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Додаток А 
Зразки титульних аркушів до звітів 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили 

Факультет комп’ютерних наук 

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем 

 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1 

з дисципліни «Комп’ютерні мережі» 
на тему: «Визначення та тестування ресурсів ЛОМ навчального закладу. 

Аналіз властивостей веб-ресурсів за допомогою мережевих команд MS 

Windows та сервісів Інтернет» 

6.040303 – ЛР.ПЗ.01 – 307.21310714 

 

Виконав: студент 3 курсу, групи 307 
напряму підготовки  

6.040303 «Системний аналіз» 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

________________________________________О. Ф. Коломійченко_ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
      ____________________ 
  (дата) 

 

Перевірив: доц. каф. ІТіПС, канд. техн. наук, 

доц.  
 

________________________І. М. Журавська___

_ 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 ____________________ 
  (дата) 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили 

Факультет комп’ютерних наук 

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем 

 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3 

з дисципліни «Комп’ютерні мережі» 
на тему: «Типи кабелів, які використовуються в LAN і WAN» 

6.050101 – ЛР.ПЗ.03 – 404.21210419 

 

 

Виконала: студентка 2 курсу, групи 204 
напряму підготовки  

6.050101 «Комп’ютерні науки» 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

____________________________________________А. А. Старунова__ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
      ____________________ 
  (дата) 

 

Перевірив: доц. каф. ІТіПС, канд. техн. наук, 

доц. 
 

__________________________І. М. Журавська_ 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 ____________________ 
  (дата) 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Чорноморський державний університет  

імені Петра Могили 

Факультет комп’ютерних наук 

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 6 

з дисципліни «Комп’ютерні мережі» 

на тему: «Організація відеоспостереження у ЛОМ» 

6.050102 – ЛР.ПЗ.06 – 405.21110519 

 

 

 

Виконав: студент 4 курсу, групи 405 

напряму підготовки  

6.050102 «Комп’ютерна інженерія» 
 (шифр і назва напряму підготовки) 

_________________________________________Р. І. Лагутенко___ 

(підпис, ініціали та прізвище) 
      ____________________ 
  (дата) 

 
Перевірив: доц. каф. ІТ і ПС, канд. техн. наук, доц. 
 

________________________І. М. Журавська 
(підпис, ініціали та прізвище) 

 ____________________ 
  (дата) 
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