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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Комп’ютерні мережі 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Компʼютерна інженерія» 

Рік навчання 3 - 4, семестр VІ - VІІ 

Кількість кредитів: 9, Мова викладання: українська 

Звітність: залік, іспит, курсовий проект 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Чорна Ольга Анатоліївна 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/chorna-olga-anatoliyivna 

Контактна інформація Ел. адреса: diolgan@gmail.com 

Телефон: +38(096) 96 90 853 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні і лабораторні заняття, самостійна робота з 

використанням навчальної та наукової літератури, консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є «Комп’ютерні мережі» є формування 

системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування комп'ютерних мереж, 

використання мережевого обладнання та мережевих сервісів.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– ознайомити з основними поняттями про комп’ютерні системи;  

– розглянути еталонні моделі комп’ютерних мереж;  

– ознайомити з сучасними технологіями комп’ютерних мереж; 

– розглянути методології створення структурованих кабельних систем та протоколів 

передачі даних;  

– навчити створювати проекти комп’ютерних мереж з використанням сучасних 

програмних комплексів;  

– сформувати навички аналізу якості роботи комп’ютерних мереж та проводити 

реінжиніринг мереж. 
 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Z8. Здатність працювати в команді. 

Фахові: 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/


 

 

  

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні 

та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі 

комп’ютерної інженерії.   

P4. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в комп’ютерних та 

кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної 

безпеки  

P5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до 

розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних 

систем тощо. 

P6. Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні системи та 

мережі різного виду та призначення. 

P7. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології 

розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та 

реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених 

додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності.  

  P8. Готовність брати участь у роботах впровадження комп’ютерних систем та мереж, 

введення їх до експлуатації на об’єктах різного призначення. 

P9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та експлуатувати 

наявні інформаційні технології та системи. 

P10. Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічне оснащення, 

розміщення комп’ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, 

алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, науково-

технічних звітів. 

P12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмнотехнічних 

засобів, комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їхніх компонентів шляхом 

використання аналітичних методів і методів моделювання,  

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх 

життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, 

технічне обслуговування та утилізацію 

 

Програмні результати навчання: 

Знання: 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання даних та моделювання в 

комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії. 

Уміння: 

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш придатними для 

досягнення поставлених цілей. 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності. 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових 

ідей. 

N9. Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, 

призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та мереж 

для вирішення технічних задач спеціальност. 

N10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених 

застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для 

спеціальності обладнання. 



 

 

  

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

N12. Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

N13. Вміти ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу комп’ютерних систем та 

їх компонентів. 

N14. Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти 

стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з урахуванням загальнолюдських 

цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті 

рішення. 

 



Структура курсу 

Тема Результати навчання 
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Змістовий модуль 1. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж.  

Тема 1. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Основні поняття та визначення. Класифікація 

та архітектура комп’ютерних мереж. Основи 

передачі даних у комп’ютерних мережах. 

Основні компоненти комп’ютерних мереж та їх 

призначення. Адресація вузлів у мережі. 

Способи комутації. Еталонні моделі опису 

комп’ютерних мереж 

N1, N13.  

14 4 0 10 

Тема 2. ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ СУЧАСНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. Основні 

принципи передачі на фізичному рівні. 

Класифікація та характеристика каналів 

передачі даних. Типи кабельних систем. 

Методи передачі дискретних даних на 

фізичному рівні. Структуровані кабельні 

системи. Методи мультиплексування 

інформаційних  потоків. 

N1, N3, N9, N10, N12, 

 N13.  

16 2 2 12 

Тема 3. КАНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ СУЧАСНИХ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. Основні функції 

протоколів канального рівня. Технологія 

Ethernet. Технологія Token Ring. Мережі FDDI 

Основи функціонування комутаторів 

локальних мереж. 

N1, N2, N9, N10.. 

14 2 4 8 

Тема 4. МЕРЕЖНИЙ РІВЕНЬ Адресація 

комп’ютерів на мережному рівні. Алгоритми 

маршрутизації потоків даних. Класифікація 

протоколів маршрутизації. Основи 

функціонування і конфігурування 

маршрутизаторів. Адресація в IPv6. Протокол 

ICMPv6.  Взаємодія протоколів IPv6 та IPv4. 

N1, N2, N3, N9, N10, 

N13, N14.  

22 4 6 12 

Тема 5. ТРАНСПОРТНИЙ РІВЕНЬ. Базові 

принципи реалізації транспортного рівня. 

Протокол UDP. Протокол TCP. 

N1, N2, N9.  

12 2 2 8 

Тема 6. ПРОТОКОЛИ ВЕРХНІХ РІВНІВ.  

Протокол DHCP. Протокол DNS. Протоколи 

Telnet та SSH. Протоколи електронної пошти. 

Протоколи FTP та TFTP. Протокол HTTP. 

Протокол SNMP. Протокол NFS . 

N1, N2, N9, N14.  

22 4 4 14 

Змістовий модуль 2. Сучасні комп’ютерні мережі та хмарні сервіси 

Тема 7. БЕЗДРОТОВІ КОМП’ЮТЕРНІ 

МЕРЕЖІ. Покоління бездротового зв’язку. 

Класифікація комп’ютерних мереж. Основні 

принципи передачі в бездротових каналах 

зв’язку. Локальні мережі WLAN. Мережі 

N1, N2, N3, N6, N7, N9, 

N12, N13.  

20 2 4 14 



 

 

  

WIMAX. Технологія LTE. Стандарти мереж 

WPAN, WMAN та WRAN. 

Тема 8. СУЧАСНІ ЦИФРОВІ МЕРЕЖІ. 

Ієрархія цифрових каналів. Плезіохронна 

технологія PDH. Синхронна технологія. SDH. 

Мережі ISDN. Мережі Frame Relay. Мережі 

ATM. Технологія xDSL.  Технологія MPLS. 

N1, N2, N3, N9, N10. 

N11.  

28 6 4 18 

Тема 9. ВІРТУАЛЬНІ МЕРЕЖІ. Проксі-

сервери. Створення віртуальних мереж VPN. 

Переваги і недоліки VPN.  

N1, N2, N3, N9, N12, 

N13, N14.  16 2 2 12 

Тема 10. ХМАРНІ СЕРВІСИ ТА 

ТЕХНОЛОГІЇ. Поняття хмарних сервісів. 

Доступ до хмарних сервісів Мережі CDN. 

Поштові служби. Сховища даних: DropBOX, 

Google диск, Micrоsoft OneDrive. Офісні 

системи: Google Docs, Microsoft Office 365 та 

ін. Хмарні технології: Amazon Web Services, 

Windows Azure та ін. 

N1, N2, N3, N9, N12, 

N13, N14.  

16 2 2 12 

Змістовий модуль 3. Основи адміністрування та захисту комп’ютерних мереж 

Тема 11. ОСНОВИ МЕРЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ. 

Базові поняття інформаційної безпеки. 

Класифікація та різновиди атак. Основні засоби 

та стратегії захисту комп'ютерних мереж. 

безпеки. Методи криптографічного захисту 

інформації. Аутентифікація. Реалізація 

безпечного периметра. Реалізація захищеного 

передавання даних. Фільтрація пакетів і 

потоків. Міжмережевий екран. Асиметричний 

трафік. Детектування атак. 

N1, N2, N3, N6, N7, N9, 

N11, N12, N13.  

24 6 8 10 

Тема 12. ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. Адміністрування 

мережі з використанням ОС Microsoft Windows 

Server та ОС Linux (на прикладі дистрибутиву 

Ubuntu).  Адміністрування домену Active 

Directory. Організація доменів. 

N9, N12, N13, N14.  

30 8 8 14 

Курсова робота N2, N3, N6, N7, N8, N9, 

N10, N11, N13, N14, N16.  
30 - - 30 

 



Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Лабораторні роботи Щотижня, згідно розкладу Самостійність, відповідність 

варіанту, правильність 

виконання завдань. 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2, 

модуль 3. тести 

Наприкінці 

модуля 1, 2, 3. 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних, лабораторних і практичних занять. 

2. Активна участь на лекційних та практичних заняттях. 

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, домашніх завдань, курсової 

роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  20 

Лабораторні роботи: виконання, захист 30 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 30 

Підсумковий контроль 20 

Усього   100 

Курсова робота 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 



 

 

  

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати.  

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом усього 

періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні 

поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. Від викладача вимагається 

доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

4. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про перевірку 

наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на академічний 

плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf , на основі якого 

розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на 

академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

5. Перевірка курсової роботи на академічний плагіат здійснюється викладачем 

(перевірка відповідності заданому варіанту та самостійності виконання) під час 

консультування та захисту. 

6. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та 

здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/1cIkZSnHgPsnWd0t8tSQXRBd__TNFBct6 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. О.А. Чорна. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання). 

Частина І. – Кременчук: КрНУ, 2023.  

3. О.А. Чорна. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання). 

Частина ІІ. – Кременчук: КрНУ, 2023 

4. О.А. Чорна. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання). 

Частина ІІІ. – Кременчук: КрНУ, 2023.  

5. О.А. Чорна. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання). 

Частина VІ. – Кременчук: КрНУ, 2023.   

6. О.А. Чорна. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 

123 – «Комп'ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання). Частина ІІ. – 

Кременчук: КрНУ, 2023. 

7. О.А. Чорна. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» (у тому числі скорочений термін навчання). 

– Кременчук: КрНУ, 2023 

8. Питання до іспиту. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1cIkZSnHgPsnWd0t8tSQXRBd__TNFBct6


 

 

  

Рекомендована література 

 

Базова 

1. Комп’ютерні мережі : підручник / Азаров О.Д., Захарченко С.М., Кадук О.В. та ін. — 

Вінниця : ВНТУ, 2020. — 378 с.  

2. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник / Азаров О.Д., Захарченко С.М., Кадук 

О.В. та ін. — Вінниця : ВНТУ, 2013. — 371 с. 

3. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник / Буров Є.В., Митник М.М.; За заг. ред. 

Пасічника В.В. Львів: Магнолія 2006, 2019. – 204 с. (МОН України). 

4. Комп’ютерні мережі. Книга 1 : [навч. посіб.] / Микитишин А.Г., Митник М. М., 

Стухляк П. Д., Пасічник В. В. — Львів : «Магнолія 2006», 2021. — 256 с. : іл. 

5. Комп’ютерні мережі. Книга 2 : [навч. посіб.] / А. Г. Микитишин, М. М. Митник, П. Д. 

Стухляк, В. В. Пасічник. — Львів : «Магнолія 2006», 2021. — 328 с. : іл. 

6. Computer Networks (5th Edition) / Tanenbaum, Andrew; Wetherall, David Publisher: 

Pearson, 2010 

7. Комп’ютерні мережі Частина 1: навчальний посібник: навч. посіб. / Б. Ю. 

Жураковський, І.О. Зенів. –Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с. 

8. Комп’ютерні мережі : навчальний посібник [Електронне видання] / О. В. Задерейко, 

Н. І. Логінова, А. А. Толокнов. – Одеса : Фенікс, 2022. – 249 с. – URL: 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/19423 

 

Додаткова література 

9. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій : навч. посіб. / В. В. Самсонов, 

А. Л. Єрохін. — Х. : СМІТ, 2008. – 264 с. 

10. Задерейко О.В. Концептуальні основи захисту інформаційного суверенітету України : 

монографія / О.В. Задерейко, О.В. Троянський, Р.І. Чанишев. – Одеса : Фенікс, 2018. – 

112 с. 

11. Комп’ютерні мережі : Навчальний посібник / В. Г. Хоменко, М. П. Павленко. – 

Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 316 с 

12. Проектування безпроводових комп’ютерних мереж: навчальний посібник / Лемешко 

А.В., Кирпач Л.А., Сорокін Д.В., Бученко І.А., Шрам М.М. — К. : ДУТ, К. : ДУТ, 

2021. – 147с.. 

13. Комп’ютерні мережі. Протоколи, технології, обладнання : навч. посіб. для студ. спец. 

125 «Кібербезпека» / В. М. Базилевич, Д. Б. Мехед, Ю. М. Ткач. – Ніжин: ФОП 

Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2018. – 108 с. :іл. 

14. Технології створення інтернету речей. Комп’ютерний практикум: навчальний / 

Жураковський Б. Ю., Федорова Н. В., Гаврилко Є. В., Зенів І. О. ; КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. –Київ : КПІ ім. Ігоря  Сікорського, 2021. – 127 с. 

15. Корпоративна безпека. Практичний посібник / Юрій Когут. – К.: Сідкон, 2021. – 460 с. 

16. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж: конспект лекцій. / 

Стрихалюк Б. М. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 121 с. 

 

Інформаційні ресурси 

17. Офіційний сайт компанії Cisco: http://www.cisco.com. 

18. Вікіпедія: http://uk.wikipedia.org. 

19. Мережева академія Cisco https://www.netacad.com. 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/19423

