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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення дисципліни є теоретичні аспекти та методологія проектування, побудови 

та використання комп'ютерних мереж. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Формування системи фундаментальних знань щодо аналізу та проектування комп'ютерних 

мереж, використання мережевого обладнання та мережевих сервісів.  
 

Основні завдання 
 

Вивчення архітектури комп'ютерних мереж, програмного забезпечення, методів проектування 

та набуття практичних навичок аналізу, побудови, та захисту від несанкціонованого доступу. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна "Комп'ютерні мережі" вивчається після вивчення дисциплін “Інформатика” та 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як  "Технологія проектування та адміністрування БД і СД", 

"Технології Internet". 

 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а)знати 

 область викоpистання комп'ютерних мереж; 

 класифiкацiю комп'ютерних мереж;  

 топологiю комп'ютерних мереж; 

 мережеве обладнання комп'ютерних мереж;  

 протоколи, iнтерфейс та сервiси комп'ютерних мереж; 

 правила та методи роботи і використання технічного та програмного забезпечення для 

організації зв'язку, обробки інформації та організації роботи  в комп'ютерних мережах 

підприємств та організацій; 

 системи комунікацій в Internet; 

 методи  проектування, побудови та функцiювання вiдкpитих комп'ютерних мереж; 

 методи упpавління комп'ютерними мережами. 
 
 
б) уміти 

 використовувати на практиці теоретичні знання з питань  аналізу, оцінки та вибору найбільш 

ефективних рішень щодо використання мереж для роботи організацій та підприємств будь-якої 

сфери;  

 використовувати технічне та програмне забезпечення в мережах; 

 використовувати мережі та телекомунікаційні системи; 

 застосовувати системи комунікацій в Internet; 

 використовувати мережеві сервіси  

 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. Основи мережевих технологій. 

Тема 2. Локальні та глобальні  мережі. 

Тема 3. Система Internet та Intranet 

Тема 4. Броузери, прикладні пакети електронної пошти і система телеконференцій. 

Тема 5. Організація ресурсів, пошук абонентів та інформації в базах даних у системі 
Internet. 
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