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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація комп’ютерних 

мереж» є підготовка студентів  до  ефективного  використання  сучасної  

комп’ютерної техніки,  комп’ютерних  мереж  і  необхідного  програмного  

забезпечення  на основі  серверних  платформ  операційних  систем  в  

процесі розв’язування фахових завдань. 

Основними  завданнями  вивчення  навчальної  дисципліни 

«Організація комп’ютерних мереж»  є оволодіння  знаннями  про принципи  

роботи мережних протоколів і серверних операційних систем, передачі 

інформації в локальних і глобальних мережах. 

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти повинні: 

Знати:  

−технології організації і побудови комп’ютерних мереж; 

−принципи роботи мережних протоколів; 

−принципи роботи мережних операційних систем; 

−порядок  встановлення  і  налаштування  серверних  операційних 

систем; 

−порядок  встановлення  і  налаштування  серверів  для  локальних  і 

глобальних мереж (WINS, DNS, DHCP, Active Directory, Mail, HTTP, FTP та 

ін.); 

−технічні  характеристики  і  умови  експлуатації  обладнання,  яке 

використовується для побудови комп’ютерних мереж. 

Уміти:  

−встановлювати  і  налагоджувати  обладнання  для  комп’ютерних 

мереж; 

−встановлювати  і  налагоджувати  роботу  мережних  операційних 

систем з урахуванням топології мереж і забезпечення захисту інформації; 

−встановлювати і налагоджувати протоколи доступу до мереж; 
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−встановлювати  серверні  операційні  системи  та  необхідні  сервери 

(WINS, DNS, DHCP, Active Directory, Mail, HTTP, FTP та ін.); 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 25 год лекції, 25 лабораторні заняття, 25 год практичні та семінарські 

заняття, 75 год самостійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни «Організація комп’ютерних мереж» 

№ Назва розділу, теми курсу 

 Змістовий модуль 1. Комп’ютерні мережі як інформаційні 

системи. 

Тема 1 Загальні відомості про комп’ютерні мережі 

Тема 2 Технології передавання сигналів 

Тема 3 Принципи функціонування апаратних засобів 

Тема 4 Пакетне передавання даних 

Тема 5 Топології локальних мереж 

 Змістовий модуль 2 . Принципи  та  технологічні  особливості 

комп’ютерних мереж 

Тема 6 Розширення локальних мереж 

Тема 7 Цифровий віддалений зв’язок 

Тема 8 Об’єднання мереж: принципи організації Internet 

 Разом годин: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ» 
 

 Змістовий модуль 1. Комп’ютерні мережі як інформаційні системи.  
 
Тема 1. Загальні відомості про комп’ютерні мережі.  
 

Передумови виникнення комп’ютерних мереж. Поширення 

комп’ютерних мереж. Мережні ресурси та їх спільне використання. 

Віддалений доступ до мережних ресурсів. Структуризація як засіб побудови 

великих мереж. Класифікація мереж. Сервери, робочі станції і вимогидо них. 

Поняття топології фізичних і логічних зв’язків у мережі.  

 
Тема 2. Технології передавання сигналів  
 

Кабельні системи. Кабельні системи на основі коаксіального кабелю і 

витої пари. Системи на основі оптоволоконного кабелю. Передавання даних 

на радіочастотах. Супутниковий зв’язок: геосинхронні, низькоорбітальні 

супутники, комплекси низькоорбітальних супутників. Використання 

мікрохвильового, інфрачервоного та лазерного випромінювання. 

 
Тема 3. Принципи функціонування апаратних засобів  
 

Асинхронний зв’язок. Стандарт асинхронного послідовного зв’язку 

(RS-232). Обмеження реальних апаратних засобів. Швидкість передавання 

даних і помилки кадрування. Пропускна здатність апаратури; теорема 

Найквіста. Використання модуляції для передавання цифрових 

сигналів.Методи модуляції (амплітудна, частотна, фазова). Принципи роботи 

модемів. Оптичні, радіочастотні модеми і модеми для комутованих ліній. 

Принцип мультиплексування. Способи мультиплексування: з частотним, 

спектральним, часовим ущільненням.  
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Тема 4. Пакетне передавання даних  
 

Концепція пакетів. Мультиплексування із застосуванням пакетів. 

Апаратні фрейми, формат фрейма. Метод вставляння даних. Помилки 

передавання даних. Використання бітів контролю парності для перевірки 

правильності передавання даних. Виявлення помилок за допомогою 

контрольних сум. Контроль за циклічним надлишковим кодом.  

 
Тема 5. Топології локальних мереж  
 

Технологія локальної мережі.Мережні топології. Основні топології 

локальних мереж: зіркоподібна, кільцева, шинна. Порівняльна 

характеристика основних топологій. Основні мережні технології: Ethernet, 

LocalTalk, TokenRing, FDDI, ATM.  

 
 

Змістовий модуль 2. Принципи та технологічні особливості 

комп’ютерних мереж 

 
Тема 6. Розширення локальних мереж  
 

Використання оптоволоконних кабелів. Застосування повторювачів. 

Технологія FOIRL. Об’єднання сегментів мережі за допомогою мостів. 

Використання комутаторів як засіб підвищення продуктивності мережі. 

 
Тема 7. Цифровий віддалений зв’язок  
 

Цифрова телефонія. Синхронний зв’язок. Цифрові лінії й адаптери 

цифрового каналу. Стандарти ліній цифрового телефонного зв’язку. Цифрові 

лінії середньої пропускної здатності, технологія зворотного 

мультиплексування. Цифрові лінії високої пропускної здатності (магістралі), 

стандарти STS. Синхронна оптоволоконна мережа зв’язку (SONET). 

Цифровий зв’язок з інтеграцією служб (ISDN). Технології цифрових 

абонентських ліній (DSL). Використання систем кабельного телебачення, 
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гібридні оптоволоконно-кабельні системи (HFC, FTTC). Супутникові 

системи зв’язку.  

 

Тема 8. Об’єднання мереж: принципи організації Internet  
 

З’єднання мереж за допомогою маршрутизаторів. Архітектура 

об’єднаної мережі. Протоколи об’єднаних мереж –TCP/IP. Багаторівнева 

організація протоколів TCP/IP. Адресація в об’єднаній мережі. Ієрархічна 

структура, IP-адреси. Схема адресації на основі класів. Підмережі та 

безкласова адресація. Маска адреси. Спеціальні IP-адреси. Протокол 

управління передаванням TCP. Забезпечення надійності. Втрата і повторне 

передавання пакетів. Адаптивне повторне передавання. Взаємодія типу 

клієнт/сервер. Характеристики клієнтів і серверів. Серверні програми і 

комп’ютери серверного класу. Застосування протоколів TCP/IP для взаємодії 

клієнта і сервера. Система доменних імен DNS. Ієрархія серверів DNS; 

перехресні посилання між серверами. Перетворення імен. Методи 

оптимізації продуктивності: тиражування і кешування. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Топології фізичних і логічних зв’язків у мережі 

2. Кабельні системи комп’ютерних мереж 

3. Принципи  безпровідного  зв’язку  в  комп’ютерних мережах 

4. Синхронний, асинхронний зв’язок, мультиплексування 

5. Принципи пакетного передавання даних 

6. Основні  топології  локальних  мереж:  зіркоподібна, кільцева, шинна 

7. Основні  мережні  технології: Ethernet, LocalTalk, TokenRing, FDDI, 

ATM. 

8. Технології цифрового віддаленого зв’язку 

9. Стандарти ліній цифрового телефонного зв’язку 

10. Супутникові системи зв’язку. 

11. Стек протоколів TCP/IP. 

12. Схема адресації на основі класів 

13. Підмережі та безкласова адресація. 

14. Взаємодія типу клієнт/сервер. 

15. Методи оптимізації продуктивності комп’ютерних мереж 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Організація комп’ютерних мереж”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
1. Які є відмінності у використанні каналу зв’язку на базовому  

рівні та як широкосмугового й широкомовного каналу? 

2. Чому потрібне мультиплексування каналів зв’язку? Які є варіанти муль-

типлексування? 

3. У чому відмінність симплексних, напівдуплексних і дуплексних сеансів? 

4. Які є логічні та фізичні етапи взаємодії телекомунікаційних систем? 

5. Які особливості мереж комутації каналів і комутації пакетів. 

6. У чому полягає умовність класичного поділу мереж за ступенем 

регіональних об’єднань (LAN, MAN, WAN, GAN) для сучасної реалізації 

комп’ютерних мереж? 

7. Чим відрізняються поняття моделі взаємозв’язку та стеку протоколів? 

8. Чому профіль протоколів називають також стеком протоколів? 

9. Що означає бути відкритою для системи телеобробки? 

10. Охарактеризуйте функції телеобробки в комп’ютерних мережах. 

11. Які зв’язки рівнів інтерфейсні, а які протокольні? 

12. Охарактеризуйте сервіс для кожного рівня семирівневого профілю OSI. 

13. Як відбувається ретрансляція повідомлень, якщо безпосередні 

протокольні зв’язки рівнів неможливі? 

14. Які структурні перетворення даних передбачено під час проходження 

рівнів у моделі OSI? 

15. Який різновид пакетних мереж являють собою мережі на базі стеку 

протоколів TCP/IP? 

16. Охарактеризуйте сервіс для кожного рівня профілю TCP/IP. 

17. Які рівні TCP/IP не стандартизовано? 

18. Як об’єднуються між собою мережі на базі стеку протоколів TCP/IP? 

Назвіть топологічні особливості мереж на базі TCP/IP. 

19. Як співвідносяться рівні стеку протоколів TCP/IP та семирівневому 

профілі OSI? 
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20. Охарактеризуйте однорангові, дво- та трирівневі архітектури клієнт — 

сервер. 

21. Які архітектури клієнт — сервер називають також архітектурами з 

“товстим” клієнтом і з “тонким” клієнтом? 

22. Коли доцільно розміщувати дані на розподілених серверах? 

23. Коли доцільно розміщувати дані на реплікованих серверах? 

24. Які моделі взаємодії в часі розраховано на режим он-лайн, а які на оф-

лайн? 

25. Що таке NRZ-сигнали? 

26. Назвіть основні проблеми передавання цифрових сигналів на великі 

відстані. 

27. Для чого застосовують скремблювання сигналів? 

28. Як визначають смугу пропускання каналу зв’язку? 

29. Який принцип беруть за основу для вимірювання швидкості передавання 

та приймання інформації? 

30. Яка теоретична межа швидкості передавання цифрових даних каналом з 

відомою смугою пропускання? 

31. Яка сучасна питома швидкість передавання аналоговою комутованою 

телефонною лінією? 

32. У чому суть синхронного, асинхронного передавання цифрових сигналів і 

передавання з автопідстроюванням? 

33. Які трансформації сигналу виконуються для стандартної телефонної пари 

(лінії)? Що це означає для передавання цифрових сигналів? 

34. Охарактеризуйте кабельні лінії зв’язку за параметрами дальності 

передавання та швидкості. 

35. Охарактеризуйте безпровідні лінії зв’язку за параметрами дальності 

передавання та швидкості. 

36. Чому супутники на геостаціонарних орбітах не використовують для 

сеансів реального часу (управління швидкоплинними процесами)? 
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37. Чому потрібна модуляція та демодуляція цифрових сигналів для 

передавання їх каналами з вузькою смугою пропускання? 

38. Чому для модуляції цифрових сигналів найкраще підходить гар-монічний 

сигнал? 

39. Поясніть суть основних методів модуляції. 

40. Наведіть приклади реалізації варіантів модуляції для різних швидкостей 

роботи модемів (протоколів V.xx). 

41. Для чого призначені синхронне й асинхронне передавання сигналів у 

модемах? 

42. Який формат кадрів даних модемів? 

43. Поясніть принцип адаптивного еквалайзера. 

44. Для чого потрібна MNP-корекція? 

45. Охарактеризуйте протоколи V.90, V.92. 

46. Поясніть принцип підключення до вузла мережі комутації пакетів за 

протоколом PPP через прямі та комутовані канали. 

47. Як організовано інтернет-провайдинг для користувачів з комп’ю-тером, 

модемом і телефонним каналом? 

48. На чому ґрунтується імпульсно-кодова модуляція (PCM)? 

49. У чому полягає ідея мультиплексування з розділенням у часі? 

50. Як будується цифрова ієрархія швидкостей каналів зв’язку? 

51. Поясніть поняття плезохронної та синхронної цифрової ієрархії. 

52. Які швидкості передавання та приймання даних досягаються на ланцюгу 

“останньої” милі? 

53. Поясніть суть технологій xDSL, Frame Relay, ISDN і ATM. 

54. Що таке локальні мережі? 

55. Назвіть загальні вимоги до локальних мереж. 

56. Які є топології локальних мереж? Порівняйте їх. 

57. За яким алгоритмом взаємодіють станції в мережі Ethernet? 

58. Які топологічні особливості мережі Ethernet? 

59. Який принцип взаємодії вузлів у мережах типу TBN? 
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60. Який принцип взаємодії вузлів у мережах типу TRN? 

61. Поясніть принцип локальних віртуальних мереж (VLAN). 

62. Як реалізовано мережу X.25? 

63. Як реалізовано IP-мережу? 

64. Поясніть принцип IP-адресації. Що таке безкласова адресація? 

65. Що таке сокет? Як за допомогою сокетів однієї IP-адреси можуть працю-

вати багато станцій локальної мережі? 

66. Який принцип роботи маршрутизатора? 

67. Яка структура таблиці маршрутизації типового IP-маршрути-затора? 

68. Наведіть приклади алгоритмів маршрутизації. 

69. Як взаємодіють маршрутизатори за протоколом ICMP? 

70. Який принцип зловмисних атак на мережі на базі профілю TCP/IP? 

71. Як стандартизовано загальні принципи надійності та безпеки в 

комп’ютерних мережах? 

72. Сформулюйте поняття надійної та безпечної системи. 

73. Викладіть концепцію “Блакитної книги”. Як співвідносяться рівні та класи 

безпеки? 

74. Охарактеризуйте засоби реалізації безпеки за рекомендаціями Х.800. 

75. Яка роль Proxy-сервера в інтранет-мережі? 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцін
ка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне 
виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 
35 – 59 Незадовільно 

 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 
та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 
картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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