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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інформатика та обчислювальна техніка. 
2. Програмування електронних пристроїв та систем. 
3.Інформаційні системи в управлінні та навчанні. 
4. Схемотехніка комп’ютерних систем.  

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Адміністрування в комп’ютерних мережах. 
2. Інноваційні технології в галузі. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
- основи базових стандартів локальних обчислювальних мереж; 
- технології будування обчислювальних мереж; 
- принципи побудови структурованих кабельних систем; 
- архітектуру,  організацію  та  функціонування  типових  локальних 

обчислювальних мереж Ethernet,Token Ring,  Token Bus,  можливості їх 
поширення, об'єднання, загальну технологію інсталяції, налаштування та 
конфігурування; 

-  структуру типового програмного забезпечення локальних 
обчислювальних мереж Ethernet; 

-  структурну та функціональну організацію мережних апаратних засобів 
- адаптерів, повторювачів та інших. 

 
вміти:  
- розробляти структуру мережі, вибирати апаратне та програмне 

забезпечення згідно технічного завдання, враховуючи вимоги 
обчислювальних мереж; 

- вибирати топології обчислювальних мереж; 
- формувати схеми структурованих кабельних систем; 
- обчислювати відповідні параметри структурованих кабельних систем; 
- розробляти імітаційні моделі локальних обчислювальних мереж та за їх 

допомогою  проводити дослідження по визначенню оптимальних параметрів 
локальних обчислювальних мереж згідно з встановленими вимогами. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Топології та архітектури комп’ютерних мереж   

  Тема 1. Загальні положення, поняття та терміни 
Тема 2. Топології та архітектури комп’ютерних мереж 



Тема 3. Принципи передачі даних в комп’ютерних мережах   
  Тема 4. Модель OSI 

Змістовий модуль 2. Мережне обладнання та мережні підключення  
Тема 5. Мережні кабелі 
Тема 6. Мережні адаптери 
Тема 7. Мережні концентратори 
Тема 8. Мости 
Тема9. Комутація (установка комутаторів) 
Тема10. Маршрутизація (маршрутизатори та шлюзи) 

    Тема 11. Мережне програмне забезпечення  та протоколи взаємодії в 
мережах 
    Тема 12. Віддалений доступ до мережі  
Змістовий модуль 3. Планування мережі  

Тема 13. Структуровані кабельні системи (СКС). Структура та 
компоненти 

Тема 14. Проектування та документування структури мережі 
Тема 15.  Розрахунок експлуатаційних витрат та витрат на 

проектування 
Тема 16. Оформлення технічної документації на проект 

Змістовий модуль 4. Монтаж та прокладання мережі  
Тема 17. Протягування кабелів 
Тема 18. Підключення кабелів 
Тема 19. Установка та під’єднання активного обладнання 
Тема 20.  Обслуговування мережі  
Тема 21. Пошук несправностей в мережі 

Змістовий модуль 5. Безпека в мережі  
Тема 22. Моделі захисту 
Тема 23. Брандмауери 
Тема 24. Протоколи безпеки 
Тема 25. Аудит, перевірка мережі на захищеність, спостереження за 

користувачами 
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