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Семестр, у якому 

можливе 

(планується) 

вивчення дисципліни 

бакалавр, 8 семестр. 

Факультети, 

студентам яких 

пропонується 

вивчати дисципліну 

Для студентів факультету «Комп’ютерні технології і 

системи»: 

- спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» (ОПП Автоматика та 

автоматизація на транспорті); 

- спеціальність 273 «Залізничний транспорт» (ОПП 

Системи керування рухом поїздів). 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Метою вивчення дисципліни є знання принципів 

проектування та експлуатації на сучасній елементній 

базі, вміння експлуатувати та обслуговувати локальні та 

глобальні комп’ютерні мережі, засвоєння навиків роботи 

з програмними засобами для діагностики та 

налаштування локальних або глобальних мереж, 

використання сучасних методів захисту мереж від 

несанкціонованого доступу. 

Компетентності, якими буде володіти студент: 

Володіння навиками використання сучасного 

програмного забезпечення, Internet-ресурсів і роботи в 

комп’ютерних мережах, володіння основними методами, 

способами і засобами отримання, зберігання та 

переробки і використання технічної інформації у 

професійній діяльності. 

Здатність демонструвати вільне володіння базовими 

знаннями і практичними навичками в галузі 

інформатики й сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, мати навички 

програмування і роботи в комп’ютерних мережах. 

Результати навчання: 

Здійснювати професійну діяльність використовуючи 

інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», 

системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та 

інші інформаційно-комунікаційні технології. 

Застосовувати: базові знання в галузі інформатики й 

сучасних інформаційних технологій, мати навички 



програмування та використання програмних засобів і 

роботи в комп’ютерних мережах, використовувати 

Інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти 

алгоритми та програми для реалізації задач в галузі 

автоматизації та зв’язку. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни здобувач освітнього ступеня 

«бакалавр» повинен отримати результати навчання при 

вивченні попередніх дисциплін: 

- комп’ютерні технології в системах залізничної 

автоматики; 

- мікропроцесорна техніка; 

- теорія інформації та передачі сигналів; 

- контролери та програмне забезпечення. 

Основні теми 

дисципліни 
Основні теми лекцій: 

1. Основні поняття цифрової комунікації. Модель 

процесу передачі інформації. 

2. Модель взаємодії відкритих систем (ВВС). 

3. Канали зв’язку для передачі дискретних даних. 

4. Методи передачі дискретних даних по фізичному 

каналу. 

5. Протоколи передачі дискретних даних канального 

рівня. 

6. Принципи побудови комп’ютерних мереж. 

7. Стандарт побудови локальних мереж типу Ethernet. 

8. Різновиди стандарту класичної локальної мережі 

Ethernet. 

9. Сучасні стандарти побудови локальних мереж 

Ethernet. 

10. Бездротові комп’ютерні мережі. 

11. Безпека та захист інформації в комп’ютерних 

мережах. 

 

Основні теми практичних занять: 

1. Послідовний інтерфейс USB. 

2. Високонадійний CAN - протокол передачі даних для 

промислової автоматики. 

3. Стандарт бездротових персональних мереж Bluetooth. 

4. Методи цифрового та логічного кодування при 

передачі дискретних даних. 

5. Організація локальної мережі типу Ethernet. 

6. Мережеві служби і протоколи. Мережеві утиліти. 

7. Методика розрахунку пропускної спроможності та 

конфігурації локальної мережі Ethernet. 

8. Проектування локальної мережі Ethernet масштабу 



відділу. 

9. Програмне забезпечення для роботи в локальних 

мережах. 

10. Методи виключення конфліктів та визначення 

помилок в локальних мережах. 

11. Протоколи та засоби цифрової передачі даних по 

радіоканалу. 

 

Мова викладання українська 

 

Список основної та 

додаткової 

літератури 

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы [Текст]: Учебник для вузов / В. 

Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб.: Питер, 2016. - 992 с. 

2. Таненбаум, Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. 

Таненбаум, Д. Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2012. - 960 с. 

3. Абрамов, В. О. Базові технології комп’ютерних мереж 

[Текст]: навчальний посібник / В. О. Абрамов, С. Ю. 

Клименко. – К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2014. – 

262 с. 

4. Одом У. Официальное руководство Cisco по 

подготовке к сертификационным экзаменам CCNA 

ICND1 [Текст]: Пер. с англ. – М.: «И.Д. Вильямс», 2015. 

– 912 с. 

5. Кулаков, Ю. О. Комп’ютерні мережі: підручник для 

вузів [Текст] / Ю.О. Кулаков, Г.М. Луцький. - К.: 

Юниор, 2005. - 396 с. 

6. Пахомова, В. М. Технології локальних мереж в 

інформаційних системах залізничного транспорту 

[Текст]: навч. посіб. / В. М. Пахомова. - 

Дніпропетровськ: Вид-во Днiпропетр. нац. ун-ту залізн. 

трансп. iм. акад. В. Лазаряна, 2015. - 259 с. 

7. Kurose, James. Computer Networking: A Top-Down 

Approach [Text] / James Kurose, Keith Ross. – Pearson 

Education, 2013. – 912 pages. 

8. Ганжа, В. А. Компьютерные сети. Введение: учеб.-

метод. пособие [Текст] / В. А. Ганжа, В. В. Шиманский. 

– Минск: БГУИР, 2015. – 155 с. 

9. Гук, М. Ю. Аппаратные средства IBM PC [Текст]: 

Энциклопедия. 3-е изд. / М. Ю. Гук. - СПб.: Питер, 2006. 

– 1072 с. 

10. Рошан, Педжман. Основы построения беспроводных 

локальных сетей стандарта 802.11 [Текст]: Пер. с англ. – 

М.: Издательский дом Вильямс, 2004. – 304 с. 

11. Гейер, Д. Беспроводные сети. Первый шаг [Текст]: 

Пер. с англ. / Джим Гейер. – М.: Издательский дом 



Вильямс, 2005. – 192 с. 

12. Галатенко, В. А. Основы информационной 

безопасности [Текст]: учебное пособие / В. А. Галатенко. 

– М.: ИНТУИТРУ, 2006. – 208 с. 

13. Романец, Ю. В. Защита информации в компьютерных 

системах и сетях [Текст] / Ю. В. Романец, П. А. 

Тимофеев, В. Ф. Шаньгин. – М.: Радио и связь, 2001. – 

376 с. 

14. Кулябов, Д. С. Администрирование локальных 

систем: лабораторные работы: учебное пособие [Текст] / 

Д. С. Кулябов, А. В. Королькова. – Москва: РУДН, 2017. 

- 119 с. 

15. Колисниченко, Д. Н. Сделай сам компьютерную сеть. 

Монтаж, настройка, обслуживание [Текст] / Д. Н. 

Колисниченко. – СПб.: Наука и техника, 2004. – 400 с. 

 




