
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.09_(кодування за навчальним планом)

1
; 

2. Назва: Комп’ютерні мережі; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 5, 6; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 7_ (зазначити цифрами); 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Соломко М. Т. к.т.н., доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• за технічними вимогами вибрати структуру і протоколи мережі, вміти працювати з комп’ютерною 
мережею;   

• обирати й обґрунтовувати вибір моделі побудови проектованої комп’ютерної мережі, мережевої 
архітектури, типу кабельної системи, конфігурації мережевого устаткування, необхідного для 
забезпечення нормальної роботи  мережі;   

• характеризувати роботу мережі, найбільш перспективні й раціональні способи організації мереж;  
• характеризувати структуру та можливості мережевих об’єднань;  
• аналізувати стан сучасної технічної та технологічної бази у напрямку, що вивчається;  
• організовувати мережеву взаємодію з використанням різних протоколів; аналізувати підбір та 

обґрунтування вибраного технічного й програмного забезпечення;  
• використовувати комп’ютерні мережі для створення власних інформаційних приложень. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота,  контрольні 
заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: " Вища математика", "Алгоритмічні 
мови програмування ", " Інформаційні основи комп’ютерної техніки "; 

        Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - 
12. Зміст курсу:  
         Передача даних. Комп’ютерні мережі. Поняття та архітектура комп’ютерної мережі.  
           Базова концепція комп’ютерних мереж. Конфігурація зв’язку. Топологія.  
          Еталонна модель взаємодії відкритих систем OSI. Рівнева архітектура.  
           Сигнали. Кодування і модуляція. Аналогові/цифрові сигнали.  
          Мережа Ethernet. Загальні відомості. Кабелі Ethernet. Манчестерський код.  
          Безпровідні мережі (БМ). Загальна характеристика і класифікація БМ.  
          Мережі Token Ring і 100VG-AnyLan. Загальні характеристики і топологічна структура.  
          Мережа FDDI. Основні характеристики технології. Особливості методу доступу.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб: Питер, 2001. –
682 с. 
2. Столлингс В. Передача данных — СПб.: Питер, 2004. — 750 с. 
3. Таненбаум. Э. Компьютерные сети. Питер, 2003. — 992 с.  
4. Найк Дилип. Стандарты и протоколы Интернета/Пер. с англ. – М.: Издательский отдел «Русская 
Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.»,1999.- 672 c. 
5. Снейдер Й. Эффективное программирование TCP/IP. Библиотека программиста – СПб.: Издательство  
Питер , 2002. - 320 c. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 30 год. лабораторних робіт, 140 год. самостійної роботи. Разом – 200год.  
Методи: інтерактивні лекції,  використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  
   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт. 
   16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    І.П.П. науковий ступінь, вчене звання 
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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.3.09_(кодування за навчальним планом)

2
; 

2. Name: Computer networks; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 
5. Year of training, when discipline is offered: 3; 
6. Semester, when studying discipline: 5, 6; 
7. Number of credits established ECTS: 7 (зазначити цифрами); 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Solomko M.T. Ph.D., associate professor 
9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 
• to choose the structure and protocols of the network, to be able to work with the computer network according to the 
technical requirements; 
• to choose and justify the choice of the model of construction of the projected computer network, network 
architecture, type of cable system, configuration of the network equipment necessary to ensure the normal operation of 
the network; 
• characterize network work, the most promising and rational ways of networking; 
• characterize the structure and capabilities of network associations; 
• analyze the state of the modern technical and technological base in the study area; 
• organize network interactions using different protocols; to analyze the selection and justification of the selected 
technical and software; 
• use computer networks to create their own information applications. 
10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory assistant work, practice. classes, self-study. work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Higher Mathematics", "Algorithmic Programming 
Languages", "Information Fundamentals of Computer Technology";        
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): - 

12. Course content:  
Data transmission. Computer networks. The concept and architecture of the computer network. 
The basic concept of computer networks. Communication configuration. Topology 
The standard model for the interaction of open OSI systems. Rivne architecture. 
Signals Encoding and modulation. Analog / Digital Signals. 
Ethernet network. General Information. Ethernet cables. Manchester code 
Wireless Networks (MB). General characteristics and classification of BM. 
Networks Token Ring and 100VG-AnyLan. General characteristics and topological structure. 
FDDI network. Key features of the technology. Features of the access method. 

13. Recommended editions:  
1. Olifer VG, Olifer N.A. Computer networks. Principles, technologies, protocols.- St. Petersburg: Peter, 2001. -682 p. 
2. Stollings B. Data transmission - St. Petersburg .: Peter, 2004. - 750 p. 
3. Tanenbaum. E. Computer networks. Peter, 2003. - 992 p. 
4. Nike Dilip. Internet standards and protocols / Per. from english - Moscow: Publishing Department "Russian 
Editorial Board" Channel Trading Ltd Ltd., 1999. 672 c. 
5. Sneijder J. Effective programming of TCP / IP. Programmer's Library- St. Petersburg: Publisher Piter, 2002.- 320 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
 30 hours. of lectures, 30 hours. laboratory works, 140 years. it's your job. Together - 200 hours. multimedia 

tools.Methods: Interactive lectures, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
 Final examination (40 points): written exam or test, or oral at the end of 3 semesters.    
 Current control (60 points): testing, survey, laboratory works. 
   16. Teaching language: Ukrainian, English 

 
Head of Department                                                                                       B.B. Krulikovskyі  c.t.s, docent 
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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


