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Вступ 

1. Мета та задачі дисципліни, її місце у навчальному процесі 

1.1. Мета викладання дисципліни 

Кількість користувачів Інтернет у світ та зокрема в Україні щороку 

збільшується в декілька разів. Сьогодні всесвітня мережа стала невід’ємною 

частиною життя у розвинутих країнах та країнах, котрі розвиваються. У 

сучасному житті та глобальному інформаційному суспільстві стає 

неможливим ведення діяльності у будь-якій галузі без доступу до всесвітньої 

мереж і Інтернет. Завдяки своїм стрімким темпам зростання Інтернет 

здійснює сьогодні справді революційні перетворення в низці економічних 

областей. Разом з тим, Інтернет став  могутнім чинником соціального, 

освітнього та культурного розвитку, надаючи нові можливості простим 

громадянам і працівникам освіти, усуваючи бар’єри для створення та 

розповсюдження матеріалів, пропонуючи загальний доступ до джерел 

цифрової інформації, які постійно збільшуються. Розвиток національної 

складової глобальної інформаційної інформаційної мережі Інтернет, 

забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та юридичних осіб 

усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній національних 

інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямків державної 

політики в сфері інформатизації. 

У 2012 році майже третина населення Землі буде користуватись 

Інтернет – такі попередні дані аналітичної корпорації IDC «Прогноз та 

модель цифрового ринку». Щороку збільшується кількість веб-сайтів різної 

тематики. За даними авторитетної дослідницької агенції NetCraft кількість 

веб-сайтів, що становила в 1993 році 26 тисяч, сьогодні наближається до 200 

млн. 

Величезні можливості, що несе в собі мережа і той новий 

потенціальний підйом , що при цьому має інформаційний комплекс, а так 
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само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право 

ігнорувати і не застосовувати їх на практиці. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань 

принципів побудови, технічного і програмного забезпечення локальних та 

глобальних обчислювальних мереж, методологію їх застосування в різних 

сферах.  У процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти 

особливості побудови та функціонування локальних обчислювальних мереж, 

вивчити типові топології  та логічну організацію мереж, застосування 

локальних мереж при обробці і передачі інформації, системах керування.  

 

1.2. Завдання вивчення дисципліни 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- знати склад, функції та основні принципи побудови локальних 

комп’ютерних мереж та їх системного програмного забезпечення; 

- основні підходи до розробки компонентів таких мереж та їх 

програмного забезпечення, основні існуючі протоколи та моделі 

функціонування комп’ютерних мереж, принципи та особливості їх 

програмної реалізації; 

- вміти налаштовувати та працювати в операційному середовищі 

локальної комп’ютерної мережі; оцінювати та підбирати компоненти таких 

мереж для конкретних реалізацій;  

- налаштовувати доступ до INTERNET та працювати в INTERNET. 

 

1.3. Зв'язок з іншими дисциплінами 

Курс «Комп’ютерні системи та мережі» базується на матеріалах 

дисциплін «Фізика», «Організація і функціонування ПЕОМ», «Операційні 

системи», «Вступ до спеціальності» та шкільного курсу «Інформатика». 

В наш час інформаційне суспільство потребує оперативної та повної 

інформації для прийняття правильних рішень. 
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Шляхи отримання інформації на сучасному етапі різноманітні: 

бібліотеки, періодичні видання , засоби масової інформації. Широко 

використовується таке об’ємне джерело як глобальна мережа Інтернет. 

Технології для роботи в мережі Інтернет будуть вивчатися під час 

викладання дисципліни «Інформаційні системи та мережі». 

Курс розрахований на 1 семестр.  

Студенти повинні знати : 

 основні послуги глобальної мережі; 

 можливості використання програм для підтримки роботи 

електронної пошти; 

 правила електронного спілкування; 

 поняття про гіпертекст та правила роботи з ним; 

 принципи адресації в мережі Інтернет; 

 правила інтерактивного спілкування в мережі Інтернет; 

 призначення форумів і правила участі у них. 

                        

Студенти повинні мати уявлення про: 

    основні принципи побудови і функціонування сучасних глобальних 

комп’ютерних мереж; 

    способи підключення до мережі  Інтернет; 

    IP-доменну та URL-адресу в мережі Інтернет; 

    принципи функціонування електронної пошти; 

    правила створення електронної адреси; 

    мову розмітки гіпертексту; 

 

Студенти повинні вміти: 

  запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; 

 складати, редагувати, відправляти й одержувати через комп’ютерну 

мережу електронні листи; 
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 користуватися адресною книгою; 

 приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; 

 перекодувати повідомлення, одержані електронною поштою; 

 запускати програму-браузер; 

 вводити адресу веб-сторінки; 

 переглядати гіпертекстові сторінки; 

 створювати закладки на потрібних веб-сторінках; 

 здійснювати пошук потрібної інформації в мережі Інтернет, 

використовуючи пошукові сервери; 

 копіювати інформацію з веб-сторінки; 

 знаходити потрібний форум та брати участь у дискусії; 

 створювати блоги; 

 розробляти власні сайти та розміщувати їх на теренах всесвітньої 

мережі. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТУ 

№
 п

/п
 

Назва розділу, модуля, теми заняття 

Кількість годин 

в
сь

о
го

 

л
ек

ц
ії

 

л
аб

. 

за
н

я
тт

я 

1. Вступ. Апаратне та програмне забезпечення ПК 

1.  Техніка безпеки при роботі з ПК 2 2 0 

2. Складові апаратної частини та 

принципи їх роботи 

2 2 0 

3. Інформація та інформаційні процеси 2 2 0 

     

 Всього по розділу 6 6 0 

     

Тема 2. Локальні обчислювальні мережі 



 

8 

 

1. Загальні відомості про комп’ютерні 

мережі 
4 2 2 

2. Підключення ПК до локальної мережі 

3. Спілкування в локальній мережі 

4. Тематична робота «Локальна мережа» 2  2 

 Всього по розділу 6 2 4 

Тема 3. Глобальна мережа Інтернет 

1.  Початкові відомості про Інтернет. 

Історія розвитку 

2 2 0 

2. Апаратні дані для передачі даних 2 2 0 

3. Огляд місцевих Інтернет-провайдерів 2 0 2 

4.  Методи маршрутизації. Сервіси 

Інтернет 

4 2 2 

5. Програми-браузери 4 2 2 

     

 Всього по розділу 14 8 6 

 

 

Тема 4. Електронна пошта. Форуми. Спілкування на форумах. 

Обмін миттєвими повідомленнями 

1. Початок роботи з електронною 

поштою 

2 2 0 

2. Участь у форумах 2  2 

3. Тематична робота «Глобадьна 

мережа. Електронна пошта» 

2  2 

     

 Всього по розділу 6 2 4 
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 Всього: 32 18 14 

     

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Вступ 

Техніка безпеки при роботі з ПК. Загальні вправи для безпечної роботи 

з ПК. Складові апаратної частини та принципи їх роботи. Інформація та 

інформаційні процеси. Системи числення та робота з ними. Перехід між 

системами. 

Локальні обчислювальні мережі 

Структура локальних мереж. Можливості мереж. Типи локальних 

мереж «прості, корпоративні». Настройка мережі. Обладнання та ПО. Типи 

мережних карт. Виробники. Доступ до ресурсів ПК. Копіювання, 

переміщення, видалення інформації за допомогою мережі. Друк в мережі. 

Головна мета розділу – дати уявлення про локальну мережу та 

визначити її загальну концепцію. Щоб студенти краще засвоїли поняття 

мережі, обов’язково потрібно розглянути її практичне застосування, 

торкнувшись питань щодо типів мереж, сфер їхнього використання в 

повсякденному житті 

Студенти  повинні знати:  

Структура локальних мереж; можливості мереж; типи локальних мереж 

«прості, корпоративні»; настройка мережі; обладнання та ПО; типи 

мережних карт, виробники; доступ до ресурсів ПК; копіювання, 

переміщення, видалення інформації за допомогою мережі; друк в мережі. 

Студенти  повинні мати уявлення про: 

- структуру локальних мереж; 

- можливості мереж; 

- настройку мереж; 
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- типи мережних карт; 

- обладнання та ПО. 

В даному розділі студенти отримають відповіді на такі запитання: 

 Що таке мережа? 

 Якою великою може бути мережа? 

 Які існують типи мереж? 

 У який спосіб комп’ютери спілкуються між собою? 

 Як здійснюється обмін інформацією у локальній мережі ? 

 

Глобальна мережа Інтернет 

Технології «клієнт – сервер». Підключення користувача до мережі. 

ПО для роботи. Браузер. Internet Explorer. Протоколи роботи. Отримання 

потрібної інформації. «Качалки». «Спам». Небезпека зараження 

комп’ютерними вірусами. Оновлення анти вірусних програм. 

Студенти повинні знати: 

Технології «клієнт – сервер»; підключення користувача до мережі; ПО 

для роботи; браузер; Internet Explorer; протоколи роботи; отримання 

потрібної інформації, «Качалки»; «Спам»; небезпека зараження 

комп’ютерними вірусами; оновлення анти вірусних програм. 

Студенти повинні мати уявлення про: 

- технологію «клієнт – сервер»; 

- підключення користувача до мережі; 

- ПО для роботи; браузер; 

- Internet Explorer; 

- небезпеку зараження комп’ютерними вірусами; 

- оновлення анти вірусних програм. 

Студенти  повинні вміти: 

- підключатися до мережі 

- отримувати потрібну інформацію. 
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Матеріал даного розділу допоможе у вивченні сфери 

практичного використання найбільшої в світі мережі – Інтернету. 

В даному розділі студенти отримають відповіді на такі 

запитання: 

 Що таке браузер? 

 Як користуватися браузером? 

 Як здійснюється маршрутизація в мережі? 

 Які існують сервіси? 

 Що таке пошукова машина? Як можна використовувати 

знайдену інформацію? 

 Ознайомляться з місцевими Інтернет-провайдерами. 

 

Електронна пошта. Форуми. Спілкування на форумах. Обмін миттєвими 

повідомленнями 

Запуск. Завершення роботи. Закриття програм. Види ПО для роботи в 

електронній  пошті. Особливості інтерфейсу. Основні вікна. Адресна книга. 

Введення нових адрес та вилучення непотрібних. Робота з вікном « 

Исходящие». Створення  повідомлень. Видалення та відновлення 

повідомлень. Відправка повідомлень. Видалення та відновлення 

повідомлень. Папка «Входящие». Основні елементи та функції. Робота з 

повідомленнями: Перегляд. Читання повідомлень. Друк повідомлень та 

приєднаних файлів. Сервер новин. Поштова скринька. Папка 

«Отправленные». Папка «Удаленные». Архівація даних. Автоматична 

архівація. Папки архіву та робота з ними. Робота з телеконференціями. 

Студенти повинні знати:  

Запуск, завершення роботи, закриття програм; види ПО для роботи в 

ел. Пошті; особливості інтерфейсу; основні вікна; адресна книга, введення 

нових адрес та вилучення непотрібних; робота з вікном « Исходящие»; 

створення  повідомлень, відправка повідомлень; видалення та відновлення 
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повідомлень; робота з повідомленнями: перегляд, читання повідомлень; друк 

повідомлень та приєднаних файлів; сервер новин; поштова скринька; 

архівація даних; автоматична архівація; папки архіву та робота з ними; 

робота з телеконференціями. 

Студенти повинні мати уявлення про: 

- запуск та завершення роботи; 

- особливості інтерфейсу; 

- адресну книгу; 

- створення повідомлень; 

- відправку повідомлень; 

- роботу з повідомленнями; 

- поштову скриньку; 

- архівацію даних. 

Студенти отримають відповіді на такі питання: 

 Що таке електронна пошта? 

 Що таке програми обміну миттєвими повідомленнями? 

 Що таке форум, чат? 

 Що таке відеоконференції? 
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