
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
 

Викладач-лектор: доц. Демидов В.К. (електронна пошта - demidov@knu.ua) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні-лютому за допомогою електронних засобів (web-ресурсу Google Class, 
електронною поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. Під 

час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. В визначений 

лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 

за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web-ресурсу Google Class або за 

допомогою пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане від викладача 

згідно графіку, яке буде доступне на web-ресурсі Google Class. Завдання буде представляти 

собою невелике практичне завдання (опрацювати одну з схем адресації, зробити та 

розшифрувати запит до web-сервера) та одне теоретичне питання в рамках теми для вивчення. 

Для підтвердження виконання завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору 

Демидову В.К. на електронну пошту demidov@knu.ua не пізніше визначеного графіком 

терміну. Викладач оцінює виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». 

Щоб отримати оцінку «зараховано» потрібно представити робочий програмний код та 

відповісти на теоретичне питання. Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час 

до 28 лютого переробити завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не зараховані, 

студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання відповідних 

модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 

теоретичні питання. Робота оцінюється максимум в 6 балів. 

Вона включає в себе 2 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 

самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 

 повнота розкриття питання     1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 

2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 

Теми для самостійного навчання: 
1. Роль стандартизації та стеки протоколів (2 год). 
2. Схеми адресації ресурсів Internet (2 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№ Дати, час Вид роботи 

Тема 1 Роль стандартизації та стеки протоколів 
1.  24.01.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2.  24.01.2018 – 06.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3.  07.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 1 
4.  07.02.2018, 14:00 - 

10.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 1 

5.  10.02.2018, 12:00 - Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
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11.02.2018, 12:00 Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 
Тема 2 Схеми адресації ресурсів Internet 

6.  12.02.2018, 12:00 Представлення лектором матеріалів за темою 2 
7.  12.02.2018 – 20.02.2018 Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
8.  21.02.2018, 12:00-13:35 Консультація лектором студентів за темою 2 
9.  22.02.2018, 14:00 - 

25.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

10.  26.02.2018, 12:00 – 
28.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1. Роль стандартизації та стеки протоколів. 

Інтернет є дуже складною мережею, і відповідно такою ж складною є задача організації 
взаємодії між пристроями мережі. Для вирішення такого роду завдань використовується 
декомпозиція, тобто розбиття складного завдання на декілька більш простих завдань - модулів. 
Однією з концепцій, що реалізують декомпозицію, є багаторівневий підхід. Такий підхід дає 
можливість проводити розробку, тестування і модифікацію кожного окремого рівня незалежно 
від інших рівнів. 

Специфіка багаторівневого представлення мережевої взаємодії полягає в тому, що в процесі 
обміну повідомленнями беруть участь як мінімум дві сторони, для яких необхідно забезпечити 
узгоджену роботу двох ієрархій апаратно -програмних засобів. Кожен з рівнів повинен 
підтримувати інтерфейс з вище - і нище- розташованими рівнями власної ієрархії засобів і 
інтерфейс із засобами взаємодії іншого боку на тому ж рівні ієрархії. Даний тип інтерфейсу 
називається протоколом). 

Ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації взаємодії вузлів в мережі, 
називається стеком протоколів. 

Завдання для засвоєння за темою 1: 

1. Ознайомитися із стандартною моделлю взаємодії відкритих систем OSI. 
2. Ознайомитися із стандартом RFC 791. 
3. Ознайомитися із стандартом RFC 793. 
4. Ознайомитися із стандартом RFC 2616. 
5. Вивчити основні властивості cтеку протоколів TCP/IP. 
6. Засвоїти основні підходи ідентифікації мережевих інтерфейсів. 

 
Джерела для засвоєння теми 1: 

1. Чеппел Лора А. TCP/IP учебный курс. / Лора А. Чеппел, Эд Титтел. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2003. — 976 с. 

2. Стандарт RFC 791 https://tools.ietf.org/html/rfc791 

3. Стандарт RFC 793 https://tools.ietf.org/html/rfc793 

4. Стандарт RFC 793 https://tools.ietf.org/html/rfc2616 

 

Тема 2. Схеми адресації ресурсів Internet. 

Мережа WWW утворюють мільйони веб-серверів, розташованих по всьому світу. Веб - сервер є 
програмою, що запускається на підключеному до мережі комп'ютері і передавальної дані по 
протоколу HTTP. 

Для ідентифікації ресурсів (найчастіше файлів або їх частин) у WWW використовуються 
ідентифікатори ресурсів URI (Uniform Resource Identifier). Для визначення місцезнаходження 
ресурсів у цій мережі використовуються локатори ресурсів URL (Uniform Resource Locator). Такі 
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URL-локатори являють собою комбінацію URI і системи DNS. 

Доменне ім'я (або IP-адресу) входить до складу URL для позначення комп'ютера (його 
мережевого інтерфейсу), на якому працює програма веб-сервер. 

URL має наступну структуру: <схема> :/ / <логін>: <пароль> @ <хост>: <порт> / <URL-путь> 

 

Завдання для засвоєння за темою 2: 

1. Засвоїти основні поняття системи домених імен DNS, принципів її роботи та схем роботи. 
2. Засвоїти загальну схему  адресації URL . 
3. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми HTTP. 
4. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми FTP. 
5. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми FILE. 
6. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми TELNET. 
7. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми WAIS. 
8. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми GOPHER. 
9. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми MAILTO. 
10. Ознайомитися із особливостями запису та використання схеми NEWS. 

 
Джерела для засвоєння теми 2: 

1. Чеппел Лора А. TCP/IP учебный курс. / Лора А. Чеппел, Эд Титтел. — СПб.: БХВ-
Петербург, 2003. — 976 с. 

2. Стандарт RFC 3986 https://tools.ietf.org/html/rfc3986 
3. Схеми протоколів URL http://programmerbook.ru/html/common-values/url/protocol/ 
4. Схеми протоколів URL 

https://ru.wikipedia.org/wiki/URL#%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B)_URL 
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Для студентів 
 

галузь знань   Природничі науки 
спеціальність    103  Науки про Землю 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геоінформатика 
спеціалізація    
курс     1 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов’язкова 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  
1.  Дмитренко Олексій Володимирович 
2.  Ковбаса Юрій Миколайович 
3.  Кравченко Євгенія Геннадіївна 
4.  Лиженко Владислав Миколайович 
5.  Овчаренко Віталій Миколайович 
6.  Пилипенко Олена Миколаївна 
7.  Подоляко Ліана Юріївна 
8.  Сидоренко Володимир Миколайович 
9.  Триф`як Ярослав Іванович 
10.  Ягорлицька Ксенія Петрівна 

 
галузь знань   Архітектура та будівництво 
спеціальність    193  Геодезія та картографія 
освітній рівень   Магістр 
освітня програма   Геоінформаційні системи та технології 
спеціалізація    
курс     1 
семестр    2 
вид дисципліни   Обов’язкова 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові  
1.  Дембасюк Павло Сергійович 
2.  Жукова Марія Володимирівна 
3.  Ігнатьєва Марія-Валерія Геннадіївна 
4.  Лукановський Віктор Ігорович 
5.  Македонська Ірина Олександрівна 
6.  Пилипенко Оксана Іванівна 
7.  Пода Владислав Юрійович 
8.  Ситницька Яна Романівна 
9.  Шишенко Оксана Ігорівна 

 


