
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 3.08; 

2. Назва: Комп’ютерні системи; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7, 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  7.5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шатний С.В., старший викладач 

9. Результати навчання:  
знати: поняття та функції СУБД; характеристики апаратного і програмного забезпечення 

корпоративних систем; специфікації базових технологій локальних мереж; принципи фізичної і 

логічної структуризації корпоративних мереж; принципи впровадження технологій глобальних 

мереж в корпоративних системах; 

вміти: визначити об'єкт застосування корпоративної СУБД та її структуру; вибрати пакет 

програм СУБД; спроектувати корпоративну обчислювальну мережу з вибором необхідного 

апаратного забезпечення. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, лабораторні роботи, 

поточний контроль, підсумковий контроль; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  Комп’ютерні мережі, 

Операційні системи реального часу, системне програмне забезпечення, системне програмування; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Гібридні комп’ютерні системи;  

12. Зміст курсу:  
ТЕМА 1. Поняття, структура та класифікація корпоративних СУБП 

Поняття та історія розвитку інформаційних систем. Прикладні та корпоративні інформаційні 

системи. Структура корпоративних систем. Апаратне та програмне забезпечення корпоративних 

систем упоавління бізнес-поонесами. 

ТЕМА 2. Зберігання та обробка даних в корпоративних інформа-ційних системах. Системи 

управління базами даних (СУБД). 

Технології та носії зберігання даних. Бази та рівні обробки даних. Поняття систем управління базами 

даних та їх функції. Автоматизовані банки даних та банки знань, інформаційно-пошукові системи, 

експертні системи. Класифікація КІС по технології та кількості рівнів обробки даних. 

ТЕМА 3. Загальні принципи побудови обчислювальних мереж 

Еволюція обчислювальних мереж. Основні програмні і апаратні компонети мережі. Загальні 

принципи взаємодії комп'ютерів у мережі. Задачі фізичної передачі даних по лініях зв'язку. Поняття і 

види топології мереж. Адресація вузлів мережі. Загальна задача комутації. Мережі з комутацією 

каналів і пакетів. 

ТЕМА 4. Багаторівневий підхід до розробки засобів мережної взаємодії 

Загальні принципи взаємодії мережних засобів. Стандартна семирів-нева модель взаємодії відкритих 

систем. Модель OSI. Рівні моделі OSI. Стандартні стеки комунікаційних протоколів. 

ТЕМА 5. Передача дискретної інформації по лініям зв'язку 

Типи, характеристика та апаратура ліній зв'язку ліній зв'язку. Методи передачі дискретних даних на 

фізичному рівні. Аналогова модуляція. Асинхронна і синхронна передачі. Передача з установленням 

та без установлення з'єднання. Виявлення і корекція помилок. Компресія даних. 

ТЕМА 6. Протоколи і стандарти локальних мереж. Технологія Ethernet 

Загальна характеристика протоколів локальних мреж. Протокол LLC рівня управління логічним 

каналом. Технологія Ethernet. Технология Token Ring. Fast Ethernet і lOOVG-AnyLAN як розвиток 

технології Ethernet. Високошвидкісна технологія Gigabit Ethernet. 

ТЕМА 7. Побудова локальних мереж за стандартами фізичного і канального рівня 

Стоуктуоована кабельна система. Концентратори і мережеві адаптери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Логічна структуризація мереж за допомогою мостів і комутаторів. Технічна реалізація та додаткові 

функції комутаторів. 

ТЕМА 8. Глобальні системи 

Основні поняття та визначення. Типи глобальних мереж. Використання виділених ліній для побудови 

корпоративних мереж. Глобальні зв'язки на основі мереж з комутацією каналів. Комп'ютерні 

глобальні мережі з комутацією пакетів. Віддалений доступ. 

ТЕМА 9. Технології прискореного доступу до Internet через абонентські лінії телефонних і кабельних 

мереж. 

Особливості передачі аналогових та цифрових сигналів по лініях зв'язку.  

Особливості, загальна характеристика та основні типи сімейства технологій xDSL. Технологія ADSL. 

ТЕМА 10. Бездротові мережі. 

Особливості використання бездротових мереж. Режими функціонування, стандарти та встановлення 

бездротових мереж. Реалізація розподіленого доступу в Internet та захисту даних бездротової мережі. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі: Підручник. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 262 с.  

2. Жуков I.A., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп'ютерні мережі та технології: Навч. посіб. - Київ: 

НАУ, 2004. - 276 с.  

3. Гуржій A.M., Коряк С.Ф., Самсонов В.В., Скляров О.Я. Контроль та керування корпоративними 

комп'ютерними мережами: Інструментальні засоби та технології: Навч. посібник. - Харків: СМІТ, 

2004. -544 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
36 год. лекцій, 54 год. лабораторних робіт, 180 год. самостійної роботи. Разом – 270год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів, використання наочних стендів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 8-го семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування 

  

    

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                    Б.Б. Круліковський, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 3.08; 

2. Name: Computer Systems; 

3. Type: required; 

4. Higher education level: І bachelor; 

5. Year of study, when discipline is offered: 4; 

6. Semester when studying the discipline: 7, 8; 

7. Number of established credits ECTS: 7.5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: S.V. Shatnyi , senior lecturer 

9. Learning results: 
Know:  
concept and function of the DBMS; characteristics of hardware and software of corporate systems; 

specifications of basic technologies of local networks; principles of physical and logical structuring of 

corporate networks; principles of implementation of technologies of global networks in corporate systems; 

Be able to:  
define object of application of corporate DBMS and its structure; choose a package of DBMS software; 

to design a corporate computer network with the choice of necessary hardware. 

10. Forms of classes organization: study lessons, independent work, laboratory work, current control, final 

control; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Computer Networks, Real-Time 

Operation systems, System Software, System Programming; 

      • Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline: Hybrid Computer Systems; 

12. Course content: 
1. The concept, structure and classification of corporate SMS 

The concept and history of the development of information systems. Applied and corporate information 

systems. Structure of corporate systems. Hardware and software for corporate systems for business affairs. 

2. Storage and processing of data in corporate information systems. Database management systems (DBMS). 

Technologies and storage media. Bases and data processing levels. The concepts of database management 

systems and their functions. Automated databases and knowledge banks, information retrieval systems, 

expert systems. Classification of KIS in technology and number of levels of data processing. 

3. General principles of construction of computer networks 

The evolution of computer networks. Major software and hardware network components. General principles 

of computer interaction on the network. Tasks of physical data transmission over communication lines. 

Concepts and types of topologies of networks. Addressing the nodes of the network. The general task of 

switching. Networks with switching channels and packages. 

4. Multi-level approach to the development of network interaction tools 

General principles of interaction of network facilities. Standard Seven-Neva model of interaction of open 

systems. OSI model. Levels of the OSI model. Standard stacks of communication protocols. 

5. Transmission of discrete information by lines of communication 

Types, characteristics and communication equipment lines. Methods of transfer of discrete data at the 

physical level. Analog modulation Asynchronous and synchronous transmission. Transmission with 

installation and without connection. Detection and correction of errors. Data compression. 

6. Protocols and standards of local networks. Ethernet technology 

General characteristics of the protocols of local networks. LLC Logical Channel Management Level 

Protocol. Ethernet technology. Token Ring technology. Fast Ethernet and lOOVG-AnyLAN as the 

development of Ethernet technology. High-speed Gigabit Ethernet technology. 

7. Construction of local networks according to standards of physical and channel level 

Grounded cable system. Concentrators and network adapters. 

Logical structuring of networks with the help of bridges and switches. Technical implementation and 

additional functions of switches. 

8. Global systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Basic concepts and definitions. Types of global networks. Using dedicated lines to build corporate networks. 

Global connections on the basis of networks with switching channels. Computerized global packet switched 

networks. Remote access 

9. Technologies of accelerated access to the Internet through subscriber lines of telephone and cable 

networks. 

Features of the transmission of analog and digital signals over communication lines. 

Features, general characteristics and basic types of xDSL family of technologies. ADSL technology. 

10. Wireless networks. 

Features of using wireless networks. Modes of operation, standards and wireless networks. Implementation 

of distributed Internet access and wireless network security. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
4. Буров Є.В. Комп'ютерні мережі: Підручник. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 262 с.  

5. Жуков I.A., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп'ютерні мережі та технології: Навч. посіб. - Київ: 

НАУ, 2004. - 276 с.  

6. Гуржій A.M., Коряк С.Ф., Самсонов В.В., Скляров О.Я. Контроль та керування корпоративними 

комп'ютерними мережами: Інструментальні засоби та технології: Навч. посібник. - Харків: СМІТ, 

2004. -544 с.  

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
36 hrs. lectures, 54 hrs. laboratory works, 180 hrs. independent work. Together - 270 hrs. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, individual research tasks, use of multimedia tools, use of visual 

stands. 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control score (100 points): written exam at the end of the 7th semester. 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of the 8th semester. 

 Current control (60 points): testing, questioning  

 

 

    

16. Teaching language: Ukrainian. 
 
Head of Department     B.B. Krulikovskyi, Ph.D., associated Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


