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Силабус навчальної дисципліни 

 

«СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ» 

 

ОПП «Системне програмування» 

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 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) 

Основні поняття архітектури TCP/IP-мереж і класифікацію 

протоколів мереж, засвоєння навиків прикладного програмування в 

програмному інтерфейсі Windows Sockets. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів системи теоретичних 

і практичних знань з функціонування комп’ютерних мереж та 

протоколів, створення міцного фундаменту оволодіння основами 

програмування на різних рівнях моделі OSI. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Основні методи роботи з програмним забезпеченням мережених 

пристроїв; основні програмні засоби дослідження комп’ютерних 

мереж; принципи функціонування комп’ютерних мереж та 

протоколів; основи програмування на різних рівнях моделі OSI; 

принципи маршрутизації в протоколах передачі даних; принципи 

побудови спеціалізованих апаратно-програмних мережевих 

пристроїв для передачі даних; принципи прикладного 

програмування в програмному інтерфейсі Windows Sockets; 

принципи створення програм для управління передачею даних по 

мережі; основні поняття архітектури TCP/IP-мереж і класифікацію 

протоколів мереж. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

Створювати програми на мові C++ для дослідження комп’ютерних 

мереж; реалізовувати основні алгоритми, що покладені в основу 

мережевих операційних середовищ і систем на мові програмування 

С++; досліджувати функціонування локальної мережі; 

використовувати верхні рівні мережевої ієрархії для створення 

прикладних програм; користуватись службами і протоколами 

верхніх рівнів мережної ієрархії; володіти методами, способами, 

навичками розробки мережевих прикладних програм на мові С++ з 

використанням програмного інтерфейсу Windows Sockets. 

Навчальна логістика Мережева модель взаємодії відкритих систем OSI. Стек протоколів 

TCP/IP. Мережевий протокол ІР. Протоколи транспортного рівня 

TCP/IP. Програмний інтерфейс Windows Sockets. Процедури та 

методи програмування, що використовуються у Winsock. Передача 

та прийом даних з використанням Winsock. Рівень доступу до 

середовища передачі (Network Access Layer). 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: навчальна дискусія, експериментальне 

дослідження, аналіз, он-лайн 

Форми навчання: очна 

 

 

 

алгоритмы и реализующая их совокупность компьютерных 

программ, предоставляющая пользователю возможность быстрого 

доступа к необходимой ему информации при помощи поиска в 

обширной коллекции доступных данных 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання топологій та архітектури побудови комп’ютерних мереж, а 

також алгоритмів їх функціонування  можуть бути використані під 

час створення та експлуатації комп’ютерних мереж, а також під час 

написання магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

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

технологии, протоколы: учебное пособие. – 3-е изд.  – М.: Питер, 

2006. – 958 с.  

2. Таненбаум Энбрю, Уэзеролл Дэвид Компьютерные сети. – 5-е 

изд.  – М.: Питер, 2016. – 960 с. 

3. Спортак Марк, Паппас Френк Компьютерные сети и сетевые 

технологии – Санкт-Петербург: ДиаСофтЮП, 2005. – 720 с. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18633   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор, персональні 

комп’ютери 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Комп’ютеризованих систем управління 

Факультет Кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії  

Викладач(і)  ТКАЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ГАВРИЛОВИЧ 

 Посада: доцент 

 Вчене звання: доцент 

 Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

 Профайл викладача: 

http://ccs.nau.edu.ua/teachers/tkachenko 

Тел.:  406-73-89 

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

Робоче місце: 5.211 
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Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

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