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ВСТУП 

 

Більше 90 % усіх комп’ютерів об’єднані в інформаційно-обчислювальні 

мережі різних типів: від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж 

типу Internet. Всесвітня тенденція до об’єднання комп’ютерів у мережі 

зумовлена прискоренням передачі інформаційних повідомлень, можливістю 

швидкого обміну інформації між користувачами та можливістю одержання і 

передачі повідомлень (факсів, E-mail листів та інших), не відходячи від 

робочого місця, миттєвого спілкування між будь−якими точками земної кулі. 

Величезні потенційні можливості обчислювальної мережі та підйом, що 

відбувається в інформаційному комплексі, прискорення виробничого процесу 

потрібно застосовувати у повсякденних практичних завданнях фахівців з 

інформаційних систем. Тому необхідно, щоб фахівці мали змогу розробити 

практичне рішення питання з організації  інформаційно−обчислювальної 

мережі на базі існуючого комп'ютерного парку і програмного комплексу, що 

відповідає сучасним науково-технічним вимогам з урахуванням зростаючих 

потреб і можливістю подальшого поступового розвитку мережі в зв'язку з 

появою нових технічних і програмних рішень. 

Самостійна робота є невід'ємною частиною навчального процесу, без якої 

неможливе якісне засвоєння дисципліни, та є основною особливістю 

організації навчання студента у вищому навчальному закладі освіти.  

Самостійна робота здійснюється шляхом індивідуального опрацювання 

кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота включає наступні її види: 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерні мережі» належить до циклу 

освітньо-професійною підготовки висококваліфікованих інженерів, що 

володіють сучасними методами аналізу та синтезу мереж та систем передачі 

інформації різного призначення. 
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Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі»  є 

отримання знань, вивчення принципів побудови та роботи комп’ютерних 

мереж, які використовуються в системах передачі даних, оволодіння знаннями 

з мережевих технологій, що стали невід’ємною частиною сучасного світу.  

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів розуміння 

побудови локальних та глобальних мереж, що поширюються у процесах на 

виробництві, будівництві тощо, тому займає важливе місце для забезпечення 

спеціальних дисциплін. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 класифікацію комп’ютерних мереж; 

 структуру систем обробки даних, способи її представлення, склад 

систем обробки даних; 

 основні характеристики ефективності функціонування комп’ютерних 

систем і мереж; 

 еталонну модель протоколів взаємодії відкритих систем; 

 архітектуру і основні служби промислових систем управління; 

 можливості адміністрування локальної мережі; 

уміти: 

 оцінювати ефективність функціонування комп’ютерних систем і 

мереж; 

 підключати комп’ютер до локальної мережі; 

 створювати користувачів мережі, забезпечувати їх необхідними 

процедурами реєстрації, наділяти необхідними правами доступу до ресурсів 

мережі; 

 використовувати для адміністрування мережі утилитами сервера і 

командного рядка; 

 уміти   виконувати моніторинг мереж. 
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1  ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор 
Тема 

Денна форма навчання 

Кільк. 

год. 

(лекц.) 

Кільк. 

год. 

СРС 
1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Загальні принципи побудови та розвитку 

обчислювальних мереж. Загальні поняття 
2 10 

2 Основні характеристики інтерфейсів і 

проблеми взаємодії в комп'ютерних мережах. 

Зв'язок комп'ютера з периферійними 

пристроями 

2 10 

3 Середовище передачі інформації 4 10 

4 Семирівнева модель передачі даних ISO / OSI 2 10 

5 IP-адресація в локальних і глобальних 

мережах 
2 10 

6 Локальні мережі технології Ethernet, Token 

Ring, 802.11 
2 10 

7 Пристрої комутації і маршрутизації в 

комп’ютерних мережах 
2 10 

8 Загальна структура, типи основні стандартні 

пристрої глобальних мереж 
2 10 

9 Маршрутизація. Призначення, основні 

принципи, протоколи маршрутизації в  

IP-мережах 

2 12 

10 Технології високошвидкісних мереж. 

Характеристика та алгоритми 

функціонування Gigabit Ethernet, FDDI, АТМ, 

CSMA / CA: 802.16а технологій 

2 12 

11 Моніторинг та аналіз локальних мереж. 

Класифікація засобів моніторингу и аналізу 

ЛОМ 

2 12 

 Забезпечення семестрового контролю: іспит – 4 

 Усього годин за модулем 1 24 120 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Загальні принципи побудови і розвитку обчислювальних 

мереж 

1. Необхідні складові комп’ютерної мережі. 

Питання для самоперевірки 

1. Основні програмні й апаратні компоненти мережі. 

2. Топологія фізичних зв'язків. 

3. Організація спільного використання ліній зв'язку. 

4. Адресація комп'ютерів. 

5. Фізична та логічна структуризація великих мереж. 

Література: [1, с. 132−146; 3, с. 44−56; 4, с. 126−140]. 

 

Тема № 2 Основні характеристики інтерфейсів і проблеми взаємодії 

в комп'ютерних мережах. Зв'язок комп'ютера з периферійними 

пристроями 

1. Мережеве програмне забезпечення. 

2. Мереживі операційні системи (ОС).  

3. Драйвери. 

Питання для самоперевірки 

1. Що входить до мережевого програмного забезпечення? 

2. Які основні характеристики інтерфейсів? 

3. Мереживі операційні системи Вам відомі? 

4. Які проблеми взаємодії в комп'ютерних мережах? 

Література: [1, с. 25−28; 2, с. 3−10; 5, с. 113−120]. 
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Тема № 3 Середовище передачі інформації 

1. Бездротове середовище передачі даних: супутникові мікрохвильові 

комунікації. 

Питання для самоперевірки 

1. Структурована кабельна система. Ієрархія в кабельній системі. 

2. Вибір типу кабелю для підсистем. 

3. Мережні адаптери. Функції і характеристики.  

4. Класифікація мережних адаптерів. 

5. Концентратори. Основні і додаткові функції. 

Література: [1, с. 100−120; 5, с. 14−48; 6 с. 36−68; 7, с.  234−250]. 

 

Тема № 4 Семирівнева модель передачі ISO/OSI 

1. Рівні моделі передачі  ISO/OSI.  

2. Модель передачі  ISO/OSI на фізичному та канальному рівні? 

3. Основні характеристики рівнів ISO/OSI . 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть семирівневу  модель  передачі  ISO/OSI. 

2. Опишіть стандартні стеки протоколів. 

Література: [1, с. 56−68; 2, с. 204−212; 5, с. 33−57; с. 78−94] 

 

Тема № 5 IP-адресація в локальних і глобальних мережах  

1. Стек TCP/IP.  

2. Стек IPX/SPX. 

3. Основні характеристики рівнів ISO/OSI . 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть семирівневу  модель  передачі  ISO/OSI. 

2. Опишіть стандартні стеки протоколів. 

Література: [1, с. 56−68; 2, с. 204−212; 5, с. 33−57; с. 78−94] 
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Тема № 6 Локальні мережі технології Ethernet, Token Ring, 802.11 

1. Мережі технології 802.11. 

Питання для самоперевірки 

1. В якому  частотному діапазоні працюють пристрої з підтримкою IEEE 

802.11g? 

2. Що таке бездротова технологія? 

3. Що таке технологія Wi−Fi та як вона працює? 

4. Вартість впровадження цієї технології. 

5. Перспективи розвитку технології Wi−Max. 

6. Проблеми безпеки і якості. 

7. Історія технології Wi−Fi. 

8. Опишіть деревоподібну структуру локальної мережі. 

9. За якими критеріями здійснюється вибір топології. 

10.  Які мереживі архітектурні рішення Вам відомі? 

11.  Які протоколи  локальних  мереж Вам відомі? 

12.  Які вимоги до сучасних локальним мереж? 

Література: [1, с. 56−68; 2, с. 160−186; 3, с. 18−34; 4, с. 112−120]. 

 

Тема № 7 Пристрої комутації і маршрутизації в комп'ютерних 

мережах 

1. Комутатори. 

2. Маршрутизатори. 

Питання для самоперевірки 

1. Використання пристроїв  маршрутизації  в  комп'ютерних  мережах. 

2. Який принцип дії комутаторів? 

3. Який принцип дії маршрутизаторів? 

4. На якому мережному рівні ISO/OSI працюють маршрутизатори? 

Література: [2, с. 160−186; 3, с. 124−139; 4, с. 94−118]. 
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Тема № 8 Загальна структура, типи основні стандартні пристрої 

глобальних мереж 

1. Глобальні мережі комутації пакетів, магістральні мережі та мережі 

доступу. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть загальну  структуру глобальної мережі комутації пакетів. 

2. Дайте визначення магістральним мережам та мережі доступу. 

3. Що таке стандартні стеки комунікаційних протоколів? 

4. Стек IPX/SPX; стек NetBIOS/SMB.  

5. Характеристика CSMA/CA: 802.16а. 

6. Алгоритми функціонування CSMA/CA: 802.16а. 

Література: [2, с. 4−10, 106−148; 3, с. 68−76, с. 203−218; 4, с. 146−152]. 

 

Тема № 9 Маршрутизація. Призначення, основні принципи, 

протоколи маршрутизації в IP-мережах 

1. Протоколи маршрутизації в IP−мережах. 

Питання для самоперевірки 

1. Протоколи середнього рівня. 

2. Протоколи високого рівня. 

3. Дистанційно−векторний протокол RIP. 

4. Побудова таблиці маршрутизації. 

5. Методи боротьби з помилковими маршрутами в протоколі RIP. 

Література: [2, с. 4−10, 206−248; 7, с. 202−246]. 

 

http://matveev.kiev.ua/archnet/gl5/026.htm
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Тема 10 Технології високошвидкісних мереж. Характеристика та 

алгоритми функціонування Gigabit Ethernet, FDDI, АТМ, CSMA / CA: 

802.16а технологій 

1. Глобальні високошвидкісних мережі. 

2. Технологія Gigabit Ethernet. 

3. Технологія FDDI. 

4. Технологія АТМ. 

5. Технологія CSMA / CA: 802.16а. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть загальну структуру глобальної мережі Gigabit Ethernet. 

2. Дайте визначення магістральним мережам FDDI. 

3. Характеристика CSMA/CA: 802.16а. 

4. Алгоритми функціонування CSMA/CA: 802.16а. 

Література: [2, с. 11−30, 226−248; 3, с. 78−96, с. 219−238; 4,  

с. 153−182]. 

 

Тема № 11 Моніторинг та аналіз локальних мереж. Класифікація 

засобів моніторингу и аналізу ЛОМ 

1. Моніторинг і аналіз локальних мереж. 

2. Засоби керування мережами. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке моніторинг локальних мереж. 

2. Що таке аналіз локальних мереж. 

3. Аналіз продуктивності і оптимізації локально-обчислювательної 

мережі. 

4. Які засоби керування мережами існують? 

Література: [1, с. 178−208; 2, с. 206−248, 320−328; 6, с. 96−118]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Перелік питань та завдання до модульного контролю мають мету, щодо 

систематизації знань одержаних при вивчені курсу. Студенти заочної форми 

навчання мають змогу ознайомитись з переліком тем, які вивчаються у курсі 

дисципліни «Комп’ютерні мережі». Для самоконтролю надається перелік 

питань до кожного розділу, на які студент повинен уміти дати відповідь. 

Також, окремо надається перелік питань до деяких тем розділів, які студент 

розглядає самостійно, використовуючи літературні джерела з наведеного 

списку.  

Варіант контрольного завдання вибирається з таблиці по останнім двом 

цифрам залікової книжки студента. Наприклад: хххх76 передостаннє число 7, 

останнє – 6. На перетині стовпчика і рядка визначаємо варіант завдання – 2.  

Таблиця 1 – Варіант контрольного завдання  

Передостання 

Остання 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

3 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 

4 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

5 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

6 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

7 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 

8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 

9 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Завдання захищається при індивідуальній бесіді студента з викладачем і є 

допуском до іспиту з дисципліни «Комп’ютерні мережі».  

Контрольна робота за обраним варіантом оформляється в електронному 

варіанті на гнучкому диску (або CD−RW) та на листах формату А4 згідно з 

вимогами, щодо технічної документації. Обсяг пояснювальної записки не 

нормується. 
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Робота виконується українською або російською мовою згідно свого 

варіанту. Робота повинна бути виконана та здана на кафедру до встановленого 

терміну. 

Титульний лист оформлюється по формі, приведеній в додатку А. 

Робота має бути надрукована на комп’ютері (на папері формату А4) з 

використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman розміру 

14 пт.  

Поля аркуша:  ліворуч – 25 мм, праворуч – не менш 10 мм, зверху та 

знизу – не менш 20 мм. Закреслення, довільні скорочення (крім 

загальновживаних) і будь−які вставки і незрозумілі позначення не 

дозволяються.  

Заголовки завдань в тексті пишуться на окремому рядку, великими 

літерами. В кінці заголовку крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки та 

переносити слова в заголовках забороняється.  

Тексти завдань та список літератури починаються з нової сторінки.  

Текст роботи повинен бути чітким і грамотним, рисунки пронумеровані 

та мати назву, охайно оформленні. 

Рисунки, які розташовані в тексті, нумеруються послідовно в межах 

завдання арабськими цифрами. Номер рисунка повинен складатися з номеру 

завдання та  порядкового номеру рисунка в даному завданні, поділених 

крапкою, наприклад, «Рисунок 2.3». При посиланні на рисунок вказується його 

повний номер. Рисунки повинні розташовуватися після посилання на них в 

тексті. Кожний рисунок повинен супроводжуватися змістовним підписом, який 

пишеться під рисунком в один рядок з номером. 

У кінці роботи наводиться список використаних джерел інформації і 

літератури. До списку літератури включаються усі використані джерела при 

написанні контрольної роботи, використання лише одного джерела не 

допускається. 
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Список використаних джерел складається в такій послідовності: спочатку 

в алфавітному порядку авторів або назв книг зазначаються державні або 

урядові документи, міждержавні угоди, інші офіційні матеріали, статистичні 

довідники, монографії, збірники, брошури, далі – статті з журналів та газет з 

дотриманням бібліографічних вимог. 

Відповідно якості роботи, повноти викладання теми, слушності 

оформлення викладач може (після співбесіди зі студентом) може оцінити 

роботу як позитивну та поставити відповідну оцінку, чи при наявності 

визначених недоліків, повернути її на доопрацьовування та назначити час 

співбесіди. Студенти, які своєчасно не здали чи не захистили контрольну 

роботу, до заліку з дисципліни не допускаються. 

Модуль 1 

Завдання. Дайте відповіді на теоретичні питання відповідно до свого 

варіанту (див. таблицю 2). 

Таблиця 2 – Теоретичні питання до модульного контролю 1 

№ 

вар. 
Теоретичні питання 

1 1. Обчислювальні мережі, класифікація. 

2. Апаратура ліній зв'язку.  

3. Протоколи і стандарти локальних мереж.. 

2 1. Основні програмні й апаратні компоненти мережі. 

2. Стандарти кабелів. Кабелі на основі неекранованої витої пари. 

3. Структура стандартів IEEE 802.х. 

3 1. Топологія фізичних зв'язків. 

2. Методи передачі даних канального рівня.  Асинхронні протоколи. 

3. Протокол LLC рівня керування логічним каналом, три типи 

процедур. 

4 1. Організація спільного використання ліній зв'язку. 

2. Синхронні символьно–орієнтовані та біт–орієнтовані протоколи. 

3. Технологія Ethernet (802.3), загальні характеристики. 

5 1. Адресація комп'ютерів. 

2. Кабелі на основі екранованої витої пари; коаксіальні та 

волоконно−оптичні кабелі. 

3. Специфікації фізичного середовища Ethernet. Стандарт 10Base−5. 
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 Продовження таблиці 2 

6 1. Фізична та логічна структуризація великих мереж. 

2. Протоколи з гнучким форматом кадру. 

3. Оптоволоконний Ethernet. 

7 1. Стандартні стеки комунікаційних протоколів. 

2. Методи передачі дискретних даних на фізичному рівні. Цифрове 

кодування. Вимоги до методів цифрового кодування. 

3. Високошвидкісна технологія Gigabit Ethernet. 

8 1. Надійність і безпека мережі. 

2. Методи комутації. Комутація каналів. Комутація пакетів. Комутація 

повідомлень. 

3. Gigabit Ethernet на витій парі категорії 5. 

9 1. Розширюваність і масштабованість мережі. Прозорість мережі. 

Підтримка усіх видів трафіку. 

2. Метод біполярного кодування з альтернативною інверсією. 

3. Технологія Token Ring. Основні характеристики технології. 

10 1. Багаторівневий підхід. Протокол. Інтерфейс. Рівні моделі OSI. 

2. Потенційний код з інверсією при одиниці. Біполярний імпульсний 

код. Манчестерський код. Потенційний код 2B1Q. 

3. Технологія FDDI. Основні характеристики технології. 

 

 

Модуль 2 

Завдання. Дайте відповіді на теоретичні питання відповідно до свого 

варіанту (див. таблицю 3). 

Таблиця 3 – Теоретичні питання до модульного контролю 2 

№ 

вар. 
Теоретичні питання 

1 1. Правила побудови сегментів Fast Ethernet при використанні 

повторювачів. 

2. Типові схеми застосування комутаторів у локальних мережах. 

3. Основні технічні характеристики маршрутизатора і додаткові 

функціональні можливості. 

4. Класи IP−адрес. Особливі IP−адреси. 
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 Продовження таблиці 3 

2 1. Класифікація мережних адаптерів. Обмеження топології мережі, 

побудованої на мостах. 

2. Комутатори на основі комутаційної матриці. 

3. Таблиці маршрутизації в IP–мережах. 

4. Фрагментація IP–пакетів. 

3 1. Повнодуплексні протоколи локальних мереж. 

2. Комбіновані комутатори. 

3. Керування концентратором по протоколу SNMP. 

4. Структура IP–пакету. 

4 1. Формати кадрів технології Ethernet. 

2. Вибір типу кабелю для підсистем. 

3. Типи адрес стека TCP/IP. 

4. Маршрутизація з використанням масок постійної довжини. 

 

Модуль 3 

Завдання. Дайте відповіді на теоретичні питання відповідно до свого 

варіанту (таблиця 4). 

Таблиця 4 – Теоретичні питання до модульного контролю 3 

№ 

вар. 
Теоретичні питання 

1 1. Керування концентратором по протоколу SNMP. 

2. Фізичний рівень  технології FDDI. 

3. Мережні адаптери. Функції і характеристики. 

4. Маршрутизація з використанням масок змінної довжини. 

2 1. Конструктивне виконання концентраторів.  

2. Концентратори. Основні і додаткові функції. 

3. Структурована кабельна система. Ієрархія в кабельній системі. 

4. Протоколи маршрутизації в IP–мережах. 

5. Протокол надійної доставки ТСР–повідомлень. 

3 1. Fast  Ethernet і 100VG−AnyLAN, основні характеристики технологій. 

2. Логічна структуризація мережі за допомогою мостів і комутаторів. 

3. Характеристики, що впливають на продуктивність комутаторів. 

Додаткові функції комутаторів. 

4. Дистанційно–векторний протокол RIP. 



 17 

 

 Продовження таблиці 4 

4 1. Локальні та глобальні мережі. Особливості, відзнаки. Віртуальні 

локальні мережі.  

2. Комутатори з загальною шиною. 

3. Реалізація міжмережевої взаємодії способами TCP/IP. 

4. Протокол «стану зв’язків» OSPF. 

5 1. Керованість і сумісність мережі. 

2. Логічне кодування. 

3. Основні функції протоколу IP. 

4. Маршрутизатори, класифікація за областями застосування. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНО−УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ДО САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ»  

ВАРІАНТ № _ 

 

 

 

 

Виконав: студент групи _________ 

 ПІБ студента 

Перевірив: посада, ПІБ. викладача 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 201_ 
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Додаток Б 

Зразок оформлення основного напису на першій та другій сторінках звіту 

 

Вим  Арк.  № докум  .  П  і  дпис  Дата  
   Аркуш  

  Р  о  зр  о  б  .  

    Перев .  

     
  Н  .  Контр .  

  Зав  .  каф  .  

Л  і  т  .  Аркушів    
(  8  )  (  7  )  

(  9  )  
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(  16  )  (  17  )  (  18  )  (  15  )  (  14  )  

(  11  )  (  12  )  (  13  )  

7  10  23  15  10  
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4
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1
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Рисунок Б.1 – Основний напис на першій сторінці звіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – Основний напис на другій і подальших сторінках звіту 

5

Вим Арк. № докум. Підпис Дата

 

(16) (17) (18)(15)(14)

7 10 23 15 10

20 185 5

(2)
(7)

10

3 
x 

5=
15

10
8

Арк.
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Пояснення до рисунків Б.1 і Б.2 наведені в таблиці Б.1. 

Таблиця Б.1 – Пояснення до рисунків Б.1 і Б.2 

Номер 

графи 

Вказують Приклад: 

(1) найменування 

частини  

Самостійна робота 

(2) позначення 

частини  

 

СР18.ФЕКІ.501.122.001.ПЗ ,  де  

СР – вид занять (самостійна робота); 

18 – рік виконання (2018); 

ФЕКІ – факультет, на якому навчається студент;  

122 – шифр спеціальності, за якої навчається 

студент; 

191 – три останні цифри номера студентського 

квитка (або залікової книжки) 

студента−виконавця;  

001 – номер самостійної роботи; 

ПЗ – пояснювальна записка) 

(4) не заповнюють − 

(7) порядковий 

номер сторінки 

1 

(8) загальну кількість 

сторінок частини 

3 

(9) позначення 

академічної 

групи 

КН−17−1 

(11) прізвище та 

ініціали студента  

та викладача  

(рядок розроб.) ПІБ студента 

(рядок перев.)  ПІБ викладача 

(12) підписи осіб, 

прізвища яких 

указані в графі 

(11) 

 

(13) дату підпису 

документа 

15.03.2018 

(14) .. 

(18) 

не заповнюють − 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні мережі» для студентів денної форми навчання зі спеціальності  

122 – «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійною програмою 

«Інформаційні управляючі системи та технології» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладач старш. викл. А. М. Самойлов 

Відповідальний за випуск старш. викл. кафедри ІУС . Т. В. Горлова 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _____________.  Формат 60×84 1/16.  Папір тип.  Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ________.  Наклад _______ прим.  Зам. № ______.  Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 
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імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


