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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОГРАМУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ  

МЕРЕЖ» 

 

Освітньо-професійної програми «Системне програмування» 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента з фахового переліку 

Курс  1 (перший) 

Семестр  2 (другий) 

Обсяг дисципліни,   

кредити ЄКТС/загальна  

кількість годин 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання  Українська 

Що буде вивчатися   

(предмет навчання) 

Теоретичні засади, методи та засоби дослідження і програмування 

комп'ютерних  мереж, програмування та тестування їх окремих 

складових. 

Чому це цікаво/потрібно  

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є засвоєння принципів 

функціонування комп’ютерних мереж та протоколів, оволодіння 

основами програмування на різних рівнях моделі OSI. 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

– Створювати програми на мові С
++

 для дослідження комп'ютерних 

мереж. 

– Досліджувати функціонування локальної мережі. 

 – Володіти методами, навичками розробки мережевих прикладних 

програм на мові С
++

 з використанням програмного інтерфейсу 

Widows Sockets.. 

Як можна   

користуватися 

набутими  знаннями і 

уміннями  

(компетентності) 

Фахівці здатні синтезувати та аналізувати, як окремі складові так і  

комп'ютерні мережі в цілому. 

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Теоретичні засади, методи та засоби 

дослідження і програмування комп'ютерних мереж. Програмування 

комп'ютерних  мереж, як систем масового обслуговування. Сучасні 

САПР  проектування комп'ютерних мереж.   

Види занять: лекції, лабораторні  

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн обговорення  

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити  Знання фізики, математики, алгоритми та методи обчислень,  

інженерії програмного забезпечення, мікропроцесорні системи,  

архітектура комп’ютера, комп’ютерні системи, комп’ютерні мережі,  

технології проектування комп’ютерних систем. 



Пореквізити  Написання магістерської роботи 

Інформаційне   

забезпечення  

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ  
1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. 0-54 Компьютерные сети. 
Принципы,  технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. 
— СПб.: Питер,  2010. — 944 е.  
2. Дибров М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации.  
Маршретизация в IP-сетях В 2 ч. Часть 1. Учебник и практикум 
для  СПО. -М.: Издательство Юрайт, 2019. -333 с.  
3. Дибров М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации.  
Маршретизация в IP-сетях В 2 ч. Часть 2. Учебник и практикум для  
СПО-М.:Издательство Юрайт, 2019. -351 с.  
4. Надточій В.І. Opnet як засіб імітаційного моделювання для  
дослідження процесів в комунікаційних мережах / "АВІА-2009",  
міжнародна науково-технічна конференція (9; 2009; Київ) 
Матеріали  IX міжнародної науково-технічної конференції "ABІА-
2009", 21-23  вересня 2009 року/ Національний авіаційний 
університет; МОН – Київ, 2009. – Т. 1. – С. 5.89-5.92. 

Локація та матеріально 

технічне забезпечення 

Навчальна аудиторія, проектор, комп’ютер 

Семестровий контроль,  

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра  Комп’ютеризованих систем управління 

Факультет  Кібербезпеки, комп’ютерної і програмної інженерії 

Викладач(і)  ТКАЧЕНКО Валерій Гаврилович   

Посада: доцент  

Вчене звання: доцент  

Науковий ступінь: кандидат технічних наук  

Профайл викладача:   

Тел.: 406-73-89  

E-mail: valerii.tkachenko@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 5-211 

Оригінальність   

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну http://ccs.nau.edu.ua  
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