
  

СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

СИСТЕМИ І МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 

Спеціальність 

151Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-професійна програма 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

6 кредитів / 180 годин 8-й– 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Системи і мережі зв’язку» є складовою циклу 

дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.  

Дисципліна «Системи і мережі зв’язку» спрямована на навчання 

студентів основ організації і функціонування сучасних 

інформаційних мереж і систем передачі інформації, ознайомлення з 

їх архітектурами, моделями, протоколами  

 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Вивчення основних концепцій та термінології комп’ютерних 

мереж, їх параметрів та характеристик, основних стандартів та 

протоколів комп’ютерних мереж, апаратних засобів, основ 

організації та адміністрування мереж і систем передачі інформації, 

принципів захисту мереж 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Комп'ютерні мережі створюють на підприємствах, у навчальних 

закладах, державних установах і навіть у квартирах. За їх допомогою 

користувачі обмінюються повідомленнями, здійснюють доступ до 

файлів, розміщених на інших комп'ютерах, спільно використовують 

принтери й інше обладнання.  

Вивчення даної дисципліни дозволить студентам поглибити 

знання в галузі інформаційних технологій, сконцентруватись на 

аспектах безпечного користування сучасними інформаційно-

телекомунікаційними системами та звернути увагу на необхідність 

комплексного підходу в питаннях якісної передачі та захисту даних. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 

Вміти підібрати тип та структуру комп’ютерної мережі. 

Вміти створювати прості локальні мережі (LAN), із залученням 

схеми IP-адресації та базового захисту. 

Вміти виконувати основні налаштування маршрутизатора і 

комутатора, керувати мережними ресурсами; 

Вміти визначати працездатність мережі; 

Вміти збирати і проводити аналіз вихідних даних для проектування 

підсистем і засобів забезпечення інформаційної безпеки; 

Вміти розширювати мережі, здійснювати моніторинг та аналіз 

продуктивності. 

Вміти аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 
вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і 
знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки  

Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах 
професійної діяльності. 

Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, 
демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань. 

 

 

 

 
Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

 
ЗК3. Здатність  застосовувати знання у практичних ситуаціях  
ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 
ЗК 5.   Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 
ЗК6. Здатність здійснювати безпечну діяльність 
СК 5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та програмного 

забезпечення 
СК 7. Здатність застосовувати новітні технології в галузі 

автоматизації, використовувати компютерно-інтегровані технології 
для збору даних та їх архівування, створювати бази даних параметрів 
процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного 
інтерфейсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. МЕРЕЖЕВІ З’ЄДНАННЯ І ПЕРЕДАЧА ДАНИХ 

Тема 1. Компоненти мережі. Загальні принципи побудови 

мереж 

Тема 2. Мережеві операційні системи 

Тема 3. Сегментація та адресація мереж 

 

РОЗДІЛ 2. ПРОТОКОЛИ ТА МОДЕЛІ РОБОТИ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Тема 4. Мережеві протоколи та еталонні моделі 

Тема 5. Бездротове зєднання 

Тема 6. Призначення та характеристики фізичного рівня 

Тема 7. Канальний рівень 

Тема 8. Характеристики мережевого рівня 

Тема 9. Транспортний рівень 

Тема 10. Прикладний рівень 

 



  

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни «Системи і 
мережі зв’язку» є такі дисципліни як «Електротехніка та 
електромеханіка», «Електроніка і мікросхемотехніка», «Основи 
програмування та програмне забезпечення», «Технології 
програмування». 

У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 
дисципліни, використовуються у спеціальних і професійно-
орієнтованих дисциплінах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Комп’ютерні мережі. Частина 1. Навчальний посібник / Б. Ю. 

Жураковський, І.О. Зенів; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, 2020. – 336 с.  

2. Буров Є.В. Комп’ютерні мережі: Підручник. – Львів: «Магнолія 2006», 

2019. – 262 с. 

3. Городецька О.С. Комп’ютерні мережі. Навчальний посібник. – Вінниця: 

ВНТУ, 2019. – 128 с. 

4. Сайко В.Г., Казіміренко В.Я., Лтвінов Ю.М. Мережі бездротового 

широкосмугового доступу. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2019. – 

196 с. 

5. Ткаченко В.А., Касілов О.В., Рябик В.А. Колмп’ютерні мережі та 

комунікації: навч. посіб. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – 224 с. 
6. Бурячок В.Л. Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструк-

тури. Підручник / В.Л. Бурячок, А.О. Аносов, В.В. Семко, В.Ю. 
Соколов, П.М. Складанний. – К.: КУБГ, 2019. – 218 с.  

Допоміжна 

7. Абрамов В.О. Базові технологи комп'ютерних мереж: навч. посіб. / В.О. 

Абрамов, СЮ. Клименко. - К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. - 291 

с. 

8. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. – К.: 

Юніор, 2019 - 400 с. 
9. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах: навч. посіб. / 

С.Г. Семенов, А.О. Подорожняк, О.І. Баленко, С.Ю. Гавриленко – Х.: 
НТУ «ХПІ», 2019. – 251 с.  

 



  

 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. Мережева академія CISCO. Режим доступу: https://netacad.com 

2. http://cubook.supernew.org/ 

3. https://sites.google.com/site/informatikaiiktbaa/kommunikacionnye-

tehnologii 

4. http://bourabai.kz/telecom/nets05.htm 
 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 116 

                                            ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ОКСАНА АЛЕОДОРІВНА БАЛЯСНІКОВА 

Посада: викладач 

Категорія: друга кваліфікаційна категорія 

E-mail: oksana@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 
 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної інженерії 

Протокол № 5 від 13 грудня 2022 р. 
 

Голова циклової комісії __________ Гандабура М.С. 

            (підпис)     

 

 

Розглянуто та погоджено  

на засіданні циклової комісії  

Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, автоматизації 

та компютерно-інтегрованих технологій 

Протокол № ___ від __________________ 202_ р. 
 

Голова циклової комісії __________ Поцілуйко-Григоряк Г.В. 
              (підпис)      

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

