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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни “Технології Інтернет” є сучасні сервіси та 

технології Інтернет, засоби створення Web-сайтів. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни “Технології Інтернет” – формування у 

студентів теоретичних знань щодо організації та принципів функціонування 

глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, практичних навиків застосування 

служб, сервісів та технологій Інтернет, формування системи знань щодо 

розв’язування професійних задач проектування, побудови, захисту та 

підтримки функціонування Web-вузлів. 

 

Основні завдання 

 дати студентам теоретичні знання та практичні навики використання 

основних служб, сервісів та технологій Інтернет і засобів розробки 

власних web-сайтів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

підготовки бакалаврів 

Дисципліна “Технології Інтернет” взаємопов’язана з такими 

дисциплінами як «Інформаційні та комунікаційні технології», «Комп’ютерна 

графіка», «WEB-дизайн та WEB-програмування», «Технології управління 

контентом», «Управління проектами інформатизації». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 основні принципи організації та функціонування глобальної 

комп'ютерної мережі Інтернет;  

 принципи використання основних програмних засобів для роботи в 

Інтернет;  

 особливості роботи основних служб та сервісів Інтернет;  

 принципи створення Web-сайтів та їх розміщення в мережі Інтернет; 

 



б) уміти 

 працювати в програмних засобах, призначених для роботи в Інтернет; 

 використовувати можливості основних служб, сервісів та технологій 

Інтернет; 

 розробляти власні Web-сайти та розміщувати їх в мережі Інтернет; 

 застосовувати знання з дисципліни "Технології Інтернет" в 

практичній діяльності). 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 

Назва теми 

Тема 1. Основні принципи побудови мережі Інтернет. 

Тема 2. Модель OSI. Служби, протоколи та адресація ресурсів 

Інтернет.  

Тема 3. Система доменних імен, протоколи прикладного, 

мережного та канального рівнів моделі OSI.  

Тема 4. Використання хмарних технологій в діяльності 

підприємства. 

Тема 5. Протоколи електронної пошти. 

Тема 6. Служба WWW. Програми браузери. 

Тема 7. Пошук інформації. Засоби інтерактивного спілкування. 

Тема 8. Публікація сайту на сервері. Технічні аспекти зв'язку. 

Тема 9. Створення web-сайтів. 

Тема 10. Захист інформації при роботі з мережею Інтернет. 
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