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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Метою  дисципліни є теоретична підготовка майбутніх спеціалістів до рішення задач у 
системному просторі та формування у студентів здатностей формалізації задачі,вибору методів її 
рішення та аналізу результатів. 
 
Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі результати 
навчання: 
знання: 

- основні поняття і загальні принципи побудови мереж;  
- узагальнена модель системного опису мережевої архітектури;  
- комутація каналів.  
- комутація пакетів. 
- швидка комутація каналів.  
- швидка комутація пакетів; 
- маршрутизація в мережах; 
- ліній зв’язку; 
- типів кабелів; 
- структурна організація транспортних мереж; 
- структурна організація  мереж доступу; 
- структурна організація локальних мереж; 
 

вміння: 
- розраховувати кількість регенераторів та коефіцієнти згасання за допомогою знання 
основних методів аналізу зв’язку між різними системами передачі, використовуючи 



конкретні масиви даних в умовах комп’ютеризованого робочого місця; 
- будувати моделі мереж; 
- проводити класифікацію мереж по визначеним параметрам; 
- виконувати чисельну оцінку параметрів мереж за допомогою відомих методів математичної 
статистики з використанням наведеного масиву статистичних даних; 
- на основі теорії інформації розраховувати кількість та швидкість інформації, що 
передається та проводити формування можливих результатів; 
- проектувти локальні, транспортні мережі та мережі доступу; 
- проаналізувати отримані результати. 
 

досвід: 
вибору та використання мережних технологій. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Пререквізити дисципліни. Знання та вміння, отримані при вивченні дисциплін: «Архітектура 
комп’ютера» та інші з спеціальності «комп’ютерні науки». 

Постреквізити дисципліни. Отримані знання при вивченні дисципліни «Комп’ютерні 
мережі»  формує базові знання для вивчення дисциплін, пов’язаних з моделюванням 
комп’ютерних мереж, комп'ютерне моделювання систем, захист інформації в комп'ютерних 
мережах та дисципліни “Побудова сенсорних мереж”. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

 
Розділ 1. Основи мереж передачі даних 

Тема 1.1. Основні поняття і загальні принципи побудови мереж. 
Тема 1.2. Узагальнена модель системного опису мережевої архітектури. 
Тема 1.3. Види комутацій в мережах. 
Тема 1.4. Лінії зв’язку.  

Розділ 2. Структурна організація локальних мереж  
Тема 2.1. Технологія Ethernet  
Тема 2.2. Технологія Fast Ethernet. 
Тема 2.3. Технологія Gigabit Ethernet.  
Тема 2.4. Технології  Token Ring.  
Тема 2.5. Технологія FDDI. 

Розділ 3. Структурна організація  мереж доступу 
Тема 3.1. Технологія цифрової абонентської лінії (xDSL).  
Тема 3.2. Технологія інтерактивного кабельного телебачення (СаТV). 
Тема 3.3.  Пасивні оптичні мережі доступу (PON, FTTx). 
Тема 3.4.  Технології бездротового доступу.  

Розділ 4. Структурна організація транспортних мереж 
Тема 4.1. Мережа плезіохронної цифрової ієрархії (PDH). 
Тема 4.2. Мережа синхронної цифрової ієрархії (SDH). 
Тема 4.3. Мережа асинхронного режиму передачі  (ATM). 
Тема 4.4. Мережа щільного хвильового мультиплексування (DWDM). 
Тема 4.5. Мережа швидкої комутації пакетів в багатопротокольних мережах, яка базується на 

використанні міток (МPLS) 

 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Основна література 
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципи, технологии, протоколы: Учебник 

для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 672 с. 



2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципи, технологии, протоколы: Учебник 
для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 958 с.  

3. Компьютерные сети. 4-е изд./ И. Таненбаум. – СПб.: Питер, 2003. – 992 с. 
4. Проектирование и техническая эксплуатация сетей передачи дискретных сообщений. М., 

“Радио с связь”, 1988. 
5. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. – Київ.: «Юніор», 2005. – 396 с. 
6. Хмелёв К. Ф. Основы SDH: Монография. - К.: ІВЦ «Видавництво "Політехніка"», 2003. - 584 

с.: ил. 
7. Субботин Е.А., Лапина Н.Ф. Сети абонентского доступа: Учебное   пособие / Сост. Субботин 

Е.А., Лапина Н.Ф. – Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2004. – 120 с. 
8. Субботин Е.А., Лапина Н.Ф. Мультисервисные сети: Учебное пособие / Сост. Субботин Е.А., 

Лапина Н.Ф. – Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2004. – 114 с. 
9. Амато Вито Основы организации сетей Сisco, Том 1, Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильяме», 2004. -  512 с. 
10. Амато Вито Основы организации сетей Сisco, Том 2, Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Вильяме», 2004. -  464 с. 
 
Додаткова література 
 

11. .Берганов И.Р., Гордиенко В.Н., Крухмалев В.В. Пректирование и техническая  эксплуатация 
систем передачи. М., “Радио и связь”, 1988. 

12. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи. Учебн. пособие для ВУЗов. М., 
“Радио и связь”, 1996.  

13. Бесслер Р., Дойч А. Проектирование сетей связи. Пер с нем. М., “Радио и связь”, 1988. 
 14. А.М. Зингеренко, Н.Н.Баева, М.С.Тверецкий Системы многоканальной связи: Учебник для 

вузов – М.: Свіязь, 1980. – 440 с. 
 15. Н.В. Захарченко и др. Системы электросвязи. Т. 1 – Киев: Техніка, 998. – 250с. 
16. В.П.Шувалов і ін. Системи електрозв'язку. Підручник для ВУЗІВ. -М.: Радіо і зв'язок, 1987. 
17. В.И.Васильєв і ін. Системи зв'язку. Навчальний посібник для ВУЗІВ. -М.: Вища школа, 1987. 
18. М.В.Гитлиц, А.Ю.Лев Теоретические основы многоканальной святи. – М.: Радио и свіязь, 

1985. – 248 с. 
19. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 

Автоматизированные системы. Стадии создания. ГОСТ 34.601- 90. 
 20. Проспектні матеріали фірм-виробників обладнання та статті в періодичній літературі зі 

схемами побудови мереж доступу за останні два роки. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Розділ 1. Основи мереж передачі даних 

Визначення обчислювальної мережі. Класифікація мереж. Типи мережевих технологій. 
Інфраструктура обчислювальної мережі. Будова мережі Інтернет. Сервісна модель мережі 
Інтернет. Поняття протоколу. Основні поняття мережевої термінології.  Основні поняття і загальні 
принципи побудови мереж.  Узагальнена модель системного опису мережевої архітектури.  Види 
комутацій в мережах. Лінії зв’язку.  

Розділ 2. Структурна організація локальних мереж  
Огляд сервісів транспортного рівня. Поняття мультиплексування. Поняття 

демультиплексування. Протокол UDP. Принципи надійної передачі даних. Структура 
протоколів надійної передачі даних (GBN, SR). Протокол TCP. Загальні принципи управління 
завантаженням мережі. Принципи управління завантаженням мережі (протокол TCP). Технологія 
Ethernet. Технологія Fast Ethernet. Технологія Gigabit Ethernet. Технології  Token Ring. Технологія FDDI. 

Розділ 3. Структурна організація  мереж доступу  
Типи доступу до обчислювальної мережі: цифрова абонентська лінія (DSL), кабельна 



мережа, мережа FTTH. Доступ до мережі Інтернет. Домашня мережа. Мережа підприємства. 
Бездротовий доступ до мережі Інтернет. Фізичне середовище передачі даних. Внутрішня 
структура мережі. Підходи до передачі даних в мережі: комутація каналів, комутація пакетів. 
Затримки та втрати пакетів в мережі. Поняття пропускної здатності мережі. Структура мережі 
Інтернет. Історія мережі Інтернет.  Технологія цифрової абонентської лінії (xDSL).  Технологія 
інтерактивного кабельного телебачення (СаТV). Пасивні оптичні мережі доступу (PON, FTTx). 
Технології бездротового доступу.  

Розділ 4. Структурна організація транспортних мереж 
Огляд функцій мережевого рівня. Поняття віртуального каналу. Поняття мережі датаграм. 

Таблиця переадресації. Принципи співставлення префіксів. Архітектура маршрутизатора. 
Протокол IP. Структура ІР-датаграми. ІР-фрагментація. ІР-дефрагментація. Адресація IPv4. 
Безкласова маршрутизація (CIDR). Протокол DHCP. Перетворення мережевних адрес (NAT). 
Протокол ICMP. Адресація IPv6. Принципи тунелювання. Алгоритми маршрутизації даних. 
Протоколи маршрутизації в мережі Інтернет (RIP, OSPF, IGRP).  Мережа плезіохронної цифрової 
ієрархії (PDH).  Мережа синхронної цифрової ієрархії (SDH).  Мережа асинхронного режиму передачі  
(ATM).  Мережа щільного хвильового мультиплексування (DWDM).  Мережа швидкої комутації пакетів 
в багатопротокольних мережах, яка базується на використанні міток (МPLS) 

 
На самостійну роботу студента відведено 63 годин. 

Перелік питань, що виноситься на самостійне опрацювання: 

1. Проблеми передавання даних в мережі.  
2. Моделі передавання даних в мережі 
3. Передавання даних на нижніх рівнях мережі 
4. Передавання даних на верхніх рівнях мережі 
5. Взаємодія між рівнями мережі передавання даних 
6. Проблеми забезпечення якості сервісів мережі Інтернет 
7. Віртуалізація мереж 
8. Безпека передавання даних в мережі 
9. Принципи реагування на зміни топології мережі 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1.Робота на лекціях 
На лекціях може бути проведений експрес-контроль знань студентів. Тестування 
проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, протягом лекції. Максимальна 
кількість балів, що може отримати кожен студент за семестр rЛК = 25. 
 
2.Виконання практичних робіт 
Оцінюються 3 роботи, передбачені робочою програмою. Максимальний ваговий бал rПР =45. 
Терміни виконання лабораторних робіт: 

Лабораторна робота № 1 – до першого календарного контролю 
Лабораторна робота № 2 – до другого календарного контролю 
Лабораторна робота № 3 – до залікового тижня 

Оцінювання практичних робіт: 
– робота, виконана невчасно, не зараховується; 
– робота, виконана не самостійно, не зараховується 
3.Модульний контроль 
На одному з практичних занять проводиться модульна контрольна робота у вигляді 
тестування. Максимальний ваговий бал rМКР = 20. 



7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: тестування за темою заняття (5  5 бали = 25 балів), МКР (20 балів), 
практичні роботи ( 15+20+20 балів = 45 балів)  
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен  
Умови допуску до семестрового контролю: семестровий рейтинг 60 балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  

Кількість балів Оцінка 
100-95 Відмінно 
94-85 Дуже добре 
84-75 Добре 
74-65 Задовільно 
64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 
Не виконані умови допуску Не допущено 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль: 

Визначення комп’ютерної мережі. Типи комп’ютерних мереж. Компоненти 
інфраструктури комп’ютерних мереж. Типи доступу до мережі. Характеристика кабеля 
вита пара. Характеристика коаксіального кабеля. Характеристика оптоволоконного кабеля. 
Бездротова передача даних. Затримка передачі даних, втрата даних, пропускна здатність. 
Характеристика комутації пакетів. Маршрутизація і адресація в мережі. Характеристика 
комутації каналів. Принципи FDM. Принципи TDM. Структура мережі Інтернет. Безпека в 
мережі Інтернет. Історія мережі Інтернет. Стек протоколів TCP/IP. Модель OSI. 
Архітектура мережевих застосунків. Протокол HTTP. Протокол SMTP. Протокол POP3. 
Доменна система імен (DNS). Потокове відео. Мережі розповсюдження контенту. 
Програмування сокетів. Транспортний рівень: характеристика. Транспортний рівень: 
мультиплексинг, демультиплексинг. Протокол UDP. Принципи надійної передачі даних. 
Протокол Go-Back-N. Протокол Selective Repeat. Протокол TCP. Принципи контролю 
завантаженості мережі. Контроль завантаженості мережі по протоколу TCP. Мережевий 
рівень: рівень даних (data plane). Мережевий рівень: рівень управління (control plane). 
Мережевий рівень: віртуальний канал, дейтаграмна передача. Будова маршрутизатора. 
Протокол IP: адресація IPv4. Протокол IP: адресація IPv6. Протокол DHCP. Механізм NAT. 
Характеристика програмно-конфігурованих мереж (SDN). Алгоритми маршрутизації: 
протокол із врахуванням стану каналу зв’язку. Алгоритми маршрутизації: дистанційно-
векторний протокол. Алгоритми маршрутизації: ієрархічна маршрутизація. Маршрутизація 
в мережі Інтернет: протокол OSPF. Маршрутизація в мережі Інтернет: протокол BGP. 
Програмно-конфігуровані мережі (SDN): рівень управління. Канальний рівень: характеристика, 
сервіси. Канальний рівень: виявлення та виправлення помилок. Протоколи множинного 
доступу: TDMA, FDMA, CDMA. Протоколи множинного доступу: ALOHA, CSMA. Протоколи 
множинного доступу: Polling, Token Ring. LAN: адресація, ARP. LAN: Ethernet. LAN: мережевий 
комутатор, VLANs. Мережа центрів обробки даних. 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено д.т.н., професор, Отрох Сергій Іванович  
Ухвалено кафедрою АПЕПС  (протокол № _16__ від  _18.06.2021 р._) 

Погоджено Методичною комісією ТЕФ  КПІ ім. Ігоря Сікорського 1 (протокол №  11 від _24.06.2021 р.) 

 

                                           
1  Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 



 


