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Анотація дисципліни.Комп’ютерні мережі стали невід’ємною частиною сучасного життя. Вони 

надають можливість користувачу персонального комп’ютера чи іншого електронного пристрою 

подорожувати світом, дистанційно здобувати освіту, знаходити детальні відповіді на проблемні 

питання в різних сферах діяльності. Використання глобальних комп’ютерних мереж сприяє 

формування єдиного наукового, економічного, соціального і культурного інформаційного простору. 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – Економіка 

Загальний обсягдисципліни – 4кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та 

інноваційних технологій 

Кафедра – інформатики та інформаційних систем 

Курс – 1; семестр – 1; вид підсумкового контролю – екзамен 

Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, лабораторні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, метод інформаційно-

комунікативних технологій, пояснювально-ілюстративний метод, метод e-learning 

Форма навчання: лекція, лабораторні роботи, самостійна робота 

Лінк на дисципліну: https://dspu.edu.ua/ifmeit/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/opis_kompyuterni-merezhi.pdf 
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2. Викладачі 
Лучкевич Михайло Михайлович 

E-mail: luchkevychmm@dspu.edu.ua 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та 

інформаційних систем 

Білий Роман Теодорович 

E-mail: roman.bilyi@dspu.edu.ua 
викладач кафедри інформатики та інформаційних систем 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчанняполягає в оволодінні студентами теоретичних знань та практичних навичок з 

основ побудови комп’ютерних мереж, засобів комунікаційної техніки, концепцій побудови 

локальних і глобальних комп’ютерних мереж; вивчення сучасних комп’ютерних технологій, а також 

основних засобів забезпечення їх працездатності; дослідження. 

Результати навчання: застосовувати сучасні комп’ютерні програми для заповнення форм 

статистичної звітності підприємств; застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для 

вирішення поставлених задач. 

Компетентності:здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки 

даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів; 

здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та прогнозуванні 

економічних процесів. 

Пререквізити дисципліни: дисципліна «Комп’ютерні мережі» вивчається паралельно з 

дисципліною «Інформатика» та є необхідною для вивченні загальних та спеціальних дисциплін 

спеціальності, насамперед «Інформаційний бізнес», «Управління інформаційними ресурсами».  

Для розуміння тематики дисципліни студенти повинні володіти навичками роботи з комп’ютером 

та прикладним програмним забезпеченням. 

Постреквізити дисципліни: знання, отримані під час вивчення дисципліни, можуть бути 

використані в подальшій професійній діяльності студента для розв’язування найрізноманітніших 



навчальних і наукових проблем. 
 

4. Програма дисципліни 

Зміст основних розділів дисципліни 

1. Основні поняття та характеристики мережі.Архітектура мереж. 

2. Топологія локальної мережі.Основні компоненти локальної мережі. 

3. Канали і лінії зв’язку. Кабельні системи.Характеристики ліній зв’язку. 

4. Адресація в IP-мережах. 

5. Еталонна модель OSI.Архітектура стека протоколів Microsoft TCP/IP. 

6. Методи доступу. 

7. Бездротові мережеві технології. 

8. Огляд категорій атак на комп’ютерні мережі. 
 

Орієнтовний перелік лабораторних занять для студентів 

1. Розрахунок комп’ютерних мереж. 

2. Налаштування протоколів стеку TCP-IP 

3. Мережевий IP екран ОС Microsoft Windows 7. 

4. Робота з розподіленими даними та ресурсами. 

5. Проектування комп’ютерної мережі в CiscoPacketTracer; 

6. Налаштування віртуальних мереж в CiscoPacketTracer. 
 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Комп’ютерні класи (аудиторія 5, 68) кафедри інформатики та інформаційних систем навчально-

наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. 

Програмне забезпечення:CiscoPacketTracer. 
 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться кожного четверга о 1400 на кафедрі інформатики та інформаційних 

систем навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних 

технологій(аудиторія 5). 

7. Система оцінювання 

Формою контролю досягнутих успіхів студента з дисципліни є екзамен. Екзамен проводиться в 

усній, письмовій або тестовій формі. Максимальна кількість балів за екзамен становить 100 балів. 

Досягнуті успіхи студента (поточна успішність) з дисципліни оцінюються за допомогою захисту 

лабораторних робіт, написання контрольних робіт та співбесіди з лектором. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним навчальним планом проходять усі види атестації у 

терміни визначені їх індивідуальним планом. 

Контрольна робота (30 балів) містить завдання та запитання з теоретичного та практичного 

матеріалу. Проти кожного завдання контрольної роботи виставлено бали, які може отримати студент 

за правильне його виконання. За виконання контрольної роботи студент може отримати до 30 балів. 

Контрольні роботи проводяться у письмовій формі. 

Співбесіда з лектором (10 балів).Студенти повинні бути готові до усного захисту письмової 

роботи (протягом тижня з часу написання роботи). У результаті захисту (співбесіди з лектором) 

оцінка може бути скорегована в межах 10 балів. 

Лабораторні заняття (60 балів). Протягом семестру необхідно виконати 7 лабораторних робіт, на 

кожній із яких виконуються індивідуальні завдання. До захисту необхідно вивчити поданий у 

методичних вказівках теоретичний матеріал. Лабораторні роботи № 1, № 4 оцінюються в 10 балів, 

роботи № 2 та № 6 – в 12 балів, №3 та № 5 – в 8 балів кожна. Таким чином, за виконання 

лабораторних завдань можна отримати максимум 60 балів. 
 

Оцінювання результатів навчання (поточна успішність) 
Лабораторна робота № Контрольна 

робота 
Співбесіда 

Max 

к-сть балів 

1 2 3 4 5 6 

10 12 8 10 8 12  

30 

 

10 Разом 60 

Всього за поточну успішність               100 балів 
 

Підсумкова семестрова оцінка 
 Максимальна кількість балів Коефіцієнт Всього 

Поточна успішність 100 0,6 60 

Екзамен 100 0,4 40 

Разом 100 
 

  



Екзамен за талоном № 2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

Оцінювання знань з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю знань 

за 100-бальною шкалою, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS 

відповідно до наступних критеріїв: 
Оцінка 

Визначення Занаціональн

оюшкалою 

Зашкало

юЄКТС 

За 

шкалоюунівер

ситету 

5 

(відмінно) 
А 90-100 

Отримує студент, який відмінно оволодієголовними поняттями, особливостями та видами комп’ютерних мереж; 

досконало знає основні етапи здійснення проектування та розробки локальних мереж; відмінно розуміє терміни 

та поняття теорії комп’ютерних мереж, механізми функціонування та взаємозв'язку між прикладним програмним 

забезпеченням та мережевими засобами. Досконало вміє: проектувати локальну комп’ютерну мережу 

підприємства (організації);використовувати апаратні та програмні засоби для налагодження системи безпеки 

комп’ютерних мереж;встановлювати та налаштовувати мережеве обладнання;застосовувати мережеве прикладне 

програмне забезпечення. 

4 

(добре) 
В 82-89 

Отримує студент, який продемонстрував високий рівень знань основних понять курсу, володіє головними 

поняттями, особливостями та видами комп’ютерних мереж; знає основні етапи здійснення проектування та 

розробки локальних мереж; розуміє терміни та поняття теорії комп’ютерних мереж, механізми функціонування та 

взаємозв'язку між прикладним програмним забезпеченням та мережевими засобами. Має міцні ґрунтовні знання з 

проектування локальних комп’ютерних мереж підприємства (організації);використання апаратних та програмних 

засобів для налагодження системи безпеки комп’ютерних мереж;встановлення та налаштовування мережевого 

обладнання;застосовування мережевого прикладного програмного забезпечення, але може допустити незначні 

неточності у структуруванні та відборі змісту навчального матеріалу.  

4 

(добре) 
С 75-81 

Отримує студент, який знає навчальний матеріал повністю, має розумінняголовних понять, особливостей та видів 

комп’ютерних мереж; добре знає основні етапи здійснення проектування та розробки локальних 

мереж;демонструє володіннятермінів та понять теорії комп’ютерних мереж, механізмів функціонування та 

взаємозв'язку між прикладним програмним забезпеченням та мережевими засобами. Здатнийпроектувати 

локальну комп’ютерну мережу підприємства (організації);використовувати апаратні та програмні засоби для 

налагодження системи безпеки комп’ютерних мереж;встановлювати та налаштовувати мережеве 

обладнання;застосовувати мережеве прикладне програмне забезпечення, проте допускає дві-три несуттєві 

помилки, які виправлені самостійно за допомогою викладача. 

3 

(задовільно) 
D 67-74 

Отримує студент, який знає основні теми навчальної дисципліни, але його знання головних понять, особливостей 

та видів комп’ютерних мереж;основних етапів здійснення проектування та розробки локальних мереж;термінів та 

понять теорії комп’ютерних мереж;механізмів функціонування та взаємозв'язку між прикладним програмним 

забезпеченням та мережевими засобами мають загальний характер. Має труднощі щодо проектування локальної 

комп’ютерної мережі підприємства (організації);використання апаратні та програмні засоби для налагодження 

системи безпеки комп’ютерних мереж;встановлення та налаштування мережевого обладнання;застосування 

мережевого прикладного програмного забезпечення.Відповідь студента містить несуттєві помилки, які не 

виправлено після вказівок викладача. 

3 

(задовільно) 
E 60-66 

Отримує студент, який знає основні теми навчальної дисципліни, але його знання мають фрагментарний 

характер, має труднощі з основними етапи здійснення проектування та розробки локальних мереж;механізмами 

функціонування та взаємозв'язку між прикладним програмним забезпеченням та мережевими засобами. Погано 

володіє головними поняттями та терміни теорії комп’ютерних мереж, в тому числі проектуванням локальних 

комп’ютерних мережу підприємства (організації);використанням апаратних та програмних засобів для 

налагодження системи безпеки комп’ютерних мереж;встановленням та налаштовуванням мережевого 

обладнання;застосовуванням мережевого прикладного програмного забезпечення.У відповіді студента допущено 

декілька суттєвих помилок. 

2 

(незадо-

вільно) 

FX 35-59 

Виставляється студенту, який має фрагментарні знання з усієї дисципліни. Не володіє термінологією, що 

стосується комп’ютерних мереж, оскільки понятійний апарат не сформований. Не вміє викласти програмний 

матеріал, що стосується дисципліни, не має навиків використання та проектування комп’ютерних мереж на рівні 

користувача, що дозволяє розвивати синтетичне, аналітичне мислення та технологічну грамотність студента. 

2 

(незадо-

вільно) 

F 0-34 

Виставляється студенту, який знає фрагментарно програмний матеріал, недостатньо оволодів навиками 

використання та проектування комп’ютерних мереж, частково використовував матеріалдля забезпечення 

належного рівня якості фахової підготовки в аудиторії з викладачем або самостійно. 
 

8. Питання до екзамену 

Основні поняття та характеристики мережі:поняття комунікаційної та інформаційної 

мереж;основні поняття мережевих технологій;розвиток комп’ютерних мереж;основні 

характеристики комп’ютерних мереж;класифікація комп’ютерних мереж. 

Топологія локальної мережі: поняття топології мережі;топологія «шина»;топологія 

«зірка»;топологія «кільце»;змішані топології. 

Основні компоненти локальної мережі:мережеві 

адаптери;повторювачі;концентратори;комутатори;маршрутизатори. 

Канали і лінії зв’язку. Кабельні системи:поняття каналу зв’язку;вита пара;волоконно-оптичний 

кабель;коаксіальний кабель. 

Адресація в IP-мережах:адресний простір і види адрес;локальні адреси;символьні адреси. 

Бездротові мережеві технології:загальна характеристика та сфери застосування;класифікація 

безпроводових мереж;супутникові технології;мережі на стільникових модемах;системи на базі 

інфрачервоних каналів;радіорелейний зв’язок;мережа Bluetooth. 

Огляд категорій атак на комп’ютерні мережі:загальна характеристика та принципи організації 

системи безпеки;атаки доступу;атаки модифікації;атаки на відмову в обслуговуванні;атаки на 

відмову від зобов’язань. 
 

9. Політика дисципліни 
Досягнуті успіхи студента з навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» оцінюються під час 

виконання та захисту лабораторних робіт. Тому студент, який не виконав хоча б однієї лабораторної 

роботи за лабораторний практикум отримує 0 (нуль) балів. 

Термін захисту лабораторної роботи вважається своєчасним, якщо студент захистив її згідно з 

графіком. У разі не дотримання термінів захисту лабораторної роботи максимальна кількість балів за 

роботу зменшується на 50 %. 



 

10. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Базова 

1. Микитишин А.Г. Компютерні мережі : навч. посіб. / А.Г. Микитишин, М.М. Митник, 

П.Д. Стухляк, В В. Пасічник. – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 с. 

2. Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс]: підручник: для студ. спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; 

Ю.А. Тарнавський, І.М. Кузьменко. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259с. 

3. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е 

изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер – СПб: Питер, 2016. – 992 с. 

4. Демида Б.А. Основиадміністрування LAN у середовищі MS Windows: навч. посіб. / Б.А Демида, 

К.М. Обельовська, В.С. Яковина. – Львів: ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2013. – 488 с. 

5. Буров Є. В. Комп’ютерні мережі / Є. В. Буров; 2-ге вид. – Львів: Бак, 2003. – 584 с. 

Допоміжна 

6. CiscoSystems и др. Руководство по технологиямобъединенныхсетей, 3-е изд.: Пер. с англ. – М.: 

Издательскийдом “Вильямс”, 2002. – 1040 с. 

7. Вито А. ОсновыорганизациисетейCisco / А. Вито; Том 1. Том 2. – М.-СПб.-К: Вильямс, 2002. – 

464 с. 

8. CiscoSystemsInc. Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур. – М.-СПб.-К: Вильямс, 

2002. – 368 с. 

9. Шиндер Д.Л. Основыкомпьютерныхсетей / Д.Л. Шиндер. – М.-СПб.-К: Вильямс, 2002. – 656 с. 

10. Камер Д. Сети TCP/IP. Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX / / Д. Камер . 

Том 3. – М.-СПб.-К: Вильямс, 2002. – 592 с. 

11. Леинванд А., Пински Б. КонфигурированиемаршрутизаторовCisco. 2-е издание / А. Леинванд, 

Б. Пински. – М.-СПб.-К: Вильямс, 2001. – 368 с. 

12. Хелеби С. Принципымаршрутизации в Internet / С. Хелеби, Д. Мак-Ферсон. – М.-СПб.-К: 

Вильямс, 2001. – 448 с. 

13. Barret D. ComputerNetworkingIlluminated / D. Barrett, T. King. – Sudbury, MA : Jones & Bartlett 

Publishers. – 2005. – 762 p. 

14. Peterson L. Computer Networks. A system Approach / Larry L. Peterson, Bruce S. Davie. – San-

Francisco, CA : Morgan Kaufmann. – 2003. – 813 p. 

Інформаційні ресурси 

15. Комп’ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп’ютерних мереж. Навчальний 

посібник. С.В. Мінухін, С.В. Кавун, С.В. Знахур. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 210 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1337_71464945.pdf. 

16. Курс лекцій з дисципліни «Компютерні мережі» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://programming.in.ua/other-files/other/60-curs-comp-merezi.html. 

17. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lan.kots.kiev.ua. 
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