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1 Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить 
виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, 
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 
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 Розробники2: Оліх Олег Ярославович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент,  
доцент кафедри загальної фізики  
(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра) 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Зав. кафедри ______________________________ 
__________________    (__________________) 

(підпис)          (прізвище та ініціали) 
 
Протокол №10 від «25» травня 2017 р. 

 
 
 
 
Схвалено науково-методичною комісією факультету/інституту3  
________________________________________________________________ 
 
 
Протокол від «15» вересня 2017 року №8 
Голова науково-методичної комісії  ____________________   (________________) 

(підпис)        (прізвище та ініціали) 
 
«_____» _________________ 2017 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
2 Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри 
(циклової комісії – для коледжів), науково-методичної комісії факультету/інституту (раді навчального закладу - 
коледжу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою науково-методичної комісії 
факультету/інституту (головою ради) і затверджується заступником декана/директора інституту з навчальної 
роботи (заступником директора коледжу). 
3 У випадку читання дисципліни, яка не є профільною для факультету чи інституту обов’язковим є погодження з 
науково-методичною комісією профільного факультету. У випадку економічних та юридичних наук погодження 
із предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету. 
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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з методами, які використовуються при 
представленні та передачі інформації в комп’ютерних мережах. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати математичний аналіз, основи радіоелектроніки, загальну фізику. 

2. Вміти застосовувати попередні знання з курсу математичного аналізу до аналізу 
часовозалежного сигналу, розрахунку контрольної суми. 

3. Володіти навичками розкладу функції у ряд Фур’є, обчислення коефіцієнта затухання 
сигналу, знаходження інформації у мережі Інтернет. 

 
3. Анотація навчальної дисципліни / референс: 
В рамках курсу «Сучасні комп’ютерні технології у фізиці конденсованого стану»» 
розглядаються загальні методи організації мереж, способи передачі даних, найбільш 
поширені технології локальних мереж та особливості реалізації протоколів транспортної 
підсистеми стеку ТСР/ІР. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з методами, 
які використовуються при представленні та передачі інформації в комп’ютерних мережах. 
Навчальна задача курсу полягає у засвоєнні методів кодування та стиснення даних, основних 
характеристик найпоширеніших технологій локальних мереж, критеріїв вибору маршруту 
доправляння пакетів. Методи викладання:  лекції,  консультації. Методи оцінювання: 
опитування в процесі лекції, модульні контрольні роботи, іспит. Підсумкова оцінка 
виставляється на основі проміжних оцінок (80%) та заліку (20%). 
4. Завдання (навчальні цілі) – засвоєння студентами основних підходів до створення 
комп’ютерних мереж, вміння проектувати локальну мережу, аналізувати мережеві адреси. 
 

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для розробки 
заходів оцінювання) 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація∗; 4. автономність 

та відповідальність∗) Методи викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Отримання знань щодо загальних методів 
представлення та передачі інформації.  

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

40 

1.2 Отримання знань про основні способи 
побудови локальних мереж та методи 
поєднання їх між собою. 

лекції Модульна 
контрольна 
робота, 
опитування 

40 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін) 

Результати навчання дисципліни  
Програмні результати навчання 1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

 + +    
      
      

                                           
∗ заповнюється за необхідністю, наприклад  для практик, лабораторних курсів тощо. 
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7. Структура курсу 
Курс складається з 2-х змістових модулів: «Фізична передача даних», який включає в себе 7 
лекцій та «Локальні мережі. Поєднання локальних мереж», який складається з 7 лекцій. 

 
8. Схема формування оцінки: 
8.1 Форми оцінювання студентів: (зазначається перелік видів робіт та форм їх контролю / 

оцінювання із зазначенням Min. – рубіжної та Mах. кількості балів чи відсотків) 

- семестрове оцінювання:  
1.  Опитування під час першого змістового модуля (10 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 1 (30 балів).  
1.  Опитування під час другого змістового модуля (10 балів).  
2.  Модульна контрольна робота 2 (30 балів).  
              
- підсумкове оцінювання у формі заліку (20 балів). 
 
 ЗМ1/Частина 1 (за наявності) ЗМ2/Частина 2 (за наявності) залік Підсумкова оцінка 
Мінімум 25 25 10 60 
Максимум 40 40 20 100 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше 50 балів.4  
(слід чітко прописати умови, які висуваються викладачами даної дисципліни).  
Оцінка за залік не може бути меншою 10 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
8.2 Організація оцінювання: (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 

робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням, у тому числі, 
результатів навчання, опанування яких перевіряється конкретним оцінюванням).   

 
Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно з можливістю повторного складання / Fail 35-59 

Незадовільно  з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни / Fail 0-34 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
4 У випадку, коли дисципліна завершується екзаменом не менше – 20 балів, а рекомендований мінімум не менше 36 
балів, оскільки якщо студент на екзамені набрав менше 24 балів (а це 60% від 40 балів, відведених на екзамен), то вони 
не додаються до семестрової оцінки незалежно від кількості балів, отриманих під час семестру, а в екзаменаційній 
відомості у графі «результуюча оцінка» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру.  
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

№ 
п/п Назва  теми 

Кількість годин 

лекції лабораторні 
 

Самостійна 
робота 

Частина 1. Фізична передача даних 

1 

Тема 1. Вступ. Класифікація комп’ютерних мереж. 
Повнозв’язна, коміркова, кільцева, зіркоподібна, 
деревоподібна топології та топологія загальна шина. 
Фізична та логічна топології. Основні задачі комутації та  
маршрутизації.  

  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Відмінності LAN та WAN. 

2  4 

2 

Тема 2. Двійкове, вісімкове та шістнадцяткове 
представлення чисел. Представлення інформації за 
допомогою чисел. Біт, байт, слово. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Логічні операції. 

2  4 

3 

Тема 3.  Дейтаграмний метод просування пакетів та 
передачі з встановленням логічного з’єднання, з 
встановленням віртуального каналу. Методи частотного, 
хвильового та часового мультиплексування. Організація 
дуплексного режиму. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Алгоритм автоматичного створення віртуального каналу, 
що комутується. 

2  4 

4 

Тема 4. Багаторівневий підхід при організації мережі. 
Поняття протоколу, стеку протоколів. Основні функції 
фізичного, канального, мережевого, транспортного, 
сеансового, прикладного та представницького рівнів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Розподіл протоколів по елементам мережі. 

2  6 

5 

Тема 5. Дротяні, кабельні ліній зв’язку та радіоканали. 
Характеристики затухання, смуги пропускання та 
пропускної здатності. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Типи кабелів з і скрученою парою. 

2  4 

6 

Тема 6. Методи представлення даних. Амплітудна, 
частотна модуляції. Амплітудо-імпульсна та імпульсно-
кодова модуляція. Методи NRZ, AMI, NRZI, RZ, 2B1Q, 
біполярний імпульсний код, манчестерський код,. 
Скремблювання та надлишкове кодування.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Різнецевий манчестерський код. 

2  4 

7 

Тема 7. Амплітудна, частотна, багаторівнева частотна, 
бінарна та квадратурна фазова, комбінована маніпуляція. 
Стиснення даних. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Бодова швидкість. 

2  4 

 Модульна контрольна робота 1   2 
Частина 2. Локальні мережі. Поєднання локальних мереж 

8 

Тема 8. Проста та доповнюючи контрольні суми, 
контроль за паритетом, циклічний надлишковий контроль, 
код Хемінга. Структура кадру в технології Ethernet. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Специфікації технології Ethernet 

2  4 

9 

Тема 9. Особливості технологій з кільцевою топологією. 
Комутатори. Віртуальні локальні мережі.  
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Алгоритм прозорого мосту. 

2  4 

10 Тема 10. ІР-адреси: формат, класи, використання масок. 2  4 
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Структурування мережі. Відображення ІР-адрес на 
локальні адреси.. Протокол ІРv4. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Заголовок пакету у протоколі ІРv4. 

11 

Тема 11 Лавинна, керована подіями, таблична 
маршрутизації. Адаптивна маршрутизація, алгоритми 
стану зв’язків та дистанційно-векторні. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Маршрутизація від джерела. 

2  4 

12 

Тема 12. Протокол ICMP. Деякі особливості протоколу 
IPv6. 

  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  
Принципи CIDR. 

2  4 

13 
  Тема 13.  Протоколи транспортного рівня стеку TCP/IP. 
  с.р.с. Вивчення матеріалу лекції.  

  Типи портів. 
2  4 

14 

Тема 14. Методи квитирування. Трансляція мережевих 
адрес. Протокол динамічного конфігурування хостів. 
с.р.с. Вивчення матеріалу лекції. 
Система доменних імен. 

2  4 

 Модульна контрольна робота 2   2 
 ВСЬОГО 28 0 62 

Примітка: слід зазначити теми, винесені на самостійне вивчення 
 
Загальний обсяг 90  год.5, в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Семінари –  0 год. 
Практичні заняття – 0 год. 
Лабораторні заняття – 0 год. 
Тренінги – 0 год. 
Консультації – 1 год. 
Самостійна робота –  62 год. 

 

                                           
5 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА6: 
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2. Коломоец Г.П. Организация компьютерных сетей: учебное пособие, Запорожье, КПУ, 2012, 156 с. 
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Петербург», 2005, 1200 с. 

5. Холмогоров В., Компьютерная сеть своими руками. Самоучитель, СПб., «Питер», 2003, 171 c. 

6. http://www.iana.org 

 

 

                                           
6 В тому числі Інтернет ресурси 
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