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І. Загальні відомості 
Дисципліна «Комп'ютерні мережі» – одна з важливих складових частин 

підготовки фахівців за напрямом "Комп'ютерні науки", тому що програми, 
які забезпечують функціонування мереж, є невід'ємною частиною сучасних 
операційних систем для ПЕОМ. Необхідність розробки таких програм 
визначається поширеним впровадженням локальних та глобальних мереж в 
різних галузях господарювання, наприклад, для організації 
адміністративного керування або автоматизації бухгалтерських та 
банківських систем. Зазначена дисципліна включена до циклу професійної та 
практичної підготовки.  

В структурно-логічній схемі навчання зазначена дисципліна 
розташована в 4  семестрі, тобто тоді, коли студенти прослухали курси 
«Основи програмування та алгоритмічні мови», «Системне програмування і 
операційні системи», та набули певного досвіду з програмування  мовами 
високого та низького рівня. Обсяг 4,5 кредитів ECTS.  

 

ІІ. Розподіл навчального часу 
Розподіл за видами занять 
(всього год./год. у тижні) 

С
ем

ес
тр

 

К
од

 к
ре

ди
т.

 
мо

ду
ля

 

В
сь

ог
о 

(к
ре

д.
/г

од
) 

Лекції Практичні/ 
семінарські 

Лабораторні/ 
комп’ют. 

практикум 

СРС 

Модульні 
контрольні 

роботи 
(кільк.) 

Індивід. 
завдання 

(вид) 

Вид 
семестр. 
атестац. 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Мета модуля:  вивчення  і практичне засвоєння модельних,  мовних і 

програмно-технологічних засобів проектування  і розробки локальних 
обчислювальних мереж. 

НП-07 «Комп’ютерні мережі» 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Тарнавський Юрій Адамович,  доцент 

НТУУ «КПІ»,  ТЕФ 

АПЕПС 



Задача модуля полягає в тому, щоб навчити студента  аналізувати 
предметну область та проектувати по заданій предметній області локальні 
обчислювальні мережі.  

 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 правила проектування локальних обчислювальних мереж ; 
 основи теорії передачі інформації та теорії кодування інформації; 
 властивості технічних засобів, які є необхідними для функціонування 

мережного програмного забезпечення; 
 склад та принципи побудови мережних оболонок та мережних 

операційних систем; 
 засоби синхронізації взаємодіючих процесів; семирівневу еталонну 

модель OSI та приклади конкретних стеків протоколів, які забезпечують 
взаємодію між програмами в мережі. 

 
Студент також повинен уміти: 

 розробляти програмне забезпечення, яке функціонує в мережному 
середовищі; 

 встановлювати мережні операційні системи та конфігурувати технічні 
засоби, відновлювати працездатність системи після збоїв; 

 керувати доступом до мережі, налагоджувати мережні з’єднання; 
виконувати обов'язки адміністратора мережі 

 
Програма курсу крім лекцій включає виконання циклу  лабораторних  

робіт. Метою лабораторних робіт є набуття навичок з проектування і 
створення локальних обчислювальних мереж.  

Матеріал модуля може бути використаний при вивченні дисциплін 
«Технолгії розподілених систем та паралельних обчислень», «Web-технології 
і Web-дизайн», які викладаються в наступних семестрах. 

 
IV. Зміст кредитного модуля  

Перелік основних питань:  
Розділ 1. Теоретичні основи побудови комп'ютерних мереж. 

Тема 1.1 Огляд і архітектура обчислювальних мереж. 
Тема 1.2. Семирівнева модель OSI. 
Тема 1.3. Стандарти і стеки протоколів.  
Тема 1.4. Топологія обчислювальної мережі і методи доступу. 
Тема 1.5. ЛОМ і компоненти ЛОМ. 



Тема 1. 6. Фізичне середовище передачі даних. 
Розділ 2. Програмування локальних мереж. 

Тема 2.1. Розробка прикладного мережного програмного забезпечення 
на базі протоколу IPX. 

Тема 2.2. Розробка  прикладного мережного програмного забезпечення 
на базі протоколу SPX. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Методи навчання ґрунтуються на забезпеченні автономії студентів у 

навчанні, тобто поступовому перетворенню навчання у самонавчання, коли 
студент ставиться в умови, в яких він повинен одержувати знання в 
основному за рахунок творчої самостійної роботи, самостійно шукаючи 
потрібну для виконання навчальних завдань інформацію та творчо її 
опрацьовуючи з тим, щоб зробити необхідні висновки та отримати 
обумовлені навчальним завданням результати.  
Основна література: 
 Якубайтис Э.А. Информационные сети и системы: Справочная книга. – 

М.: Финансы и статистика, 1996. 
 Бэрри Нанс. Компьютерные сети пер. с англ. – М.: БИНОМ, 1996. 
 Основы современных компьютерных технологий под редакцией А.Д. 

Хомоненко– СПб КОРОНА принт, 1998. 
 Ресурсы Microsoft Windows NT Workstation 4.0 пер. с англ. яз. BNV – СПб, 

1998. 
 

VI. Мова 
Мовою викладання є українська з поданням термінологічної інформації 

на англійській і російський мовах, що необхідно для роботи з іноземними 
джерелами інформації. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
В ході семестру студенти самостійно виконують розрахунково-графічну 

роботу (РГР). Метою виконання РГР є перевірка засвоєння студентами знань, 
необхідних для проектування і комп’ютерних мереж. Варіант 
індивідуального завдання на проектування генерується програмою-
генератором варіантів на основі персональної інформації про студента. 

Результат виконання РГР оформлюється у вигляді звіту, оформленого у 
відповідності з всановленими вимогами.  

VIII. Методика оцінювання 
Підсумковий контроль з дисципліни проводиться в формі семестрового 

іспиту. Внесок окремих видів робіт до семестрового рейтингу подано у 
таблиці. 



Види занять Внесок до семестрового 
рейтингу, балів 

Лабораторна робота № 1 5 
Лабораторна робота № 2 7 
Лабораторна робота № 3 12 
Лабораторна робота № 4 12 
Лабораторна робота № 5 12 
Лабораторна робота № 6 12 
Лабораторна робота № 7 12 
Лабораторна робота № 8 12 
Модульна контрольна робота 6 
Іспит 10 
Всього 100 
 
Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів. 
Необхідною умовою допуску до іспиту є зарахування лабораторних 

робіт, а також стартовий рейтинг не менше 40 балів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ESTS та традиційної) 

його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею: 
Значення рейтингу  Оцінка ECTS  Традиційна оцінка  

>95  А  Відмінно  
85...94  В  
75...84  С  

Добре  

65...74  D  
60...64  Е  

Задовільно  

40..59  Fx  Незадовільно  
 <40   F  Не допущений  

 

IX. Організація 
Реєстрація на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 
процесу в НТУУ «КПІ».  

 
 


