти ЛВС.  Основи протоколу TCP/IP. 

1.3 Технологія мереж Ethernet (стандарт 802.3). 

1.4 Архітектура об'єднаних ЛВС і глобальні мережі. 

 

Розподіл навчального часу за розділами, темами 

та видами навчальних занять 
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3 курс 

6 семестр                                     

      1 

Модуль 1        

Тема 1 4 2 2     

Тема 2 6 4 2     

Тема 3 6 2 4     

Тема 4 8 4 4     

Тема 5 8 4 4  2   

Модуль 2        

Тема 1 8 4 4     

Тема 2 8 4 4     

Тема 3 8 4 4  2   

Тема 4 8 4 4     

Усього 64 32 32  4  1 

 

 

 

 

 



 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПРАКТИЧНИХ  

І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Семестр Номер та назва лабораторної (контрольної) роботи Кількість 

годин 

 

6 

 

 

 

 

1. Базові компоненти комп'ютерних мереж: вузли (робіт-

ники станції, файли-сервери, “тонкі” і “товсті” клієнти й 

ін.), комунікаційне встаткування, мережні операційні сис-

теми й мережне прикладне програмне забезпечення. 

 

2. Структура мережі і її компоненти: кластери робочих 

груп, концентратори, комутатори, маршрутизатори, сер-

вери, брандмауер, виділені й орендовані лінії зв'язку.  

 

3. Інтерфейси, стандарти й типи “зовнішніх” зв'язків: Ін-

тернет, ISDN, FR, ATM і ін.  

 

4. Поняття “приватної” мережі VPN. 

 

5. Проектування мережі на базі протоколу TCP/IP 
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4. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Олифер В. Г., Олифер Н.А., Компьютерные сети. Принципы, техноло-

гии, протоколы, Питер, СПб., 2000 г. 

2. Лапшинский В.А., Локальные сети персональных компьютеров,  

Центральный банк РФ - МИФИ, М., 1995 г.  

3. Казаков С.И., Основы сетевых технологий, Микроинформ, М., 1995 г. 

4. Загуменов А.П., Как раскрутить Web-сайт, ДМК Пресс, М., 2001 г. 

5. Нильсен Я., Тахир М., Дизайн Web-страниц. Анализ простоты и удобс-

тва использования 50 узлов, ИД «Вильямс», 2002 г. 

6. Круг С., Веб-дизайн или не заставляйте меня думать, СПб., Символ-

Плюс, 2001 г. 

7. Севостьянов А.В., Вся халява Интернета, М., Майор, 2003 г. 

8. Л.  Райс, Эксперименты с локальными сетями микро ЭВМ, пер. с англ., 

Мир, 1990 г. 

9. К.  Ги, Введение в локальные вычислительные сети, пер. с англ., Радио 

и связь, 1986 г. 

10. Ю. Блэк, Сети ЭВМ, М., Мир, 1990 г. 

11. Организация  ЛС  на базе персональных компьютеров, И.В.К.  СОФТ, 

М., 1991 г 

 



 

5. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами. Базовим є курс 

"Інформатика", в якому вводяться основні терміни і частина понятійного 

апарату. Деякий практичний зв'язок є з курсами "Обчислювальна техніка" і 

"Організація баз даних і знань". "Геометричне модулювання у конструюванні 

інженерних об’єктів та систем" є науковою основою для наступних дисцип-

лін спеціальної підготовки: "Основи проектування систем штучного інтелек-

ту", "Системи автоматичного проектування" та ін. 

Дисципліна викладається за послідовною схемою, з постійним звертан-

ням до матеріалу, який вивчався у межах попередніх дисциплін. В. вступі ди-

сципліни приводиться структура курсу та його місце у загальній сукупності 

професійних знань. 


