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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль "Операційні системи та комп’ютерні мережі – 1. Локальні мережі. 
Функціонування та адміністрування" ВП-03/1а спільно з іншими спеціальними предметами 
формує основи знань та кваліфікацію фахівця по автоматизації за циклом підготовки 
бакалаврів зі спеціальності 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»  та 6.050201 «Автоматизоване управління технологічними процесами» у галузі 
застосування сучасних операційних систем та комп'ютерних мереж.  

Кредитний модуль вивчається у сьомому семестрі відповідно до навчального плану 
Кредитний модуль "Операційні системи та комп’ютерні мережі – 1. Локальні мережі. 

Функціонування та адміністрування" має зв’язок з іншим кредитним модулем "Операційні 
системи та комп’ютерні мережі – 2. Компоненти комп'ютерних мереж". Загальний обсяг 
дисципліни 3,5 кредиту  ECTS.  

Студенти повинні попередньо прослухати курси: 
- "Сучасні технології програмування"; 
- "Системи баз даних". 

Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком 
ОПП-2004 за напрямом підготовки  0925. 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЮ 

 
Метою вивчення кредитного модуля "Операційні системи та комп’ютерні мережі – 

1. Локальні мережі. Функціонування та адміністрування" ВП-03/1а є набуття знань, навичок 
та умінь, які дозволяють вирішувати такі типові задачі діяльності і проблеми:  

- розробка та впроваджування проектів локальних комп'ютерних мереж, у т.ч. 
Інтранет - технології;  

- підключення та робота з глобальними обчислювальними мережами у т.ч. з 
Інтернет; 

- розробка програмного забезпечення для роботи у мережах; 
- встановлення, налагоджування та експлуатація поширених мережевих 

операційних систем. 

Знання: 
1. Необхідної суми відомостей, які мають відношення до цієї дисципліни і були викладені в 

попередніх дисциплінах навчального плану; 
2. Моделей функціонування складних систем; 
3. Інформаційних характеристик ССУ; 
4. Структури комп’ютера; 
5. Мереж та вузлів верхніх рівнів АСУТП 
6. ОС робочих станцій; 
7. ОС обчислювальних мереж; 
8. Корпоративних обчислювальних мереж; 
9. Мереж та вузлів нижнього рівня АСУТП. 

Уміння: 
1. Вибирати програмно - технічне  забезпечення обчислювальних мереж: принцип 

управління мережею, метод доступу, мережеву ОС, топологію мережі, фізичне 
середовище передачі даних, апаратне забезпечення мережі; 

2. Вибирати технічну структуру, програмну реалізацію БД і СУБД та конфігурацію 
серверів; 

3. Вибирати офісні та індустріальні комп’ютери для РС 
4. Проектувати структуровану кабельну систему 
5. Проектувати корпоративну обчислювальну мережу з вибором необхідного апаратного 

забезпечення. 

Навички: 
1. Зборки, налагодження ЕОМ; 
2. Встановлення ОС робочих станцій; 
3. Встановлення серверних ОС; 
4. Налагоджування та конфігурування мережевих адаптерів; 
5. Монтажу кабельних систем; 
6. Налагоджування функціонування обчислювальних мереж; 
7. Розподілення, аудиту та захисту мережевих ресурсів загального користування; 
8. Встановлення мережевих СУБД та організації доступу до БД. 
  

 



IV. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
7 семестр 

 
Тема 1.  Основні поняття про обчислювальні мережі. 
Тема 2.  Функціонування мережі. 

Тема 2.1.  Мережева модель OSI. Модель IEEE Project 802.  
Тема 2.2.  Функції пакетів. Призначення та робота протоколів.  
Тема 2.3.  Розповсюджені протоколи. Основні методи доступу. 

Тема 3.  Мережеві архітектури. 
Тема 3.1.  Ethernet: стандарти IEEE на 10 Мб/с, 10BaseT, 10Base2, 10Base5197-209) 
Тема 3.2.  Ethernet: стандарти IEEE на 100/1000 Мб/с 
Тема 3.3.  Token Ring: огляд, функціонування. 

Тема 4.  Експлуатація мережі. 
Тема 4.1.  Мережева операційна система.  
Тема 4.2.  Мережеві сервіси. Впровадження мережевого програмного забезпечення.  

  

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних занять: лекції та 
лабораторні заняття. 

Лекції – основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення 
теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює основний теоретичний 
матеріал одної або декількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається 
робочою навчальною програмою кредитного модулю. 

Лабораторні заняття – вид навчальних занять на яких студенти під керівництвом 
викладача, шляхом виконання певних, відповідно сформульованих, завдань у лабораторії 
кафедри, закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають вмінь та 
навичок їх практичного застосування. Перелік лабораторних робіт та їх тематика 
визначаються робочою навчальною програмою кредитного модулю. 

Лабораторне заняття включає завдання, виконання вимог завдання та додаткових 
вимог викладача та захист. 

Оцінки отримані студентом за окремі лабораторні роботи враховуються при 
визначені рейтингу, відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки успішності 
студентів з даної дисципліни, що додається. 

Інфрмаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та інструктивно-
методичні матеріали для студентів, щодо вивчення дисципліни та виконання лабораторних 
робіт.  

Основна навчальна література 

1. Microsoft Corporation. Комп’ютерні мережі: навчальний курс.: пер. з англ. – М.; 
Видавницький відділ "Русская редакция", 1997. – 696 с.: ил. + компакт-диск. 

2. Коварт Р., Паркер Т. Windows NT 4 Server&Workstation. Енциклопедія користувача.: 
пер. з англ. – К.; Видавництво "ДіаСофт", 1998. – 672 с.: ил. + компакт-диск. 

3. Івенс К. та ін. Внутрішній світ Windows NT Workstation 4.: пер. з англ. – К.; 
Видавництво "ДіаСофт", 1997. – 736 с.: ил. + компакт-диск. 

4. Тітел Е., Хадсон К., Стюарт Д. MCSE TCP/IP Екзамен 70-059. пер. з англ. – СПб.; М.; 
Видавництво "ПІТЕР", 1999. – 416 с.: ил. 



5. Тітел Е., Хадсон К., Стюарт Д. MCSE NT Server 4 Екзамен 70-067. пер. з англ. – СПб.; 
М.; Видавництво "ПІТЕР", 1999. – 400 с.: ил. 

6. Тітел Е., Хадсон К., Стюарт Д. MCSE NT Server 4 in the Enterprise Екзамен 70-068. пер. 
з англ. – СПб.; М.; Видавництво "ПІТЕР", 1999. – 434 с.: ил. 

7. Тітел Е., Хадсон К., Стюарт Д. MCSE Networking Essentials Екзамен 70-058. пер. з 
англ. – СПб.; М.; Видавництво "ПІТЕР", 1999. – 380 с.: ил. 

8. Грін Джо та ін. Microsoft BackOffice 2. Енциклопедія користувача.: пер. з англ. – К.; 
Видавництво "ДіаСофт", 1998. – 800 с.: ил. + компакт-диск.  

9. Фейбел В. Енциклопедія сучасних мережевих технологій: пер з англ. – К. ; 
Видавництво “Комиздат”, 1998. – 690 с.: ил.    

 

Додаткова навчальна література 
1. Негус К. Internet Explorer 4: Біблія користувача.: пер з англ. – К.; М.; СПб.; 

Видавництво "Діалектика", 1998. – 560 с.: ил. 
2. Сайміно Д. Мережі ІНТРАНЕТ: внутрішній рух.: пер. з англ. – М.; Видавництво "Бук 

Медіа Паблішер", 1997. – 352 с.: ил. + компакт-диск. 
3. Секрети створення Інтрамереж на базі Microsoft Office 97 та Front Page 97.: пер. з англ. 

– СПб; Видавництво "Пітер", 1998. – 592 с.: ил. + компакт-диск. 
4. Немет Э. та ін. UNIX: руководство системного адміністратора.: пер. з англ. – К.; 

Видавництво "BHV", 1997. – 832 с.: ил. 
5. Ценк А. Novell NetWare 4.X.: пер. з нім. – К.; Видавництво "BHV", 1995. – 784 с. 
6. Гаскін Дж. Інтеграція UNIX та мереж NetWare: руководство Novell.: пер. з англ. – М.; 

Видавництво "Лорі", 1994. – 358 с. 
7. Дженнінгс Р. Використання Access 97.: пер. з англ. -  2-е вид. – К.; М.; СПб.; 

Видавницький дім "Вільямс", 1998. – 944 с.: ил. 
8. Гіффорд Двайн та ін. Acess 97. Енциклопедія користувача.: пер. з англ. – К.; 

Видавництво "ДіаСофт", 1997.–640 с.;  ил.. + компакт-диск 
9. Соломон Дэвид та ін. Microsoft SQL Server 6.5. Енциклопедія користувача.: пер. з англ. 

– К.; Видавництво "ДіаСофт", 1998. – 784 с.; ил. + компакт-диск. 
10. Вебер Д. Технологія Java в оригіналі.: пер. з англ. – СПб.; Видавництво "BHV", 1997. – 

1104 с.: ил. + компакт-диск. 
11. Нортон П., Станек У. Програмування на Java, в 2-х кн.: пер. з англ. – М.; Видавництво 

"СК Пресс", 1998. – 952 с.: ил. + компакт-диск. 
12. Моррісон М. Java 1.1. Енциклопедія користувача : пер. з англ. – К.; Видавництво 

"Діалектика", 1998. – 784 с.: ил. + компакт-диск. 
 

VІ. МОВА 
 

 Мова викладання – українська, російська. 
 

VІІ. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ  
 
 Успішність вивчення кредитного модуля дисципліни оцінюється сумою набраних 
балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та відповідні рівні 
наведені в Положеннях про рейтингову систему оцінки успішності студентів, які 
ухвалюються на засіданні кафедри. 
 

 
 



VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 
 
 

Кредитний модуль "Операційні системи та комп’ютерні мережі – 1. Локальні мережі. 
Функціонування та адміністрування" ВП-03/1а входить до блоку дисциплін за вільним 
вибором студентів і враховується при семестровій атестації та при формуванні 
індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Опис кредитного модуля розробив 

старший викладач кафедри АТЕП 
О. Й. Штіфзон  

 


