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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Комп’ютерні мережі є невід'ємною частиною сучасного суспільства. 

Комп’ютерні мережі включають в себе протоколи, технології, прилади, 

інструменти і методи передачі даних. 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних і практичних знань у 

галузі розробки проектів комп’ютерних мереж з використанням сучасних 

програмних засобів проектування комп’ютерних мереж та відповідно до 

міжнародних та європейських стандартів.  

Завдання дисципліни: вивчення технологій комп’ютерних мереж 

(протоколів, сучасного обладнання, структурованих кабельних систем); 

формування навиків утворювання проектів комп’ютерних мереж з 

використанням сучасних програмних комплексів. 

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

• сучасні технології комп’ютерних мереж;  

• протоколи передачі даних;  

• методології утворювання структурованих кабельних систем;  

• еталонні моделі комп’ютерних мереж. 

Вміти:  

• уміти створювати проекти комп’ютерних мереж з використанням 

сучасних програмних комплексів;  

• визначати ІР-адреси для абонентів сегментів у мережі;  

• здійснювати обґрунтований вибір середовищ передачі даних;  
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• проектувати структуровані кабельні мережі;  

• аналізувати якість роботи комп’ютерних мереж;  

• проводити реінжиніринг мереж. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Структуровані 

кабельні системи» організовуються та здійснюється у формі консультацій на 

кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни «Структуровані кабельні системи» 

№ Назва розділу, теми курсу 

 Змістовий модуль 1 “Структуровані кабельні системи” 

1.  Класи та топології комп’ютерних мереж 

2.  Модель взаємодії відкритих систем та інкапсуляція даних 

3.  Середовище передачі даних та обладнання комп’ютерних мереж 

4.  Технології побудови локальних комп’ютерних мереж 

5.  Технології побудови розподілених комп’ютерних мереж 

6.  Стеки протоколів комп’ютерних мереж 

7.  Адресація в комп’ютерних мережах 

8.  Маршрутизація в комп’ютерних мережах 

9.  Методика проектування мережі та структуровані кабельні системи 

10.  Безпека комп’ютерних мереж 

 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 «СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ» 
 

Змістовий модуль 1 “Структуровані кабельні системи” 

 
Тема 1. Класи та топології комп’ютерних мереж  

Еволюція комп’ютерних мереж. Системи пакетної обробки. 

Багатотермінальні системи. Перші локальні мережі. Побудова стандартних 

технологій локальних мереж. Сучасні тенденції. Мультипроцесорні 

комп’ютери. Багатомашинні системи. Базові програмні та апаратні складові 

комп’ютерних мереж. Переваги та проблеми використання комп’ютерних 

мереж. Базові топології. Топологія шина. Топологія кільце. Топологія зірка. 

Змішані топології. Топологія активне дерево. Топологія пасивне дерево. 

Топологія зірково-шинна. Топологія зірково-кільцева. Мережна топологія. 

Логічна топологія. Фізична топологія. Топологія керування обміном. 

Інформаційна топологія.  

 

Тема 2. Модель взаємодії відкритих систем та інкапсуляція даних  

Модель Open System Interchange. Прикладний рівень. Представницький 

рівень. Рівень сеансів. Транспортний рівень. Мережевий рівень. Канальний 

рівень. Фізичний рівень. Підрівні канального рівня (LLC, MAC). 

Інкапсуляція даних. Protocol Data Unit. Фрейм. Заголовок кадру. Трейлер 

кадру. Пакет. Дейтаграма. Сегмент. Основні етапи інкапсуляції даних. 

Декапсуляція даних.  

 

Тема 3. Середовище передачі даних та обладнання комп’ютерних мереж  

Середовище передачі даних. Типи електричних кабелів на основі витих 

пар. Типи електричних коаксіальних кабелів. Типи оптоволоконних кабелів. 

Бездротові канали зв’язку. Полоса пропускання кабелю. Затухання сигналу у 

кабелі. Перешкодозахищеність кабелю. Секретність кабелю. Мережеве 
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обладнання. Активне мережеве обладнання. Пасивне мережеве обладнання. 

Основні технічні характеристики обладнання. Мережеві адаптери. Фізичні 

адреси (МАС-адреси). Повторювачі. Концентратори. Комутатори. Мости. 

Маршрутизатори. Шлюзи.  

 

Тема 4. Технології побудови локальних комп’ютерних мереж  

Мережева технологія. Мережі Ethernet та Fast Ethernet. Технології 

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Структура пакету Ethernet. Переваги та 

недоліки технологій Ethernet. Технології Token Ring, Token Bus. Технологія 

побудови локальної комп’ютерної мережі. Технологія FDDI. Подвійне 

кільце. Згортання кільця. Технологія Wireless Ethernet. Точка доступу. 

Бездротові маршрутизатори. Стандарти 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.  

 

Тема 5. Технології побудови розподілених комп’ютерних мереж  

Розподілені комп’ютерні мережі. Служби розподілених мереж. 

Провайдери послуг розподілених мереж. Демаркація. Обладнання DTE/DCE. 

Комутація каналів. Комутація пакетів. Комутаційні віртуальні канали. 

Постійні віртуальні канали. Обладнання мереж WAN. Аналогові з’єднання 

віддаленого доступу (PSTN). Технологія ISDN. Інтерфейс базової швидкості. 

Технологія Х.25. Технологія Frame Relay. Технологія ATM. Технологія 

цифрового абонентського каналу (Digital Subscriber Line – DSL). 

Мультиплексор доступу абонентського цифрового каналу. Кабельні модеми.  

 

Тема 6. Стеки протоколів комп’ютерних мереж  

Базові терміни. Протоколи високих рівнів. Прикладні протоколи. 

Транспортні протоколи. Мережеві протоколи. Протокол передачі файлів 

(FTP). Протоколи реєстрації на видалених серверах (SSH, Telnet). Стек 

протоколів TCP/IP. Співвідношення рівнів моделі OSI та мережі Інтернет.  
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Тема 7. Адресація в комп’ютерних мережах  

Загальні принципи адресації. Вимоги до адрес вузлів. Основні схеми 

адресації вузлів. Формат ІР-адреси. Основи ІР-адресації. Маска підмережі. 

Правила призначення ІР-адрес вузлів та мереж. Класова та безкласова ІР-

адресація. Приватні та публічні ІР-адреси. ІР-адреси для локальних мереж. 

Призначення ІР-адрес. Протокол динамічної конфігурації вузлів (DHCP). 

Планування адресації мережі. Перетворення ІР-адрес на МАС-адреси. 

Протокол ARP. Відображення доменних імен на IP-адреси.  

 

Тема 8. Маршрутизація в комп’ютерних мережах  

Маршрутизація. Завдання маршрутизації. Принципи робота засобів 

маршрутизації. Таблиця маршрутизації та основна інформація, яка в ній 

міститься. Динамічна та статична маршрутизація. Протоколи маршрутизації 

та вимоги до них. Дистанційно-векторні алгоритми. Алгоритми 

маршрутизації з урахуванням стану каналів. Гібридні алгоритми.  

 

Тема 9. Методика проектування мережі та структуровані кабельні 

системи  

Етапи проектування мережі. Визначення розміру та структури мережі. 

Визначення задач, які будуть вирішуватися. Вибір мережевої операційної 

системи. Вибір топології мережі та методу доступу. Вибір обладнання. 

Поняття структурованої кабельної системи. Вимоги до СКС. Виняткові 

кабельні системи. Переваги використання структурованих кабельних систем. 

Стандарти СКС: ISO/IEC 11801; EN 50173; EIA/TIA-568В. Вимоги та 

рекомендації міжнародного стандарту ISO/IEC 11801:2002. Структура та 

топологія СКС.  
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Тема 10. Безпека комп’ютерних мереж  

Основи захисту інформації у комп’ютерних мережах. Засоби захисту 

комп’ютерних мереж. Бот-мережі. Віруси та антивірусний захист. Різновиди 

антивірусних програм. Методи виявлення комп’ютерних вірусів. Мережеві 

екрани. Проксі-сервери. Класифікація мережевих екранів. Сканери 

вразливостей. Типи сканерів вразливостей та принципи їх роботи. Системи 

виявлення та попередження вторгнень. Архітектура систем виявлення 

вторгнень та основні їх види. Рішення попередження витоку інформації. 

Шифрування інформації. Симетричне та асиметричне шифрування.  

 

  



 

11 
 

 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Структуровані кабельні системи» проводяться в 

спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 
Розробка плану приміщень комерційного банку і плану 

комп’ютерної мережі 

2 
Проектування комп’ютерної мережі: підбір мережевого обладнання 

та складання кошторису витрат 

3 
IP-адресація міської комп'ютерної мережі відділень комерційного 

банку 

4 
Використання програмних аналізаторів трафіку (на прикладі 

Wireshark) 

5 Налаштування DHCP-сервера 

6 Маршрутизація в ІР-мережах 

7 Вивчення методики обтиску мідного кабелю UTP 
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8 

Конфігурування мережевого IP-екрану з використанням політик 

операційної системи Windows 7/10 та персонального мережевого 

екрану з пакетною фільтрацією 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Комп’ютерні інтерфейси. 

2. Шини вводу-виводу комп’ютера. 

3. Передавання даних через послідовний порт RS 232C. 

4. Технологія USB. 

5. Технологія Firewire. 

6. Передавання даних з використанням SCSI. 

7. Функції протоколів кожного рівня моделі взаємодії відкритих систем. 

8. Типи мережевих сполучень та методи комутації 

9. Будова маршрутизаторів Cisco. 

10. Завантаження маршрутизатора. 

11. Конфігураційні файли. 

12. Під’єднання до маршрутизатора. 

13. Налаштування базової конфігурації маршрутизатора. 

14. Рівні доступу до CLI. 

15. Допомога користувачу. 

16. Команди перегляду стану маршрутизатора. 

17. Тестування мережі. 

18. Ієрархічна модель мережі. 

19. Вибір комутаторів для ієрархічних мереж. 

20. Принцип роботи комутатора. 

21. Управління конфігурацією комутатора. 

22. Поняття про VLAN. 

23. Комутатори і VLAN. 

24. Типи VLAN. 

25. Налаштування VLAN на комутаторах Сisco. 

26. Транки VLAN. 

27. Класичний метод маршрутизації між VLAN. 

28. Магістральний метод («Router-on-stick») маршрутизації між VLAN 
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29. Концепція VTP. 

30. Операції VTP. 

31. Конфігурування VTP. 

32. Пошук несправностей у роботі протоколу VTP. 

33. Протокол IPv6. 

34. Резервування в комутованих мережах. 

35. Поняття про STP. 

36. Формат BPDU. 

37. Формат BID. 

38. Cтани портів і таймери STP. 

39. Збіжність STP. 

40. Пошук і усунення несправностей STP. 

41. Налаштування статичної маршрутизації. 

42. Налаштування маршрутизації по замовчуванню. 

43. Налаштування динамічної маршрутизації. 

44. Призначення мережі VPN. 

45. Протоколи тунелювання VPN. 

46. Технологія IPSec. 

47. Роздільні тунелі. 

48. Використання списків контролю доступу. 

49. Протоколи формування захищених каналів зв’язку. 

50. Організація захищеного відділеного доступу. 

51. Централізований контроль віддаленого доступу. 
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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 „ Структуровані кабельні системи ”. 

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. Еволюція комп’ютерних мереж.  

2. Системи пакетної обробки.  

3. Багатотермінальні системи.  

4. Перші локальні мережі.  

5. Побудова стандартних технологій локальних мереж.  

6. Мультипроцесорні комп’ютери.  

7. Багатомашинні системи.  

8. Базові програмні та апаратні складові комп’ютерних мереж.  

9. Переваги та проблеми використання комп’ютерних мереж.  

10. Базові топології.  

11. Топологія шина.  

12. Топологія кільце.  

13. Топологія зірка.  

14. Змішані топології.  

15. Топологія активне дерево.  

16. Топологія пасивне дерево.  

17. Топологія зірково-шинна.  

18. Топологія зірково-кільцева.  

19. Мережна топологія.  

20. Логічна топологія.  

21. Фізична топологія.  

22. Топологія керування обміном.  

23. Інформаційна топологія.  

24. Модель Open System Interchange.  

25. Підрівні канального рівня (LLC, MAC).  

26. Інкапсуляція даних.  

27. Protocol Data Unit. Фрейм.  
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28. Заголовок кадру. Трейлер кадру.  

29. Пакет. Дейтаграма. Сегмент.  

30. Основні етапи інкапсуляції даних. 

31.  Декапсуляція даних.  

32. Середовище передачі даних.  

33. Типи електричних кабелів на основі витих пар.  

34. Типи електричних коаксіальних кабелів.  

35. Типи оптоволоконних кабелів.  

36. Бездротові канали зв’язку.  

37. Полоса пропускання кабелю.  

38. Затухання сигналу у кабелі.  

39. Перешкодозахищеність кабелю.  

40. Секретність кабелю.  

41. Мережеве обладнання.  

42. Активне мережеве обладнання.  

43. Пасивне мережеве обладнання.  

44. Основні технічні характеристики обладнання.  

45. Мережеві адаптери.  

46. Фізичні адреси (МАС-адреси).  

47. Повторювачі. Концентратори. Комутатори. Мости.  

48. Маршрутизатори. Шлюзи.  

49. Мережева технологія.  

50. Мережі Ethernet та Fast Ethernet.  

51. Технології Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.  

52. Структура пакету Ethernet.  

53. Переваги та недоліки технологій Ethernet.  

54. Технології Token Ring, Token Bus.  

55. Технологія побудови локальної комп’ютерної мережі.  

56. Технологія FDDI.  

57. Подвійне кільце. Згортання кільця.  
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58. Технологія Wireless Ethernet. Точка доступу. Бездротові 

маршрутизатори. Стандарти 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.  

59. Розподілені комп’ютерні мережі.  

60. Служби розподілених мереж.  

61. Провайдери послуг розподілених мереж.  

62. Демаркація.  

63. Обладнання DTE/DCE.  

64. Комутація каналів. Комутація пакетів. Комутаційні віртуальні канали.  

65. Постійні віртуальні канали.  

66. Обладнання мереж WAN.  

67. Аналогові з’єднання віддаленого доступу (PSTN).  

68. Технологія ISDN.  

69. Інтерфейс базової швидкості.  

70. Технологія Х. 

71. Технологія Frame Relay.  

72. Технологія ATM.  

73. Технологія цифрового абонентського каналу (Digital Subscriber Line – 

DSL).  

74. Мультиплексор доступу абонентського цифрового каналу. Кабельні 

модеми.  

75. Протоколи високих рівнів.  

76. Прикладні протоколи.  

77. Транспортні протоколи.  

78. Мережеві протоколи. П 

79. ротокол передачі файлів (FTP).  

80. Протоколи реєстрації на видалених серверах (SSH, Telnet).  

81. Стек протоколів TCP/IP.  

82. Співвідношення рівнів моделі OSI та мережі Інтернет.  

83. Загальні принципи адресації. 

84.  Вимоги до адрес вузлів.  
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85. Основні схеми адресації вузлів.  

86. Формат ІР-адреси.  

87. Основи ІР-адресації.  

88. Маска підмережі.  

89. Правила призначення ІР-адрес вузлів та мереж.  

90. Класова та безкласова ІР-адресація.  

91. Приватні та публічні ІР-адреси.  

92. ІР-адреси для локальних мереж.  

93. Призначення ІР-адрес.  

94. Протокол динамічної конфігурації вузлів (DHCP).  

95. Планування адресації мережі.  

96. Перетворення ІР-адрес на МАС-адреси.  

97. Протокол ARP.  

98. Відображення доменних імен на IP-адреси.  

99. Маршрутизація. Завдання маршрутизації. Принципи робота засобів 

маршрутизації.  

100. Таблиця маршрутизації та основна інформація, яка в ній міститься. 

101. Динамічна та статична маршрутизація.  

102. Протоколи маршрутизації та вимоги до них.  

103. Дистанційно-векторні алгоритми.  

104. Алгоритми маршрутизації з урахуванням стану каналів. Гібридні 

алгоритми.  

105. Етапи проектування мережі.  

106. Основи захисту інформації у комп’ютерних мережах.  

107. Засоби захисту комп’ютерних мереж.  

108. Бот-мережі.  

109. Віруси та антивірусний захист.  

110. Різновиди антивірусних програм.  

111. Шифрування інформації.  

112. Симетричне та асиметричне шифрування. 
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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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