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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Сучасна інформаційна технологія немислима без використання персонального комп'ютера й 
телекомунікаційних засобів. В умовах глобалізації і інтеграції технологій сучасний бізнес все 
більше відмовляється  від класичних форм діяльності  у напрямок віддаленої роботи та найму 
співробітників на фрілансі. Фахівців шукають як на постійну роботу, так  і тимчасову роботу - під  
розв’язок задач для реалізації конкретного проєкту.  У зв'язку з цим вивчення дисципліни 
«Мережеві технології», в якій розглядаються  принципи роботи комп’ютерних мереж,  
комунікаційного обладнання, мережевих протоколів  є обґрунтовано необхідним. 

Мета навчальної дисципліни полягає в  отриманні системи знань:  сучасних мережевих технологій 
для створення ефективно працюючої мережі,  по підбору компонентів для розгортання мережі, по  
вибору критеріїв оцінювання надійності та ефективності спроектованої мережі . 

Предмет навчальної дисципліни локальні мережі та мережеве прикладне забезпечення. 

Програмні результати  навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після 
засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентності: 

- використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
- здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі 

розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і 
технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і 
експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи керування; 

- здатність розробляти та використовувати бази даних, бази знань та мережеві 



технології, орієнтовані на відповідні галузі промисловості. 
 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студентів після засвоєння навчальної 
дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- основних принципів побудови та функціонування  комп'ютерних мереж ;  

- особливостей мережевих технологій та можливостей їх реалізації на основі базових 
технологій і стандартів;  

- методики розрахунку характеристик мереж ; 
- базових технологій локальних мереж, їх особливості, методи доступу, специфікації; 
-  тенденцій розвитку мережевих технологіях на сучасному етапі; 

  
уміння: 

- визначати необхідну науково-технічну інформацію на етапі підготовки до створення мережі 
відповідної предметної області; 

- аналізувати та критично осмислювати вже існуючі мережі для розв’язку подібних задач; 
- розраховувати характеристики мережі з урахуванням характеристик комплектуючого 

обладнання;  
- обґрунтовувати вибір комплектуючого обладнання мережі я з урахуванням конкретних 

умов експлуатації; 
- проводити експериментальні дослідження основних характеристик спроектованої мережі; 

навички:  
- побудови високопродуктивних каналів глобальних мереж; 

      - налаштування складних пристроїв комутації : 
      -  вибору комунікаційного обладнання для розгортання мережі; 

-  адміністрування створеної мережі; 
досвід:    
- організації корпоративних мереж; 
- застосування методів  аналізу та способів збору інформації  предметної області, які необхідні    
для постановки задачі по розгортанню  мережі; 
- методи розрахунку оптимальних параметрів функціонування мережі;  
- проведення експериментальних досліджень основних характеристик створеної мережі; 
 - оформлення супровідної документації  для створеної мережі . 
 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна «Мережеві технології»  базується на використанні знань, отриманих студентами після 

вивчення дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення». Забезпечуються цією 
навчальною дисципліною  дисципліна «Теорія та проектування комп'ютерно-інтегрованих 

систем точної механіки» 

3. Зміст навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ 1. Операційні системи та різновиди комп’ютерних мереж 

Тема 1.1. Операційна система Unix.Операційна система Netware. Операційна система Windows 
Server 2019 Essentials 

Тема 1.2. Еволюція комп’ютерних технологій.Основні проблеми побудови мереж 

Тема 1.3. Основні апаратні і програмні компоненти мережі 



Тема 1.4. Мережеві топології. Основні функції мережі 

Тема 1.5. Класифікація мереж 

 

РОЗДІЛ 2. Середовища передавання даних у комп'ютерних мережах 

Тема 2.1. Ефірні середовища 

Тема 2.2. Кабельні середовища 

Тема 2.3. Завади в середовищах передавання даних 

РОЗДІЛ 3. Еталонна модель (OSI) 

Тема 3.1.  Еталонна модель взаємодії відкритих систем 

Тема 3.2. Опис рівнів еталонної моделі OSI. 

Тема 3.3. Протоколи рівнів еталонної моделі OSI 

РОЗДІЛ 4. Методи комутації та комунікаційне обладнання 

Тема 4.1. Режим комутації каналів  

Тема 4.2. Режим комутації повідомлень (КПв) 

Тема 4.3. Режим комутації пакетів (КП) 

Тема 4.4. Повторювачі та концентратори.  

Тема 4.5. Мости та комутатори.  

Тема 4.6. Маршрутизатори та  шлюзи.  

РОЗДІЛ 5. Мережеві технології 

Тема 5.1. Технології Ethernet. 

Тема 5.2. Технології локальних мереж на 100 Мбіт/сек. 

Тема 5.3. Технологія Token Ring. Технологія FDDI. 

Тема 5.4. Бездротові технології. 

Тема 5.5. Технологія ATM. Застосування мережевих технологій в приладобудуванні 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Куроуз Д. Компьютерные сети. Настольная книга системного администратора. - М. : ЭКСМО, 
2016. – 720 с.  

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети . Принципы, технологии, протоколы, – СПб. : 
Питер, 2015. – 944 с.  

3. Таненбаум Э., Уэзеролл Д.. Компьютерные сети , – СПб. : Питер, 2014. – 960 с.  

4.  Хелд Г. Технологии передачи данных. СПб. : Питер, 2003. – 720 с. Изд. 7. 

5. Внутренний мир Windows NT Server 4 для системных администраторов: Пер. с англ./Дрю 
Хейвуд и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 752с 

6. Компьютерные сети и сетевые технологии: Пер. с англ./Марк Спортак, Френк Паппас и др. – 
К.: Издательство «ДиаСофт», 2002. – 726 с. 

7. Современные компьютерные сети.: 2-е изд./В. Столлингс – СПб.: Питер, 2003. – 784 с. 

8. Вычислительные системы, сети и телекомуникации: Учебник для ВУЗов, 1-е изд./В. Л. 
Бройдо – СПб.: Питер, 2003. – 688 с. 



9.   Згуровська Л.П. Методичні вказівки до  комп’ютерного практикуму . Електронна версія 
знаходиться за адресою: ServerPB\ForAllStudent2018-2019\ Мережеві технології \ 
computer_practic_network. 

 

Допоміжна література 

 

1. Буров Є. Комп’ютерні мережі . – Львів : видавництво Магнолія, 2008. – 262с. 

2. Нессер Д. Дж  Оптимізація і пошук несправностей у мережах:  Пер. с анг.- К. :  “Діалектика “ 
1996.  

3.  Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. К.; М.; СПб.: Издательский дом Вильямс, 1999. 

4. Компьютерные сети. Книга 1: High-Perfomance Networking. Энциклопедия пользователя: 
Пер. с англ./Марк А. Спортак и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 432 с.: ил. 

5. Компьютерные сети. Книга 2: Networking Essentials. Энциклопедия пользователя: Пер. с 
англ./Марк А. Спортак и др. – К.: Издательство «ДиаСофт», 1999. – 432 с. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Назви змістовних модулів і   тем 
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1 2 3 4 5 6 

РОЗДІЛ 1. Операційні системи та різновиди комп’ютерних мереж 

Тема 1.1. Операційні системи Unix, 
Операційна система Windows Server 2019  

5,5 0,5 2  3 

Тема 1.2. Класифікація мереж. Основні 
проблеми побудови мереж 

3,5 0,5   2 

Тема 1.3. Основні апаратні і програмні 
компоненти мережі 

5 1 2  2 

Тема 1.4. Мережеві топології. Основні 
функції мережі 

3 1   2 

      

РОЗДІЛ  2. Середовища передавання даних у комп'ютерних мережах 

Тема 2.1. Ефірні середовища 3 1   2 

Тема 2.2. Кабельні середовища 5 1 2  2 

Контрольна робота 1 1    1 

РОЗДІЛ  3. Еталонна модель (OSI) 

Тема 3.1. Функції рівнів еталонної моделі 
OSI.  

3 1   2 

Тема 3.2. Протоколи рівнів еталонної 
моделі OSI 

7 1 4  2 



Тема 3.3. Загальні відомості про інтернет. 
Поняття домен, сайт. Системи контролю 
трафіку. 

8  4  4 

Контрольна робота 2 1    1 

РОЗДІЛ 4. Методи комутації та комунікаційне обладнання 

Тема 4.1. Режим комутації каналів  1,5 0,5   1 

Тема 4.2. Режим комутації повідомлень 
(КПв) 

1,5 0,5   1 

Тема 4.3. Режим комутації пакетів (КП) 2,5 0,5   2 

Тема 4.4. Повторювачі  та концентратори. 1,5 0,5   1 

Тема 4.5. Мости та комутатори.  2 1   1 

Тема 4.6. Маршрутизатори та шлюзи.  4 1 2  1 

РОЗДІЛ 5. Мережеві технології  

Тема 5.1. Технології Ethernet  6 2 2  2 

Тема 5.2. Технології локальних мереж на 
100 Мбіт/сек. та 1000 Мбіт/сек. 

2,5 1,5   1 

Тема 5.3. Технологія Token Ring. Технологія 
FDDI 

1,5 0,5   1 

Тема 5.4. Бездротові технології 3 1   2 

Тема 5.5. Технологія ATM. Застосування 
мережевих технологій в 
приладобудуванні. 

4 2   2 

Реферат 10   10  

Залік 6    6 

Всього 90 18 18 10 44 

 

Лекційні заняття 
 

№ 
з/п 

Назва теми та перелік основних питань 
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

1 Огляд операційних систем Unix та Netware. Операційна система Windows Server 
2019 – Мережеві можливості ОС Операційна система Windows Server 2019 [1, с. 
523-531]. Історія розвитку та класифікація комп’ютерних мереж .[1, с. 2 – 7]. 
Історія розвитку комп’ютерних мереж. Основні апаратні і програмні компоненти 
мережі. Оcновні функції мережі. Класифікація мереж. 
Завдання на самостійну роботу 1 – повторити матеріал лекції та вивчити 
матеріал по темі: “Стандартизація в комп'ютерних мережах”.[3, с. 7 – 9]. 
 

2 Техніко-експлуатаційні характеристики ефірних середовищ: радіоканалу,  
інфрачервоного каналу, ультракороткохвильового каналу, мікрохвильового 
каналу, лазерного каналу характеристики середовищ передавання даних . 
Техніко-експлуатаційні характеристики кабельних середовищ передавання 
даних: коаксіального кабелю, скрученої пари, оптоволоконного кабелю. 
Електромагнітне випромінювання та електромагнітна невразливість. Завади.  [1, 
c. 22-29,2, c.169, 180-199,с. 228-231]. [1, с. 29-30]. 
Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
по темам: “Моди в оптичних волокнах”, “Параметри оптоволокна”, “Тестування 
кабельної системи на базі скрученої пари” [1, с. 31-34]. Вивчити матеріал по 



темам: “Захист скрученої пари від електромагнітного випромінювання”, 
“Симетричні та несиметричні цифрові інтерфейси” [1, с. 35-37]. 

3 Еталонна модель взаємодії відкритих систем. Класифікація методів комутації. 
[1, с. 18 – 20], [2, с. 74-90],[2, с. 228-231]. 
Модель OSI. Мережеві протоколи.  Протокольний стек  TCP/IP. Двопунктове та  
багатопунктове  сполучення призначеним каналом двох комп'ютерів.  
Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
по темам: “Протоколи фізичного рівня”, “ Протоколи канального рівня”, 
“Протоколи мережевого та транспортного рівнів”, “Протоколи сеансового 
рівня”,  “Протоколи рівня відображення та прикладного рівня” [1, с. 47-49,с. 79-
85, 89-91, 94-98]. “Формати кадрів та пакетів ” [1, с.109 -112]. 

4 Методи комутації повідомлень та  комутації пакетів. Режим данограм. Meтод 
віртуальних з'єднань . Повторювачі, концентратори  мости та комутатори . [1, 
с.220 - 225].Призначення, види і характеристики повторювачів, концентраторів, 
мостів та  комутаторів. Технологія функціонування моста. Архітектура моста. 
Маршрутизатори та шлюзи. [2, с.112-139,224 -235]. 

5 Призначення, види характеристики маршрутизаторів та шлюзів. Роль 
маршрутизаторів у масштабуванні мереж. Алгоритми маршрутизації. 
Завдання на самостійну роботу -  повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
по темам: “Комутація третього рівня ” [1, с.237 -239]. “Принципи роботи 
маршрутизаторів ”,“Функції шлюзів ” [1, с. 98-99,235-236]. 

6 Локальні мережі Token Ring, FDDI, Fiber Channel, 100VG Anylan[1, с. 207-217]. 
Архітектура, топологія, методи доступу до середовища передавання даних.  
Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
по темам: “ Архітектура локальних мереж Appletalk ” [1, с. 216-217], 
 

7 Технологія Ethernet (802.3) .Метод доступа CSMA/CD. Технології Fast Ethernet 
Gigabit Ethernet, 10GE Ethernet. Optical Ethernet . Фізичні середовища 
передавання даних.  
Завдання на самостійну роботу -  повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
по темі: формат кадру Ethernet та його модифікаціїї для швидкісних технологій 
Ethernet.  
  

8 Мережа  АТМ [1, с. 298-303]. “ Формування  комірки в АТМ”. “Три рівні 
протоколівАTM” . [1, с. 302-306]. 
Завдання на самостійну роботу – повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
по темам:  Технологія HomePNA”, “Технологія  останньої милі” [1, с. 268-274].  

9 Безпроводові комп'ютерні мережі [1, с. 277-287]. Фізичні канали середовищ 
передавання даних, методи доступу, кодування та шифрування даних. 
Завдання на самостійну роботу -  повторити матеріал лекції та вивчити матеріал 
Протоколи бездротового зв’язку: GPRS, IEEE 802.11b (WiFi) и Bluetooth. 

 
Комп’ютерні практикуми 

Основною метою комп’ютерних практикумів є отримання досвіду розгортання мереж з 
підбором відповідного мережевого обладнання для  розв’язку задач  зі збору та обробки даних 
вимірювальних пристроїв.  

№ 
з/п 

Назва комп’ютерного практикуму Дата виконання та кількість 
ауд. годин 

1 Основні мережеві команди для мереж Windows   Перший тиждень (2 год.) 

2 Програмування сокетів за допомогою WinSock Другий тиждень  (4 год.) 

3 Обробка даних у технології клієнт- сервер Третій  тиждень  (2 год.) 



 

 

 

 

 

6. Самостійна робота студента 

1. З дисципліни «Мережеві технології » передбачено написання реферату  у відповідності до 

варіанту індивідуального завдання,  наведеного у електронному кампусі . 

2.Студенти мають виконати модульну контрольну роботу  з дисципліни «Мережеві технології» на 
тему :  

«Розробка протоколу транспортного рівня TCP  у середовищі Visual Studio C++ для обробки даних у 
технологіїї Клієнт\Сервер». Варіант індивідуального завдання,  наведено у електронному кампусі . 

Вимоги до МКР 

1. Модульна контрольна  робота виконується у відповідності до свого індивідуального 
варіанту,  який відповідає порядкового номеру   студента у списку групи. 

2. Термін здачі МКР – 24/03/2022. Записка має бути надіслана на e-mail: l.zhgurovska@kpi.ua 

Вимоги до змісту та оформлення МКР 

 Записка до МКР має містити: 

1. Титульну сторінку. 

2. Зміст. 

3. Вступ. 

4. Індивідуальне завдання на МКР відповідного варіанту. 

5. Опис реалізації додаткового методу для розв’язку рівняння. 

6. Коди програм з описом  процедур, що реалізують роботу клієнта і сервера з обов’язковим 
коментуванням команд.  

7. Керівництво користувача  для роботи із створеним інтерфейсом. Детально описати які дії 
необхідно виконати для отримання результатів відповідного завдання.  

8. Приклади виконання тестового завдання. 

9. Список літератури. 

Записка до модульної контрольної  роботи має бути  оформлена з використанням текстового 
редактора WORD та у відповідності до наступних вимог: 

Текст набирається шрифтом Times New Roman 14 кеглем, з полуторним інтервалом, друкується на 
папері формату А4. 

4 Використання технології клієнт- сервер для 
розв'язку інженерних задач у Visual Studio С++ з 
використанням класів 

Четвертий тиждень (2 год.) 

5 Аналізатор WireShark для вивчення роботи 
мережевих протоколів 

П’ятий тиждень(2 год.) 

6 Використання  програми WireShark для аналізу 
мережевих пакетів Ethernet 

Шостий тиждень(2 год.) 

7 Створення Веб-сайту Сьомий тиждень (2 год.) 

8 Створення комп’ютерної системи для вивчення  
матеріалів наукової  теми та  тестування 
засвоєння отриманих знань 

Восьмий тиждень (2 год.) 



Нумерація сторінок – на нижньому полі посередині, починаючі з другої ( титульний аркуш не 
нумерувати). 

У текстовій частині: 

Заголовки розміщуються посередині рядка та друкуються великими літерами без крапки в кінці, 
не підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів тексту друкуються з великої літери (не підкреслюючи) 
без крапки в кінці. 

Усі заголовки повинні бути супідрядними і відповідати змісту роботи. 

Абревіатури в заголовках треба розшифровувати. Заголовки з двох чи більше речень 
відокремлювати крапками. 

Відстань між заголовком і текстом становить 28 пт, відстань між заголовками розділу та підрозділу 
– 14 пт. 

Не розміщувати заголовок внизу сторінки, якщо після нього лише один рядок тексту. 

Таблиці й ілюстрації повинні бути пронумерованими і міститися після посилань на них у тексті. 
Примітки друкують під таблицею. 

У додатках розміщують офіційні, додаткові і розрахункові матеріали, допоміжні висновки тощо. Усі 
додатки потрібно нумерувати. 

Нумерація формул, таблиць і рисунків у кожному з додатків має бути самостійною. 

Завдання до МКР 

Використовуючи практичні навички, отримані після виконання комп’ютерного практикуму 4, 
розробити та програмно реалізувати протокол TCP  у середовищі Visual Studio C++ для обробки 
даних  технології Клієнт\Сервер для розв'язку алгебраїчних і трансцендентних рівнянь. Програмно 
реалізувати розв'язок задачі  з використанням класу, в якому межі інтервалу оформити, як змінні 
класу. Функцію, яка реалізує рівняння і функції пошуку коренів оформити як методи класу 
(необхідно використати три методи: метод ітерацій, метод Ньютона та додатковий метод, 
вказаний у індивідуальних завданнях. 

 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

-  Матеріали лекцій та методичні вказівки до комп’ютерних практикумів (КП) з дисципліни 

«Мережеві технології» розташовано у електронному кампусі та надсилається  на електронну 

пошту групи ( за домовленістю, якщо це необхідно). В електронному кампусі знаходиться графік 

виконання КП.  

Опрацьовувати матеріали лекцій та виконувати КП потрібно у зазначені терміни.   

- Правила поведінки на заняттях: 

• на лекційних заняттях  та контрольних телефони мають бути відключені; 

• до занять з комп’ютерних практикумів потрібно готуватися вдома, підготувати алгоритм 

виконання завдання КП та відповіді та контрольні запитання; 

• під час виконання завдань комп’ютерних практикумів студент має працювати самостійно; 

на всі виникаючі запитання відповідає викладач; 

- Правила захисту комп’ютерних практикумів 

• Потрібно продемонструвати працюючу програму та показати протокол. 



•  В протоколах має бути описана послідовність створення компонент завдання КП  та мають 

бути письмові відповіді на контрольні запитання. 

Кожного тижня  потрібно виконувати нове завдання. Звіт про виконання роботи над матеріалами 

потрібно підготувати і показати на дату, вказану у документі «Графік_КП_Мережеві_технології».  

Відкривши пункт меню кампуса «Поточний контроль», кожен студент може переглянути які види 

робіт йому зараховано та обравши пункт «Внутрішні матеріали» можна відкрити всі завдання до 

комп’ютерних практикумів (КП) та матеріли лекцій.  

Документи, розташовані у Поточному контролі, перевіряються деканатом та адміністрацією 

університету. 

• правила захисту індивідуальних завдань; 

- Правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

Бали за вчасне виконання комп’ютерних практикумів і у повному обсязі наведені у  документі 

«Графік_КП_Мережеві технології». В цьому ж документі наведені бали за невчасне виконання 

комп’ютерних практикумів. 

- Політика дедлайнів та перескладань. 

• Якщо якийсь з видів семестрових робіт не виконаний з поважних причин, то бали не будуть 

знижені. І терміни відпрацювання встановлюються індивідуально. 

- Політика щодо академічної доброчесності. 

Кожен студент має працювати самостійно. Здавати на перевірку власноруч написані роботи з 

посиланнями на першоджерела, за умови їх використання. 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

1. Комп’ютерний практикум 
 

 
У разі недопущення до комп’ютерного практитикуму у зв’язку з незадовільним вхідним 
контролем нараховується штрафний (–1) бал. 

№ 
з/п 

Тема комп’ютерного практикуму Бали за 
вчасне 

виконання 

Бали за 
невчасне 

виконання 

1 Основні мережеві команди для мереж Windows   4 2 

2 Програмування сокетів за допомогою WinSock у 
Visual Studio C ++    

6 3 

3  Обробка даних клієнт-серверного застосунку з 
використанням протоколу TCP/IP 

4 2 

4 Використання технології клієнт- сервер для 
розв'язку інженерних задач у Visual Studio С++ 

6 3 

5 Аналізатор WireShark для вивчення роботи 
мережевих протоколів  

8 4 

6 Використання  програми WireShark для аналізу 
мережевих пакетів Ethernet 

6 3 

7 Створення Веб-сайту 
 

6 3 

8 Створення комп’ютерної системи для вивчення  
матеріалів наукової  теми та сторінки  для 
тестування рівня отриманих знань  

6 3 

 Сума балів за виконання  комп’ютерних 
практитикумів 

46 23 



 
2. МКР: 
«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації)   
20 балів; 
«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або повна 

відповідь з незначними неточностями – 16 балів; 
«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) та незначні 

помилки – - 12 балів; 
«незадовільно», незадовільна відповідь (не відповідає вимогам на 3 бали) – 0 балів. 
 
3.Реферат: 
«відмінно», творчий підхід до розкриття проблеми, , матеріал реферату викладено 

детально, послідовно, грунтовно, без граматичних помилок  – 34 – 30 балів; 
«добре», детальне розкриття проблеми, відображена власна позиція,  матеріал 

реферату викладено не зовсім детально, але послідовно, грунтовно, без суттєвих 
граматичних помилок –– 29-25 балів; 

«задовільно», завдання розв’язано з певними недоліками, матеріал реферату 
викладено не зовсім детально та послідовно,  присутні  граматичні помилки – 24-20 балів; 

«достатньо», тема розкрита не у повній відповідності до індивідуального завдання, 
матеріал реферату викладено стисло та не зовсім  послідовно,  присутні  граматичні 
помилки – 19-14балів; 

«незадовільно», тема не розкрита, реферат не зараховано – 0 балів. 
За кожний тиждень запізнення з поданням реферату від встановленого терміну оцінка 

знижується на один бал. 
Максимальна сума балів складає 100. Необхідною умовою допуску до заліку є 

позитивна оцінка реферату та виконання МКР. Для отримання заліку з кредитного модуля 
«автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 61 балів).  

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 61 балу, а також ті, хто хоче 
підвищити оцінку в системі ECTS, виконують залікову контрольну роботу. При цьому до 
балів за реферат  та виконану МКР додаються бали за залікову контрольну роботу і ця 
рейтингова оцінка є остаточною. Завдання залікової контрольної роботи складається з 
трьох питань різних розділів робочої програми з переліку, що наданий у методичних 
рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Незадовільна відповідь з додаткового 
питання знижує загальну оцінку на 4 бали. 

Кожне питання контрольної роботи  оцінюється у 12 балів відповідно до системи 
оцінювання: 

«відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 12 балів; 
«добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації або незначні 

неточності) – 10 балів; 
«задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації та деякі 

помилки) – 7 балів; 
«незадовільно», незадовільна відповідь – 0 балів. 
 
 

Сума балів за кожне з трьох питань, ДКР та реферат переводиться до залікової оцінки згідно з 
таблицею: 
 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 



64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено к.т.н., доцент Згуровська Людмила Петрівна   посада, науковий ступінь, вчене звання, ПІБ 

Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол №  12  від _11.06.2021р.) 

Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол № 6/21 від 17.06.2021 року) 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


