
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  Системний аналіз    
(назва) 

Освітнього рівня  _бакалавр  

Спеціальності      124 Системний аналіз 

Галузь знань          12 Інформаційні технології     

 

1. Назва освітньої компоненти   Інформаційні мережі  
(назва дисципліни) 

 

2. Тип основна 

 

 
3. Обсяг: 

 

Кредитів ECTS 
 

Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 
Лабораторних 

занять 
Самостійна 
підготовка 

5 150 18  18 18 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

 
1. Застосування інформаційно-комунікаційних засобів 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Технології VoIP 

2. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки 

3. Кваліфікаційна робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК1.  Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на  сучасних інформаційних 

технологіях  та прикладних математичних методах і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних, технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем. 

ПК15. Здатність використовувати сучасні інфокомунікаційні системи та технології, прикладні і спеціалізовані комп’ютерні системи та середовища 

з метою їх запровадження у професійній діяльності. 

ПК19. Здатність до побудови, усунення несправностей, моніторингу мереж для підтримки цілісності, конфіденційності та доступності даних та 

пристроїв;  володіння методами і засобами роботи з комп’ютерними засобами, системами та мережами; здатність вибирати конфігурацію, тип і 

структуру комп’ютерної мережі, експлуатувати комп’ютерні мережі в процесі виконання обчислень, в тому числі розподілених. 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знати мережеву інфраструктуру. Розуміння мережевої моделі OSI. 
2. Проводити проектування, конфігурацію і обслуговування мережевої 
3. інфраструктури 
4. Знати протоколи і технологій: TCP / IP, DNS, Ethernet, WiFi, STP, RSTP, 
5. 802.1Q (vlan), OSPF, VRRP, SNMP, VPN 
6. Проводити налаштування мережевих з'єднань 
7. Налаштовувати віртуальні з’єднання. 
8. Користуватися програмними засобами для проектування 
9. комп’ютерних мереж. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 14. Знати структури, алгоритми та способи передачі інформації в інформаційних, інфокомунікаційних системах та технологіях; вміти 
обґрунтовувати, аналізувати та розробляти рішення щодо вибору та застосуванню обладнання для вирішення виробничих завдань. 
ПРН 17. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в 
комп’ютерних системах і мережах 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

 

Вид заняття 

 

Тема 

 

Знати 

 

Вміти 
План 

заняття 

Лекція, 

методична 
розробка 

Розділ 1. Мережі, їх архітектура, типи та методи доступу. 

  

 

 
Лекція 1 

 

Визначення мережі. 

Класифікація мереж за 

площею, типом 

функціональної взаємодії 

та мережевою 

топологією. 

1. Основні типи мережевих 

інфраструктур та 

особливості їх 

функціонування. 
2. Особливості проектування 

комп’ютерних мереж та 

інформаційних систем 

1. Проводити проектування, 

конфігурацію і 

обслуговування мережевої 

інфраструктури. 

2. Виділяти компоненти 

мережі, описувати її 

структуру. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

24 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85524 

 

 

 

Лекція 2 

 

 
Класифікація 

комп'ютерних мереж за 

функціональним 

призначенням. 

1. Класифікацію 

комп'ютерних мереж за 

мережною операційною 

системою. 

2. Класифікацію 

комп'ютерних мереж за 

необхідністю підтримання 

постійного з'єднання. 

1. Встановлювати та 

налаштовувати мережеві 

операційні системи. 

2. Використовувати 

прикладні і спеціалізовані 

комп’ютерні системи та 

середовища з метою їх 

запровадження у 
професійній діяльності. 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

27 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85527 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85524
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85527
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Практичне 
заняття 1,2 

Інструментальні засоби 
графічного інтерфейсу 

1. Принцип роботи у 
NetCracker Professional. 

1. Проектувати 
найпростіші топології 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e 
du.ua/mod/re 

  підтримки системи 

навігації NetCracker 

Professional. Основні 

функції, що реалізуються 

за допомогою системи 

браузерів NetCracker 

Professional 

2. Структуру баз даних 

об’єктів NetCracker 

Professional. 

3. Методи визначення 

характеристик програмного 

забезпечення підтримки 

режимів функціонування 

обраних пристроїв. 

мереж у NetCracker 

Professional. 

2. Володіти методами та 

засобами пошуку 

необхідних для проекту 

об’єктів. 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

28 

source/view.p 

hp?id=85528 

 

 

 

 

 

 
Лабораторне 

заняття 1,2 

 

 

 

 

 

 
Моделювання потоків 

даних та використання 

особливостей анімації 

 

 

1. Призначення 

інструментальних засобів 

моделювання потоків даних 

між пристроями мережі, що 

проектується. 

2. Перелік показників, що 

характеризують потоки 

даних в мережі. 

3. Засоби управління 

анімацією потоків даних 

1. Працювати з 
інстументальними 

засобами моделювання 

потоків даних між 

пристроями мережі, що 

проектується. 

2. Використовувати засоби 

візуалізації характеристик 

потоків даних. 

3. Встановлювати зв’язки 

пристроїв мережевого 

проекту та задавати їх 

характеристики. 

4. Формувати звіти по 

проведених 

експериментах. 

 

 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

25 

 

 

 

 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85525 

 

 

 

 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Характеристики 

основних компонентів 

мереж. Порівняльна 

характеристика 

Мережевих топологій: 

«сітка», «зірка», «шина» 

та «кільце». 

Тема 3. Принцип роботи 

безпроводових каналів 

зв’язку. Типи кабелів для 

побудови комп’ютерних 

мереж. 

 

 
1. Основи побудови та 

функціонування 

інформаційних 

комп’ютерних мереж. 

2. Мережеві топології, їх 

переваги та недоліки. 

 
 

1. Проводити 

проектування, 

конфігурацію і 

обслуговування мережевої 

інфраструктури. 

2. Проводити 

налаштування мережевих 

з'єднань. 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

49 

 

 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85549 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85528
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85525
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
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Розділ 2. Особливості побудови мереж. Мережеві протоколи. 

  

 

 

 

 
Лекція 3 

 

 

 

 

Модель OSI. Апаратура 

локальних мереж. 

1. Рівні моделі OSI та їх 

призначення. 

2. Основні технології 

об’єднання персональних 

комп’ютерів до локальної 

мережі. 

3. Технології передачі даних 

та обробки повідомлень у 

локальній комп’ютерній 

мережі та глобальній мережі 

Інтернет. 

 

 

 

Обирати та налаштовувати 

активне мережеве 

обладнання 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

30 

 

 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85530 

 

 
Лекція 4 

 
 

Протоколи локальних 

мереж 

 

Стандартні мережеві 

протоколи та методи 

взаємодії абонентів в мережі. 

 

Застосовувати різні 

взаємодії абонентів на 

практиці 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 
33 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85533 

 

 

 

Лекція 5,6 

 
 

Призначення та адресація 

пакетів. Методи 

управління обміном 

інформації в локальних 

мережах. 

 
 

1. Протоколи и технології 

передачі даних в мережах. 

2. Принцип адресації 

пакетів. 

1. Обирати протоколи 

адресації та проводити їх 

налаштування. 

2. Робити конфігурацію 

мереж. 

3. Володіти сучасними 

технологіями 

інформаційних систем. 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

37 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85537 

 

 

Практичне 

заняття 3 

 

 

Визначення типів зв'язків 

пристроїв проекту 

 

 
1. Типи і характеристики 

зв’язків пристроїв проекту. 

1. Визначати типи і 

характеристики зв’язків 

пристроїв проекту. 

2. Визначати типи та 

структуру повідомлень, які 

формуються в NetCracker 

Professional. 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

35 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85535 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85530
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85533
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85537
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85535
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Практичне 

заняття 4,5 

 

 

 

 

Створення нового 

проекту NetCracker 

Professional 

 
 

1. Методи пошуку 

необхідних пристроїв у базі 

даних та розміщення їх у 

робочому просторі проекту 

2. Методи визначення типів 

середовища передачі та 

встановлення зв’язків між 

пристроями проекту. 

1. Визначати 
характеристики пристроїв 

та оцінки застосовності  їх у 

проекті, що створюється. 

2. Визначати типи 

середовища передачі та 

встановлення зв’язки між 

пристроями проекту. 

3. Назначати профілі 

трафіків між пристроями 

мережі. 

4. Складати анотації до 

прийнятих рішень. 

 

 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

34 

 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85534 

 

 
Практичне 

заняття 6 

 

 

Збір статистичних даних 

 

1. Методи і засоби збору 

статистичних даннях. 

2. Переліки параметрів 

збору, вигляд і періодичність 

відображення. 

1. Використовувати методи 

і засоби збору 

статистичних даннях. 

2. Задавати переліки 

параметрів збору, вигляд і 

періодичність 

відображення. 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

41 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85541 

 

 

 
Лабораторне 

заняття 3,4 

 

 

Створення 

багаторівневих 

мережевих проектів 

1. Принципи багаторівневого 

представлення складних 

мережених проектів. 

2. Методи та засоби 

створення контейнерних 

об’єкті. 

3. Методи конфігурування 

клієнт-серверів. 

1. Використовувати 

принципи багаторівневого 

представлення складних 

мережених проектів. 

2. Використовувати засоби 

навігації по 

багаторівневому проекту. 

3. Задавати підрівневі 

трафіки. 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

31 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85531 

 

 
Лабораторне 

заняття 5,6 

 
 

Створення нових 

пристроїв, настройка 

бази даних NetCracker 

 

Основні особливості і 

принципи технології 

створення нових пристроїв 

засобами NetCracker 

Professional 

1. Використовувати 

майстер створення 

пристроїв. 

2. Використовувати засоби 

навігації і діалогові 

повідомлення майстра 

створення пристроїв. 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

38 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85538 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85534
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85531
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85538
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Самостійна 

робота 

Тема 3. Повторювач. 

Конвертор 

середовища. Недоліки 

повторювача. 

Маршрутизація у 

мережах із складною 

топологією 

Тема 4. Типи та 

характеристики 

мережевих протоколів. 

Особливості відкритої 

системи OSI. 

Тема 5. Типи адрес: 

фізична (МAС-адреса), 

мережева (IР-адреса) та 

символьна (DNS-ім’я). 

Тема 6. Історія та етапи 

створення 

Манчестерського 

кодування. 

 

 

 

 

 
1. Основи маршрутизації у 

мережах зі складною 

топологією. 

2. Типи адрес та 

налаштування мереж з DNS, 

DHSP. 

3. Основи кодування при 

передачі інформації. 

 

 

 

 

 

 
1. Налаштовувати DNS 

сервер. 

2. Налаштовувати 

віртуальні мережеві 

з’єднання. 

 

 

 

 

 
 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

49 

 

 

 

 

 

 
 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85549 

Розділ 3. TCP/IP протоколи. 

  

 
Лекція 7 

 
Стек протоколів ТСР/ІР. 

Фізичний рівень стеку 

протоколів ТСР/ІР. 

 
Спосіб передачі даних від 

джерела інформації до 

одержувача 

 
Налаштовувати адресацію 

в ІР-мережах 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 
40 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85540 

 

 
Лекція 8 

 
Мережний та 

транспортний рівні стеку 

протоколів ТСР/ІР. 

 

Знати принцип роботи 

мережевих та транспортних 

протоколів: ІР, ICMP, IGMP, 

UDP 

 
Працювати з основними 

протоколами ІР-мереж 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 
43 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85543 

 
Лекція 9 

 

Прикладний рівень стеку 

протоколів ТСР/ІР. 

Протоколи і технології 

передачі даних в мережах: 

DHCP, DNS, RIP. 

Працювати з основними 

протоколами 

маршрутизації 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85546 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85540
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85543
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85546
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     hp?id=855 
46 

 

 

 

 

 
Практичне 

заняття 7 

 

 

 

 
Використання 

статистичних даних 

 

 

 

Основи документування 

статистичних даних 

імітаційного моделювання. 

1. Використовувати засоби 

документування 

статистичних даних 

імітаційного моделювання. 

2. Робити виводи і 

приймати рішення за 

наслідками імітаційного 

моделювання процесів 

передачі даних в 

комп'ютерних мережах, що 
розробляються 

 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

41 

 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85541 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 8,9 

 

 

 

 
Збір даних про існуючу 

мережу і створення її 

проекту 

 

 

 
1. Принципи настройки 

SNMP-агента. 

2. Принцип оцінки 

ефективності ухвалених 

рішень. 

1. Налаштовувати SNMP- 

агент. 

2. Формувати фільтри 

пошуку устаткування 

мережі. 

3. Виконувати 

модифікацію властивостей 

виявлених пристроїв 

мережі і проведенню 

експериментів з метою 

визначення ефективності 
ухвалених рішень 

 

 

http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

47 

 

 

 

http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85547 

 

 

 
Лабораторне 

заняття 7, 8 

 

 

 
Professional і пошук 

даних по аналогу 

 

 

1. Принципи перевірки 

пристроїв на сумісність. 

1. Створювати нові 

пристрої засобами 

NetCracker Professional. 

2. Проводити перевірку 

пристрої на предмет 

сумісності. 

3. Використовувати методи 

розміщення пристроїв у 

вікнах проектів. 

 
http://dl.d 

ut.edu.ua/ 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

44 

 

 
http://dl.dut.e 

du.ua/mod/re 

source/view.p 

hp?id=85544 

Самостійна 
робота 

Тема 7. Характеристика 
протоколів ТСР/ІР. 

1. Принцип налаштування 
мереж безпроводового 

1. Проектувати та 
реалізовувати мережі з 

http://dl.d 
ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e 
du.ua/mod/re 

http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85541
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85547
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85544
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
http://dl.dut.edu.ua/mod/resource/view.php?id=85549
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  Тема 8. Віртуалізація 

мережевих з’єднань. 

Тема 9. Принципи 

проектування без 

провідних мереж зовні 

приміщень. Топологічні 

елементи без провідних 

мереж. 

зв’язку. 
2. Топологічні елементи 

безпровідних мереж. 

безпроводовим мережевим 

з’єднанням. 

2. Налаштовувати мережі з 

протоколом ТСР/ІР. 

mod/resou 

rce/view.p 

hp?id=855 

49 

source/view.p 

hp?id=85549 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. О.В. Полоневич, В.Р.Косенко, К.П.Сторчак, О.М.Ткаленко «Інформаційні мережі» Навчальний посібник, ДУТ, Київ-2018, -96 с. 
2. Організація комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] : підручник: для студ. спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 

«Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; Ю. А. Тарнавський, І. М. Кузьменко. – Електронні текстові дані (1 файл: 45,7 Мбайт). – Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 259 с. 

3. А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник Комп’ютерні мережі [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 2006», 2013. – 256 

с. 

4. Лосев Ю. І. Комп’ютерні мережі: навчальний посібник / Ю. І. Лосев, К. М. Руккас, С. І. Шматков / За редакцією Ю. І. Лосева. – Х. : ХНУ імені 

В. Н. Каразіна, 2013. – 248 с. 
5. Азаров О. Д., Захарченко С. М., Кадук О. В., Орлова М. М., Тарасенко В. П. «Комп’ютерні мережі» Видавництво: ВНТУ, 2013 р.- 374 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

                                                              11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

лабораторія № 225, яка оснащена сучасними комп’ютерами з встановленим NetCracker Professional, Cisco Packet Tracer 
 

 


