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1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Комп’ютерні мережі 

Рік викладання 2021-2022 календарний рік. 

Викладач 

Лектор – Коваленко Олександр Володимирович, доктор технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/kovalenko-oleksandr/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru 
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko 
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650 
Асистент – Усік Павло Сергійович, викладач, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/usik-pavlo/ 
https://orcid.org/0000-0002-3268-342X 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Комп’ютерні мережі» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ. –
 URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=619 

E-mail: 
У описі курсу «Комп’ютерні мережі» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=619 

Консультації 
 очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  
 онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформах Zoom, Discord 

 
2. Анотація дисципліни 

 
Навчальний курс «Комп’ютерні мережі» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок безпечної роботи з локальними 

та глобальними комп’ютерними мережами. Розглядаються питання захисту даних в мережі, архітектури, топології, протоколів, функціонування та 
будови локальних та глобальних комп’ютерних мереж. 

3. Мета і завдання дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні мережі» є забезпечення здобувачів вищої освіти комплексом знань, умінь та 
навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту даних користувачів у локальних та глобальних комп’ютерних 
мережах. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних компетенцій бакалавра з кібербезпеки: 

– КФ 2. Здатність до використання інформаційнокомунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або 

кібербезпеки. 

– КФ 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) системах з 

метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки. 

– КФ 6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) систем після 

реалізації загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Za6XQuoAAAAJ&hl=ru
https://publons.com/researcher/2914876/alexander-kovalenko
https://orcid.org/0000-0001-9297-0650
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням 

електронних презентацій, у поєднанні з лабораторними заняттями. Формат очний (Face to face). 

Для заочної форми навчання: Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. Результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде забезпечити наступні програмні результати: 

– аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній 

діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення; 

– адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат; 

– виконувати аналіз та декомпозицію інформаційнотелекомунікаційних систем; 

– аналізувати проекти інформаційно-телекомунікаційних систем базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних; 

– забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційнотелекомунікаційних (автоматизованих) систем на основі практик, навичок 

та знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту мультимедійних 

інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент; 

– застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; 

 

6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 7 семестр 

Спеціальність 125 «Кібербезпека»  

Кількість кредитів / годин 6/180 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова вибіркова 

лекції 28 

лабораторні 28 

самостійна робота 64 

Вид підсумкового контролю :  екзамен 
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7. Пререквізити 

 

 

Враховуючи послідовність накопичення знань і набуття вмінь, для опанування навчальної дисципліни необхідні знання й вміння, здобуті під 

час вивчення навчальних дисциплін «Основи криптографічного захисту  інформації», «Технології розробки алгоритмів», «Web-програмування», 

«Модульне програмування», «Структурне програмування». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 

2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), використовується вільно розповсюджуване безкоштовні середовища 

розробки програмного забезпечення (детально [32]), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 

 

9. Політика дисципліни 

 

 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

 

Відвідування занять 

Є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до:  

– Положення про організацію освітнього процесу;  

– Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору;  

– Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; 

– Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 

ресурси 
Завдання, години 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Обчислювальні мережі 

Тиж.1 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Еволюція 

обчислювальних мереж: від 

машини чарльза бэбиджа 

до перших глобальних 

мереж 

Два корені мереж передачі 

даних. Програмні монітори – 

перші операційні системи. 

Многотерминальні системи – 

прообраз мережі. Спадщина 

телефонних мереж. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 1. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.2 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Еволюція 

обчислювальних мереж: від 

перших локальних мереж 

до сучасних мережних 

технологій 

Поява стандартних 

технологій локальних мереж. 

Роль персональних 

комп'ютерів в еволюції 

комп'ютерних мереж. 

Можливості користувачів 

локальних мереж. Еволюція 

мережних операційних 

систем. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 2. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 
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Тиж.1,2 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 1. Основи 

використання мережних 

засобів 

Отримати практичні навики 

роботи з мережними 

системними утилітами ARP, 

NETSTAT, IPCONFIG.  

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 1.  

(3 год.) 

6 балів 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.3 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Основні завдання 

побудови мереж 

Зв'язок комп'ютера з 

периферійними пристроями. 

Клієнт, редиректор, сервер. 

Завдання фізичної передачі 

даних по лініях зв'язку. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1-2,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 3. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.4 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Проблеми зв'язку 

декількох комп'ютерів 

Топологія фізичних зв'язків. 

Адресація вузлів мережі. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 4. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3,4 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 2. Діагностичні засоби в 

мережах TCP/IP 

Отримати практичні навики 

роботи з мережними 

системними утилітами Ping, 

Tracert(Traceroute у ОС 

Linux), Nslookup. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 2. 

(4 год.) 

6 балів 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.5 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Комутація та 

мультиплексування 

Узагальнене завдання 

комутації. Визначення 

інформаційних потоків. 

Визначення маршрутів. 

Оповіщення мережі про 

обраний маршрут. 

Мультиплексування й де 

мультиплексування. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1-2,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 5. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 
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Тиж.6 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Комутація каналів 

і комутація пакетів (ч. 1) 

Різні підходи до виконання 

комутації. Комутація каналів. 

Комутація повідомлень. 
Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-4,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 6. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.5,6 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 3. Вивчення топології 

та ресурсів локальної 

мережі 

Практичне використання і 

застосування знань 

архітектури і топології 

локальної мережі. 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 3. 

(4 год.) 

6 балів 

Самостійна 

робота до 6 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 30 балів  

Змістовний модуль 2. Моніторинг мереж 

Тиж.7 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Комутація каналів і 

комутація пакетів. (ч. 2). 

Порівняння способів 

комутації. Пропускна 

здатність мереж з комутацією 

пакетів. Ethernet — приклад 

стандартної технології 

комутації пакетів. Основні 

переваги технології Ethernet. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4-5,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 7. 

(2 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.8 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. Структуризація 

мереж 

Причини структуризації 

транспортної інфраструктури 

мереж. Фізична структу-

ризація мережі. Логічна 

структуризація мережі. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

6-7,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 8. 

(2 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 
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Тиж.7,8 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 4. Моделювання роботи 

мережі, побудова 

комп'ютерної мережі 

Побудова найпростіших 

мереж за допомогою програм 

моделювання. 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

2-3, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 4. 

(2 год.) 

6 балів 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.9 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9 Функціональні ролі 

комп'ютерів у мережі 

Багатошарова модель мережі. 

Функціональні ролі 

комп'ютерів у мережі. 

Однорангові мережі. Мережі з 

виділеним сервером. Гібридна 

мережа. Мережні служби й 

операційна система. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

6-7,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 9. 

(2 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.10 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 10 Конвергенція 

комп'ютерних і 

телекомунікаційних мереж 

Типи телекомунікаційних 

мереж. Загальна структура 

телекомунікаційної мережі. 

Мережа доступу. Магістра-

льна мережа. Мережі 

операторів зв'язків. Системна 

інфраструктура. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

8,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 10. 

(3 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9,10 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 5. Сканування IP-мереж з 

довільною кількістю 

об'єктів та визначення їх 

властивостей 

Отримати практичні навики 

роботи з мережною утилітою 

Nmap з графічною оболонкою 

Zenmap. 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

2-3, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 5.  

(3 год.) 

6 балів 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 
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Тиж.11 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 11. Конвергенція 

комп'ютерних і 

телекомунікаційних мереж 

Територія покриття. 

Корпоративні мережі. Мережі 

відділів. Мережі кампусів. 

Мережі масштабу 

підприємства. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

9,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 11. 

(3 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 

Тиж.12 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 12. Вимоги до 

комп'ютерних мереж 

Відповідність стандартам. 

Продуктивність. Надійність. 

Сумісність. Керованість. 

Захищеність. Розширюваність 

і масштабованість. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

10,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 12. 

(3 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 

Тиж.11,12 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 6. Основи мережної 

клієнт-серверної взаємодії 

Отримати практичні навики 

роботи з сокетами TCP/IP. 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

2-3, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 6.  

(3 год.) 

6 балів 

Самостійна 

робота до 12 

тижня включно 

Тиж.13 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 13. Вимоги до 

комп'ютерних мереж 

(надійність і безпека) 

Безпека. Відмовостійкість. 

Коефіцієнт готовності. 

Погодженість (несуперечність) 

даних. Імовірність доставки 

даних. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

11,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 13. 

(3 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 

Тиж.14 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 14 Вимоги до 

комп'ютерних мереж 

(якість обслуговування) 

Керованість. Сумісність. 

Якість обслуговування 

(Quality of Service, QoS). 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

12-14,15, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 14. 

(3 год.) 

1 бал 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 
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Тиж.13,14 

(за розкладом) 

(4 год.) 

ЛР 7. Використання 

мережних аналізаторів 

Отримати практичні навики 

використання мережних 

аналізаторів. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

2-3, 21, 

22-30 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 7. 

(3 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  

 

11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Комп’ютерні мережі» здійснюється згідно з кредитною трансферно-

накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою. 

Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, виконання 

лабораторних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі» 

Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

40 100 

Л1 Л2 ЛР1 Л3 Л4 ЛР2 Л5 Л6 ЛР3 Л7 Л8 ЛР4 Л9 Л10 ЛР5 Л11 Л12 ЛР6 Л13 Л14 ЛР7 

2 2 6 2 2 6 2 2 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 4 

30 30 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

залік 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



 12 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 

 

12. Рекомендована література й джерела 

Базова 

1. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. - СПб.: Питер, 2019. - 960 c. 

2. Олифер, В. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник / В. Олифер, Н. Олифер. - СПб.: Питер, 2016. - 318 c. 

3. Куроуз, Дж. Компьютерные сети: Нисходящий подход / Дж. Куроуз. - М.: Эксмо, 2018. - 800 c. 

4. Баринов, В.В. Компьютерные сети: Учебник / В.В. Баринов, И.В. Баринов, А.В. Пролетарский. - М.: Academia, 2018. - 192 c. 

5. Астахова, И.Ф. Компьютерные науки. Деревья, операционные системы, сети / И.Ф. Астахова, И.К. Астанин и др. - М.: Физматлит,  

2013.- 88 c. 

6. Кузин, А.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин, Д.А. Кузин. - М.: Форум, 2018. - 704 c. 

7. Шелухин, О.И. Обнаружение вторжений в компьютерные сети (сетевые аномалии): Учебное пособие для вузов / О.И. Шелухин, Д.Ж. 

Сакалема, А.С. Филинова. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 220 c. 

8. Кузьменко Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. Кузьменко. - СПб.: Наука и техника, 2013. - 368 c. 

9. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. - М.: Форум, 2017. - 320 c. 

10. Новожилов Е.О. Компьютерные сети: Учебное пособие / Е.О. Новожилов. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

11. Прончев, Г.Б. Компьютерные коммуникации. Простейшие вычислительные сети: Учебное пособие / Г.Б. Прончев. - М.: КДУ, 2009. - 64 c. 

12. Смелянский, Р.Л. Компьютерные сети / Р.Л. Смелянский. - М.: Academia, 2016. - 448 c. 

13. Таненбаум, Э.С. Компьютерные сети / Э.С. Таненбаум, Д. Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2018. - 512 c. 

14. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / В.Г. Олифер, 

Н.А.Олифер.. - СПб.: Питер, 2013. - 944 c. 

Допоміжна 

15. Паттерсон Д. Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем 4-е изд. Пер. с англ. / Паттерсон Д., Хеннесси Д. –М. Питер 

Пресс, 2012. –784.  

16. Руссинович М. Внутреннее устройство Windows. 7-е изд. Пер. с англ. / Руссинович М., Соломон Д., Ионеску А.. –М. Питер Пресс, 2018. –

944. 

17. Дэвис Д. Философия DevOps. Искусство управления IT. Пер. с англ. /Дэвис Д., Дэниелс К.. –М. Питер Пресс, 2019. – 416. 

18. Крэйг Х.TCP/IP. Сетевое администрирование. 3 изд. Пер. с англ. / Крэйг Х. –М. Символ-Плюс, 2016. – 816. 

19. Томас А. Практика системного и сетевого администрирования. Том 1. Пер. с англ. / Томас А. Лимончелли, Кристина Хоган, Страта Чейлап. –

М. Диалектика, 2018. – 1104. 

20. Корнелия Д. Шаблоны проектирования для облачной среды. Пер. с англ. / Корнелия Дэвис. –М. ДМК Пресс, 2019. – 388. 

Методичне забезпечення 

21. Коваленко О.В. Комп’ютерні мережі.  / Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за 

спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» – Кропивницький: ЦНТУ – 2017. – 31 с. 

Інформаційні ресурси 

22. Курс «Компютерні мережі» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=619 

23. Основы создания приложений [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/guide?hl=ru 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
https://developer.android.com/guide?hl=ru
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24. Онлайн-курси UDEMY. – URL: https://www.udemy.com/ –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

25. Онлайн-курси Prometheus. – URL:  https://prometheus.org.ua/ – українська платформа безкоштовних онлайн-курсів 

26. Онлайн-курси Coursera. – URL: https://www.coursera.org –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 

27. https://habr.com – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 

28. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 

29. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 

інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 

30. https://www.google.com/ – основна пошукова платформа. 

31. https://www.youtube.com – Відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. На платформі розміщено 

багато курсів ІТ спрямованості. 
32. https://biblprog.org.ua/ua/programming/ – каталог безкоштовних середовищ розроблення ПЗ. 
 

https://www.udemy.com/
https://prometheus.org.ua/
https://www.coursera.org/
https://habr.com/
https://dou.ua/
https://www.google.com/
https://www.youtube.com/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/
https://biblprog.org.ua/ru/programming/

