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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Комп'ютерна інженерія 

Спеціальність 123 “ Комп'ютерна інженерія” 
Рік навчання, семестр 1-й рік, 2-й семестр 
Кількість кредитів 4 
Лекції: 20 годин 
Лабораторні заняття: 20 годин 
Самостійна робота: 80 годин 
Курсова робота: Ні 
Форма навчання денна/заочна 
Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

Круліковський Борис Борисович 
доцент,к.т.н., доцент кафедри обчислювальної 
техніки 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Круліковський_Борис_Борисович 

ORCID http:// orcid.org/ 0000-0001-7500-336X  

Як комунікувати b.b.krulikovskyi@nuwm.edu.ua 
 

ПРОФАЙЛ АСИСТЕНТА 
  
Вікіситет  

Канали комунікації  
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 
набуття здобувачами вищої освіти 
спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" 
необхідного кругозору у галузі знань 12 
"Інформаційні технології" шляхом ознайомлення 
з переліком та вмістом основних освітніх 
компонентів, що вивчаються на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти. 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Круліковський_Борис_Борисович
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua


4 

 

Для досягнення мети перед здобувачами 
сталяться цілі опанування принципів апаратної 
реалізації логічних функцій обробки інформаці, 
технічних засобів виконання обчислювальних 
алгоритмів, накопиченя, передавання та 
збереження інформації, принципів та технологій 
проектування та технічного обслуговування 
апаратно-програмних засобів обчислювальної 
техніки, а також викорастання зазначених 
засбів для реалізації інформаційної діяльності.      

Посилання на 
розміщення  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4249  

Компетентності Z3 Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.,  

Z7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми.,  

Z10 Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя,  

P1 Здатність застосовувати законодавчу та 
нормативно-правову базу, а також державні та 
міжнародні вимоги, практики і стандарти з 
метою здійснення професійної діяльності в 
галузі комп’ютерної інженерії., 

 P8 Готовність брати участь у роботах з 
впровадження комп’ютерних систем та мереж, 
введення їх до експлуатації на об’єктах різного 
призначення., 

 P13 Здатність вирішувати проблеми у галузі 
комп’ютерних та інформаційних технологій, 
визначати обмеження цих технологій. 

Програмні 
результати 
навчання 

N1 Знати і розуміти наукові і математичні 
положення, що лежать в основі фу нкціонування 
комп’ютерних засобів, систем та мереж 
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N3 Знати новітні технології в галузі 
комп’ютерної інженерії. 

N4 Знати та розуміти вплив технічних рішень 
в суспільному. економічному, соціальному і 
екологічному контекстах. 

N11 Вміти здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання задач 
комп’ютерної інженерії 

N12 Вміти ефективно працювати як 
індивідуально, так і у складі команди  

N19 Використовувати інформаційні технології 
та інші методи для ефективного спілкування на 
професійному та соціальному рівнях. 

N21 Усвідомлювати необхідність навчання 
впродовж усього життя з метою поглиблення 
набутих та здобуття нових фахових знань, 
удосконалення креативного мислення. 

N22 Якісно виконувати роботу та досягати 
поставленої мети з дотриманням вимог 
професійної етики. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
Здатність спілкуватися державною мовою як 
усно, так і письмово 
Здатність працювати в команді. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Модулів – 2 
Змістовних модулів – 2 
Загальна кількість годин – 120 
Тижневих годин для денної форми навчання: 
аудиторних – 4; 
Самостійної роботи студента – 6. 
Лекцій – 20 год 
Лабораторні – 20 год 
Самостійна робота – 80 год 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Сума балів = 100: 
60 – поточна робота; 
40 – модульний контроль; 
Розподіл балів: 
а) Відвідування лекцій: 10 балів - 1 бал за лекцію; 
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів  
1-й модульний контроль 20 балів, 8 тиждень, 
2-й модульний контроль 20 балів, 15 тиждень; 
в) Лабораторні роботи: 50 балів, 5 балів за 
лабораторну роботу: 1 бал – підготовка до 
лабораторної роботи; 4 бала – захист 
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лабораторної роботи (тестування) та вчасно 
зданий звіт.  
Допуск до екзамену:  
- не менше 60% (36 балів) поточного контролю 
протягом семестру; 
- виконання двох модульних контрольних 
робіт; 
Результати поточного контролю оцінюються 
за шкалою [0...60] балів. За підсумковий 
контроль у вигляді іспиту, студент може 
отримати [0...40] балів. У такому випадку до 
набраних під час екзамену балів додаються бали 
поточного контролю. 
Нормативні документи: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-
tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здбувача вищої 
освіти 

Дисципліна вивчається в другому семестрі 
першого року навчання і призначена для 
ознайомлення здобувачів з переліком та 
змістом основних освтніх компонентів 
освітньої траекторії підготовки бакалавра з 
комп'ютерної інженерії. 

Поєднання навчання 
та досліджень 

Практичні завдання, що пропонуються 
виконати на лабораторних заняттях, містять 
вправи учбово-дослідного характеру, тобто 
мають виконуватись при неповній визначеності 
початкових або проміжних умов. Це вимушує 
здобувачів самостійно формулювати  
додаткові умови для коректного виконання 
завдання. 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література 
1. Теорія електричних і магнітних кіл: 
Підручник / С. В. Панченко, О. М. Ананьєва, М. 
М. Бабаєв та ін. – 2-ге вид., випр. та допов. – 
Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 246 с., рис. 213, табл. 
2. 
2. Теорія електричних та магнітних кіл: 
конспект лекцій у 5- ти частинах / Укладач А.В. 
Булашенко. – Суми:Вид-во СумДУ, 2010. – Ч.4. – 
181с. 
3. Ф.П. Шкрабець, Д.В. Ципленков, Ю.В. Куваєв, 
О.Б. Іванов, В.І. Панченко, А.А. Колб. Електро-
техніка, основи електроніки та мікропро-
цесорної техніки. Навчальний посібник. – 
Дніпропетровськ. Національний гірничий 
університет, 2004. – 512 с. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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Додаткова література 
1. Методичні вказівки з виконання 
розрахунково-графічного завдання за темою 
«Розрахунок лінійних електричних кіл 
постійного струму» / уклад. М.М. Резинкіна, 
С.А. Литвиненко, А.В. Гетьман, О.Г. Кєссаєв, 
О.Є. Світлична, В.І. Ревуцький – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2019. – 44 с 
5.  
Ресурси 
1.  Кабінет Міністрів України / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: :www.kmu.gov.ua/  
2.  Законодавство України / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.rada.kiev.ua/  
3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/  
5.  Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  
6.  Рівненська централізована бібліотечна 
система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://cbs.rv.ua/  
7.  Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. 
Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioleka  (http://nuwm.edu.ua/MySql/pageJib.php)  
Доступність ресурсів 
https://prometheus.org.ua/  
https://www.youtube.com/watch?v=OLGyz50d7pQ  
https://www.youtube.com/watch?v=sIGdGm_llbY  
https://www.youtube.com/watch?v=1dJlQl6IzYk  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

За несвоєчасно зданий звіт:  
на 2-й тиждень 3 бала,  
на 3-й тиждень 2 бала,  
на 4-й тиждень 1 бала,  
далі 0.5 бала. 
якщо здобувача вищої освіти не задовольняє 
набрана кількість балів, то він повинен здати 
підсумковий контроль (у межах 40 балів у 
ННЦНО), при цьому усі набрані раніше бали 
модульних контролів анулюються, тобто 
результати підсумкового контролю знань 

http://www.rada.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
http://cbs.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioleka
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioleka
http://nuwm.edu.ua/MySql/pageJib.php
https://prometheus.org.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=OLGyz50d7pQ
https://www.youtube.com/watch?v=sIGdGm_llbY
https://www.youtube.com/watch?v=1dJlQl6IzYk
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тепер обавляються до раніше набраних балів                                                                     
практичної підготовки (у межах 60). 

Правила академічної 
доброчесності 

До академічної доброчесності відноситься: 
- перевірка звітів з лабораторних робіт, 
рефератів на плагіат;  
- недопущення списування та обману; 

Вимоги до 
відвідування 

Відпрацювання пропущених занять проводиться 
самостійно. Лекційні заняття відпрацьовують-
ся згідно електронних конспектів лекцій та 
запропонованих посилань на ресурси у 
відповідності  до вказаних в плані тем. 
Лабораторні роботи виконуються віддалено та 
на консультаціях, зазначених в розкладі. Після 
виконання звіт з лабораторної роботи 
надсилається на електронну скриньку 
викладачу для оцінювання. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі освіти мають право на 
перезарахування результатів навчання у 
неформальній та інформальній освіті не більше 
ніж 25% загальної кількості кредитів освітньої 
програми на семестр. 
Центр неформальної освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-
neformaljnoji-osviti  

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної 
інформації про 
дисципліну 

Кожного заняття проводиться опитування 
студентів, тестування та обговорення 
навчальної дисципліни/проведеного заняття. 
 

Оновлення До осіб, як вносять зміни в компоненти освітньої 
програми відносяться: стейкхолдери та самі ж 
здобувачі вищої освіти. 
Щорічно оновлюється структура та наповнення 
курсу, що зумовлено розвитком наукового росурсу 
та програмного продукту у відповідній галузі. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Детальна інформація за посиланням відділу 
якості освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo    

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

Викладач дисципліни має практичний досвід 
впровадження інформаційних систем в управління 
навчальним закладом на посаді заступника декана 
факультету кібернетики МЕГУ ім акад. Степана 
Дем'янчука. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки:  
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
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http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/5
06-v-dopomohu-avtoram 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/5
16-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

Студенти можуть бути залучені (за їх згодою) до 
участі у підготовці грантових заявок на участь у 
міжнародних конкурсах та участі в інших 
громадських ініціативах. 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv


10 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій_20_год Прак./лабор./сем._20_ год Самостійна робота _80_ год 

МОДУЛЬ 1.  
Змістовий модуль 1. Фундаментальні засади засобів обчислювальної техніки 

ТЕМА 1.  
Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія"  

Види навчальної роботи студента Лекція, практична робота з розв'язку типових математичних 
задач в галузі комп'ютерної інженерії. 

Методи та технології навчання Розвиток критичного мислення, індивідуальні завдання, 
дискусії, мозковий штурм. 

Засоби навчання Таблиці, схеми, презентації. 

ТЕМА 2. 
Програмування 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота. 

Методи та технології навчання Розвиток критичного мислення, індивідуальний підхід та робота 
вкоманді. 

Засоби навчання Підручники, схеми алгоритмів, математичні вирази, довідники. 

ТЕМА 3.  
Теорія електричних і магнітних кіл 

Види навчальної роботи студента Лекція. Лабораторно-практичне заняття. 
Методи та технології навчання Розвиток індивідуального мислення, дискусії, мозковий штурм. 

Засоби навчання Таблиці, схеми, презентації, діаграми. 

Тема 4. 
Промислова електроніка 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Індивідуальний підхід та учбово-дослідні завдання, дискусії, 
мозковий штурм. 

Засоби навчання Таблиці, принципові схеми, мультимедійні демонстрації. 

ТЕМА 5.  
Комп'ютерна логіка 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота з мінімізації логічних функцій. 

Методи та технології навчання Розвиток критичного мислення, індивідуальний підхід та 
учбово-дослідна робота, мозковий штурм. 

Засоби навчання Таблиці істиності, карти Карно, презентації. 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 1_20_ балів 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Апаратно-програмні засоби обробки інформації 

ТЕМА 6.  
Комп'ютерна схемотехніка 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Індивідуальні завдання, опанування інструментів Multisim. 

Засоби навчання Таблиці, схеми, відеопрезентації. 

  

ТЕМА 7.  
Архітектура ЕОМ 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота. 
Методи та технології навчання Розвиток групового мислення, учбово-дослідні завдання з 

розшифровки повідомлень BIOS 

Засоби навчання Таблиці, структурні схеми архітектур, мультимедійні 
демонстроації повідомлень POST. 

ТЕМА 8.  
Проектування комп'ютерних систем  

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна роботав середовищі AutoCad. 

Методи та технології навчання Індивідуальні завдання, самостійне отримання та знайомство з 
програмним комплексом компанії Autodesk 
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Засоби навчання Таблиці, схеми, мультимедійні презентації. 

ТЕМА 9.  
Технічне обслуговування комп'ютерних систем 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторно-практине заняття. 

Методи та технології навчання Індивідуальний підхід, практична робота з власним ПК. 

Засоби навчання Таблиці, схеми, презентації, діаграми, відео та звукозаписи 

ТЕМА 10.  
Апаратні та програмні засоби мікропроцесорних систем 

Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторно-пошукова робота. 

Методи та технології навчання Розвиток критичного мислення, індивідуальний підхід та 
колективні дискусії. 

Засоби навчання Таблиці, презентації, діаграми, відео та звукозаписи 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
 контроль знань, модуль 2_20_ балів 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання 60 

Усого за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 2 40 

Усього зп дисципліну 100 
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ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ / ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ / ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Лекція №1. Освітньо-професійна програма "Комп'ютерна інженерія". 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 

 2 

Література: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/epri
nt/17286 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4249 

Додаткові ресурси: 
www.youtube.com/watch?v=sIGdGm_llbY  

Опис теми Загальна інформація. Мета освітньої програми. Придатність випускників для 
працевлаштування та подальшого навчання. Викладання та оцінювання. Програмні 
компетентності. Програмні результати навчання:знання, уміння, комунікація і автономність. 
Ресурсне забезпечення. Академічна мобільність. Перелік компонент освітньо-
професійної програми: обов'язкові компоненти, вибіркові компоненти. Форма атестації 
здобувачів вищої освіти. Структурно-логічна схема навчального процесу. 

Практична робота №1. Типові математичні задачі в комп'ютерній інженерії. 

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Вища математика: 
Підручник / Домбровський 
В.А., Крижанівський І.М., 
Мацьків Р.С., Мигович Ф.М., 
Неміш В.М., Окрепкий Б.С., 
Хома Г.П., Шелестовська 
М.а.; за редакціюя 
Шинкарика М.І. –Тернопіль: 
Видавництво Карп’яка, 
2003 - 480с. 
2. Д убовик В.П. Вища 
математика: навч. посіб. 
длѐ студ. вищ. навч. зак. / 
В.П Дубовик., II. Ярик. - 4-те 
вид. - К. : Ігнатекс-Україна., 
2013. - 648 с: іл. - (Вища 
школа). - Бібліогр.: с. 632-
633. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=4388 

Додаткові ресурси: 

1. Вища математика із застосуваннѐм інформа-
ційних технологій: Підручник / В.П. Іващенко, Г.Г. 
Швачич, В.С. Коновален-ков, Т.М.Заборова, В.І. 
Христѐн . - Дніпропет-ровськ, 2013. – 425 с. 

Опис теми Вивчення математичних основ формулювання та розв'язку прикладних задач, для 
вирішення яких використовуються засоби обчислювальної техніки та інформаційні 
технології, зокрема універсальне математичне середовище Mathcad. Розглядаються 
приклади вирішення математичних проблем з використанням автоматизованих способів 
обробки матриць, визначників при розрахунку систем рівнянь Кірхгофа за допомогою пакету 
Mathcad. 

Лекція №2. Програмування 

Результати 
навчання 

. 

Кількість 
годин: 

 2 

Література: 

1. С++. Основи 
програмуваннѐ. Теоріѐ та 
практика : підручник / *О.Г. 
Трофименко, Я.В. Прокоп, 
І.Г. Швайко, Л.М. Буката та 
ін.+ ; за ред. О.Г.Трофимен-
ко. – Одеса: Фенікс, 2010. – 
544 с.     
2. Коваляк Т. В. Основи 
програмуваннѐ. — К: 
Видавнича група ВНУ, 2005. 
— 384 с.: іл. 
 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=2846До

даткові ресурси: 

1. В.В. Зубенко, Л.Л. Омельчук Програмуваннѐ. 
Поглиблений курс. – К.:Видавничо-поліграфічний 
центр “Київський університет”, 2011. - 623 с. 
Бібліогр.: с. 602-609. 
2. Галкін О. В., Верес М. М. Мова програмуваннѐ 
С++: конспект лекцій / О. В. Галкін, М. М. Верес. — 
К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2017. — 260 с. — 
Бібліогр.: с. 249. 
 

Опис теми  Арифметичний вираз. Опанування принципів запису програмного коду при розробці 
алгоритмів обчислення арифметичних вираів, вивчення типів даних, операцій присвоєння 
початкових значень, запису арифметичних виразів. Введення та виведення даних. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17286
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17286
http://www.youtube.com/watch?v=sIGdGm_llbY
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/106216/mod_resource/content/3/Тема%205.pdf
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Програмування алгоритмів лінійної структури. 
Лабораторна №2. Програмувння алгоритмів лінійної структури 

 Кількість 
годин: 2 

Література:  
1.  Грицюк Ю.І., Рак Т.Є. 
програмування мовою С++: 
навчальний посібник. - 
львів: Вид-во Львівського 
ДУ БЖД, 2011. 292 с.  
2. С++. Теоріѐ та практика : 
Навч. посібник / *О. Г. 
Трофименко, Я. В. Прокоп, 
І. Г. Швайко, Л. М. Буката та 
ін.+ ; за ред.О. Г.Трофи-
менко. – Одеса: ОНАЗ ім.. 
О.С. Попова, 2011. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/enrol/index.php?id=2846 

Додаткові ресурси: 

1. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art= 
63642081 SelfPub; 2021 
2. Власяк А.П., Мартиняк П.М., Прищепа О.В., 
Філатова І.А., Філатов М.С., Рощеняк А.М., Демчук 
О.С., Демчук М.Б., Мічута О.Р., Цвюткова Т.П., 
Федорчук Н.А. Лабораторний практикум з 
програмуваннѐ. Навч. посібник / За загальноя 
редакціюя проф. Власяка А.П. – Рівне: НУВГП, 2011. 
– 495 с. 
 

Опис теми Навчитися розробляти елементарні програми лінійних алгоритмів для обчислення 
арифметичних та логчних виразів без розгалужень. Опанувати фундаментальні засади 
створення типових програмних сегментів для рішення елементарних задач комп'ютерної 
інженерії. 

Лекція №3. Теорія електричних і магнітних кіл.  

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Теоріѐ електричних і 
магнітних кіл: Підручник / С. 
В. Панченко, О. М. 
Ананьюва, М. М. Бабаюв та 
ін. – 2-ге вид., випр. та 
допов. – Харків: УкрДУЗТ, 
2020. – 246 с. 
2. Ф.П.Шкрабець, 
Д.В.Ципленков, Я.В.Куваюв, 
О.Б. Іванов, В.І.Панченко, 
А.А.Колб Електротехніка, 
основи електроніки та 
мікропроцесорної техніки. 
Навчальний посібник. – 
Дніпропетровськ. 
Національний гірничий 
університет, 2004. – 512 с. 
3. Теоріѐ електричних та 
магнітних кіл: конспект 
лекцій у 5- ти частинах / 
Укладач А.В. Булашенко. – 
Суми:Вид-во СумДУ, 2010. – 
Ч.4. – 181с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2772htt 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=w-Shyno0H58 
https://www.youtube.com/watch?v=3swOLs7j99Y 
https://www.youtube.com/watch?v=o_arr7kHGeE 

Опис теми .Електричне коло та його елементи: джерело, споживач, перетворявач електричної енергії. 
Ідеальне джерело напруги. Ідеальне джерело струму. Структура електричного кола: гілка, 
вузол, контур. Закони Ома. Закони Кірхгофа. 
Лабораторна №3. Розрахунок електричних кіл постійного та змінного струму 

 Кількість 
годин: 2 

Література:  
1.  Розрахунок електричних 
кіл постійного струму: длѐ 
студентів електротехнічних 
напрѐмів підготовки 0906 
“Електротехніка”,0914 
“Електроніка”, 0914 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/pluginfile.php/34315/mod_re
source/content/1/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B
E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%

BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%962.pdf 
Додаткові ресурси: 

1. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art= 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=363#section-2
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“Компятеризовані системи, 
автоматика і управліннѐ”, 
0915 “Компятерна 
інженеріѐ”. / Уклад.: І. А. 
Курило, І. Н. Намацаляк, А. 
А. Щерба. – К.: НТУУ”КПІ”, 
2006.- 51 с 
2. Основи теорії кіл. 
Розрахунок лінійних 
електричних кіл змінного 
струму. Практикум. 
*Електронний ресурс+: навч. 
посіб. длѐ студентів 
спеціальності 172 
«Телекомунікації та 
радіотехніка» / А. В. 
Булашенко; КПІ ім. Ігорѐ 
Сікорського. – Електронні 
текстові дані (1 файл 1.31 
Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігорѐ 
Сікорського, 2019. – 52с. 

63642081 SelfPub; 2021 
2. https://www.youtube.com/watch?v=GUuuE3fRKiQ 

Опис теми Навчитися описувати та визначати параметри електричних і магнітних кіл із послідовним і 
паралельним з'єднанням елементів кола у вигляді резисторів,ємностей та індуктивностей. 

Лекція №4. Промислова електроніка. Випрямлячі змінної напруги. 

    

Результати 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Колонтаювський Я.П., 
Сосков А.Г. Промислова 
електронріка та 
мікросхемотехніка: 
Підручник. 2-е вида./ За 
ред. А.Г. Сосоква. - кя: 
Каравела, 2009. -416 с. 
2. Будіщев М. С.  
Електротехніка, електроніка 
та мікропроцесорна техніка. 
Підручник. — Львів: Афіша, 
2001. — 424 с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2739 

Додаткові ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=FjhhlqXN4VY 
https://www.youtube.com/watch?v=9IKzf6Medww&list=
PL8uwGGI-Cxq7_82j2kLih6bspk4DkOMec 
https://www.youtube.com/watch?v=Wc_QtUzv_2k 

  

Опис теми Випрямлячі: Структурна схема, загальна характеристика. Однонапівперіодна схема 
випрямлення. Двопівперіодна схема випрямлення. Мостова схема випрямлення змінної 
напруги.  

Лабораторна №4 Дослідження випрямлячів змінної напруги 

 Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Колонтаювський Я.П., 
Сосков А.Г. промислова 
електронріка та 
мікросхемотехніка:теоріѐ і 
практикум: Навч. посіб. / За 
ред. А.Г. Соскова. 2-е вид. - 
К.: Каравела, 2004. - 432 с.  
2. Методичні вказівки до 
виконаннѐ практичних 
завдань з навчальної 
дисципліни «Промислова 
електроніка» / Гудь В. М. - 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2739 

Додаткові ресурси: 
1. https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id= 

3691https://www.youtube.com/watch?v=YzJ54MEtirU&l
ist=PL6QIb-w2xKIiQZY0ROmbKMAsDkvc_JpQ_ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=YzJ54MEtirU& 
list=PL6QIb-w2xKIiQZY0ROmbKMAsDkvc_JpQ_ 
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Рівне: НУВГП, 2020. - 33 с 

Опис теми Вивчення вольт-амперної характеристики та параметрів напівпровідникового 
випрямляючого діода, вивчення схем однонапівперіодного, двопівперіодного та мостового 
випрямляча змінного однофазного струму, визначення його внутрішнього опору, 
навантажувальної характеристики, впливу та параметрів фільтру випрямляча на якість 
випрямленої напруги.  

Лекція №5. Комп'ютерна логіка. ФУНКЦІЇ АЛГЕБРИ ЛОГІКИ ТА ЇХ ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Матвіюнко М. П. 
Комп’ятерна логіка. 
Навчальний посібник. — K.: 
Видавництво Jlipa-K, 2 0 12. 
— 288 с.  
2. Матвіюнко М. П. М 33 
Комп’ятерна логіка. 
Підручник. Вид. 2-ге 
перероб. та доп. – Київ : 
Видавництво Ліра-К, 2017. – 
324 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2731 

Додаткові ресурси: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CKI9Yb61aWk 
 

Опис теми  Основні поняття теорії елементарних функцій. Логічні функції одного і двух аргументів. 
Таблиці істиності. Основні закони алгебри логіки. Тотожнлсті алгебри логіки. Взаємні 
перетвлорення ФАЛ. 

Лабораторна №5. Побудова ФАЛ  за таблицею істиності. 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. МЕТОДИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 
дисципліни “ Комп'ятерна 
логіка” длѐ студентів за 
спеціальністя 123 
“Комп'ятерна інженеріѐ”. 
Тернопіль, ТНТУ. - 2021   
2. Методичні вказівки до 
самостійної роботи з 
дисципліни «Комп’ятерна 
дискретна математика» длѐ 
студентів усіх форм 
навчаннѐ напрѐмку 
6.050103 – Програмна 
інженеріѐ /Упорѐд.: Н.В. 
Білоус, І. В. Куцевич, Т.А. 

Разівілова.  Харків: ХНУРЕ, 

2010.  98 с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2731 

Додаткові ресурси: 

1. https://msn.khnu.km.ua/enrol/index.php?id=3565 

2. https://www.youtube.com/watch?v=e6dfxqMFnpM 
3. https://www.youtube.com/watch?v=OsAI6-q07Ck 

 

Опис теми  Навчитись будувати функції алгебри логіки на основі таблиці істиності, перетворювати ФАЛ 
з одної форми в іншу, взаємні міжбазисні перетворення ФАЛ. Контактна та безконтактна 
реалізації ФАЛ. 

Лекція №6. Комп'ютерна схемотехніка. Позначення на схемах. 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Азаров, О. Д. 
Комп’ятерна схемотехніка : 
навчальний підручник / 
*Азаров О. Д., Гарнага В. А., 
Клѐтчeнкo а. М., Тарасенко 
В. П.+ – Вінницѐ: ВНТУ, 2018. 
– 230 с. 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3691 

Додаткові ресурси: 

1. Борисенко О. А. Цифрова схемотехніка : 
підручник / О. А. Борисенко. – Суми : Сумський 
державний університет, 2016. – 200 с. 
2. Електроніка і системотехніка: Розрахунково-
графічна робота *Електроннний ресурс+: навч. посіб. 
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2. Борисенко О. А. Цифрова 
схемотехніка : підручник / 
О. А. Борисенко. – Суми : 
Сумський державний 
університет, 2016. – 200 с 
3. Кравець В.О., Сокол Ю.І., 
Рисований О.М. 
Комп’ятерна схемотехніка. 
Підручник. – Х.: НТУ “ХПІ”, 
2007. – 480 с. 
4. Цифрова та імпульсна 
схемотехніка. 
Моделяваннѐ та аналіз. 
Електронний навчальний 
посібник / В.В. Макаренко, 
В.М. Співак, – К.: НТУУ 
"КПІ", 2015. – 314 с. іл 

длѐ студ. спеціальностей 151 - Автоматизаціѐ та 
комп'ятерно-інтегровані технології і 152 - 
Метрологіѐ та інформаційновимірявальна техніка / 
К.К. Побюдаш; КПІ ім. Ігорѐ Сікорського, - Електронні 
текстові данні (1 файл; 3,72 Мбайт). - Київ: КПІ ім. 
Ігорѐ Сікорського, 2018, - 32 с. 
3. Кормановський, С. І. К66 Комп’ятерна графіка та 
моделяваннѐ. Графічні зображеннѐ схем : 
практикум / С. І. Кормановський, О. М. Козачко, О. 
В. Слободѐняк – Вінницѐ : ВНТУ, 2010. – 111 с. 
4. Угрямов Е.П. Цифроваѐ схемотехника: Учебн. 
Пособие длѐ вузов. - СПб.: БХВ-Петербург. 2007. - 
800с. 

Опис теми Основні позначення на асхемах. Сигнали позитивної логіки, сигнали негативної логвки. 
Параметри сигналів, що мають розмірність напруги. Параметри сигналів, що мають 
розмірність часу. Елементи і параметри імпульсного сигналу. Типи та позначення входів і 
виходів цифрових мікросхем: 2С, ВК, 3С. Прямий вхід, інверсний вхід, динамічний вхід. 
Поняття і позначення шини. Умовні позначення сигналів. Популярні серії цифрових 
мікросхем. Система позначень цифрових мікросхем іноземних виробників. 

 

Лабораторна №6.  Дослідження характеристик логічних елементів 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Бабич Н.П., Жуков И.А. 
Основы цифровой 
схемотехники: Учебное 
пособие./ Н.П. Бабич, И.А. 
Жуков: – М.: Издательский 
дом «Додэка – XXI», К.: 
«МК-Пресс», 2007. -- 480 с 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3691До

даткові ресурси: 
1. Круліковський, Б. Б. (2017) Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 1. 
Схемотехніка комбінаційних пристроїв для студентів 
галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та 
заочної форм навчання. 

2. ГОСТ 2.701— 2008 Единая система 

конструкторской документации. Схемы. Виды и 
типы. Общие требования к выполнению. 
 

Опис теми Прповодяться дослідження перехідних характеристик типових елементів інверторів різних 
серій мікросхем, визначаються пороги спрацювання логічних елементів типу ТТЛ, ТТЛШ. 

Лекція №7. Архітектура ЕОМ 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Танненбаум Э. 
Архитектура компьятера. / 
Э. Таненбаум, Т. Остин 6-е 
изд. –СПб. : Питер, 2014. – 
844 с. 
2. Мельник А.О.Архітектура 
комп'ятера. Підручник :/ 
А.О.Мельник: Волинська 
обласна друкарнѐ , 2008. – 
471 с. 
3. Тарарака В.Д.  
Архітектура комп'ятерних 
систем: навчальний 
посібник. – Житомир : 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2710 

Додаткові ресурси: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=dVZrHGNGvb0  
2. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29525  
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ЖДТУ, 2018. – 383 с. 
Опис теми Поняття архітектури ЕОМ. Класифкація архітектур. Архітектурні принципи фон-Неймана: 

обробка інформації на основі двійкової системи числення, програмне управління роботою 
комп'ютера, програми і оброблювані ними дані зберігаються у спільній пам'яті у двійковій 
системі числення, принцип адресного доступу до команд і даних в пам'яті ЕОМ. 
Ненейманські архітектури. Організація обміну інформацією  в архітектурах різних типів. 
Хабова архітектура. 

 

Лабораторна №7. Базова система введення-виведення 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Рибалов Б.О. Архітектура 
комп’ятерів: Посібник до 
виконаннѐ лабораторних 
робіт./ Б.О. Рибалов; 
Одеська національна 
академіѐ харчових 
технологій, 2015. – 43 с. 
2. Методичні вказівки щодо 
виконаннѐ лабораторних 
робіт з навчальної 
дисципліни «Архітектура 
комп’ятерів» длѐ студентів 
денної та заочної форм 
навчаннѐ зі спеціальності 
123 – «Комп’ятерна 
інженеріѐ» освітнього рівнѐ 
«Бакалавр» (частина 1) 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2710 

Додаткові ресурси: 

1. Архітектура комп’ятерів 1. Арифметичні та 
управлѐячі пристрої: Практикум *Електронний 
ресурс+ : навч. посіб. длѐ студ. спеціальності 
123 «Комп’ятерні системи та мережі», спеціалізацій 
«Комп’ятерні системи та мережі» та «Технології 
програмуваннѐ длѐ комп’ятерних систем та 
мереж» / В. І. Жабін, І. А. Клименко, В.В. Ткаченко; 
КПІ ім. Ігорѐ Сікорського. – Електронні текстові 
данні (1 файл: 1,16 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігорѐ 
Сікорського, 2018. – 53 с.  
2. http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/strokan-
oksana-viktorivna/ 
 

Опис теми BIOS - базова система уведення-виведення. Призначення, склад програмного забезпечення. 
Початкове завантаження операційної системи при холодноу пуску та при перезавантаженні 
системи. BIOS різних виробників. BIOS Setup - утиліти. Встановлення початкових параметрів 
завантаження системи. Призначення та повідомлення програми POST.  

 
Лекція №8. Проектування компютерниз систем 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Журавська І. М. 
Проектуваннѐ та монтаж 
локальних комп’ятерних 
мереж : *навчальний 
посібник+ / І. М. Журавська. 
– Миколаїв : Видавництво 
ЧДУ ім. Петра Могили, 
2016. – 396 с 
 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2780 

Додаткові ресурси: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=wWA_ol6Mcrc 

2. https://www.youtube.com/ 
watch?v=2NjjmwMT4nY&t=535s 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Bwg-om5NnmQ 

4. https://www.youtube.com/watch?v 
=GS1oZf39uzI&t=422s? 
https://www.youtube.com/watch?v=lgPg1Eg6vdg 

Опис теми Поняття про структуровані кабельні счистеми (СКС). Архітектура та топологія СКС. Переваги 
та недоліки СКС. Призначеня сегментів. Вивчення вимог до переліку та складу проектної 
документації на ЛОМ.  Розробкафункціональної та структурної схем ЛОМ, вибір 
протипожежних заходів. 

 
Лабораторна №8. Проектування ком'пютерних систем. 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Журавська І. М. 
Проектуваннѐ та монтаж 
локальних комп’ятерних 
мереж : *навчальний 
посібник+ / І. М. Журавська. 
– Миколаїв : Видавництво 
ЧДУ ім. Петра Могили, 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2780 

Додаткові ресурси: 

1. Проектуваннѐ комп’ятерних систем та мереж: 
методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних 
робіт длѐ студентів за спеціальністя. 123 
“Комп’ятерна інженеріѐ / М-во освіти і науки 
України, Центральноукр. нац. техн. ун-т; *уклад. О. 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/strokan-oksana-viktorivna/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/strokan-oksana-viktorivna/
https://www.youtube.com/watch?v=wWA%20_ol6Mcrc
https://www.youtube.com/%20watch?v=2NjjmwMT4nY&t=535s
https://www.youtube.com/%20watch?v=2NjjmwMT4nY&t=535s
https://www.youtube.com/watch?v=Bwg-om5NnmQ
https://www.youtube.com/watch?v
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2016. – 396 с 
2. ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНІ 
СПОРУДИ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 
ПРОЕКТУВАННа ГБН В.2.2-
34620942-002:2015 
3. Системи 
протипожежного захисту. 
ДБН В.2.5-56:2014 

  

А. Смірнов, О. К. Конопліцька-Слободеняк+ – 
Кропивницький: ЦНТУ, 2016. – 63 с. 
2. https://www.youtube.com/watch?v 
=KOJYdKpprQs&list=RDCMUCfK6cwOFG98Ms6FQ05ea
Z2w&start_radio=1&t=24  
3. https://www.youtube.com/watch?v 
=wi72peoTDnY&list=PLBiqzLpZbBU3Oy-u7bfbs22z 
UyulVCsYz&index=3 
4.  https://www.youtube.com/watch?v 
=oSPS4apHfvE&list=PLBiqzLp ZbBU3Oy-
u7bfbs22zUyulVCsYz& index=4. 
5. https://www.youtube.com/watch?v=ECiIbzPSVgg 
6. https://www.youtube.com/watch?v=SrR4aS3DhOA 

Опис теми Навчитися розробляти проекти офісних приміщень, планувати розміщення кабінетів офісу,  
компютеррного і телекомунікаційного обладнання в одно- і багатоповерхових будівлях, 
проектувати супутні системи офісних приміщень, систем тривожної сигналізації, систем 
відеонагляду і автоматизованого доступу. Ознайомитись з вимогами до електрообладнання 
офісних приміщень, правилами облаштуання мереж електроживлення, прикладами 
розрахунку потужності встановленого електрообладнання та вибору засобів постачання та 
захисту від враження електричним струмом. 

 
Лекція №9. Технічне обслуговування комп'ютерних систем.  

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Скотт Мюллер. Модерни-
зация и ремонт ПК = 
Upgrading and Repairing 
PCs. — 17-е изд. —
 М.: Вильямс, 2007. — 
1504 с. 
2. Ковтанюк Юрий 
Славович. Библия 
пользователя ПК. —
 М.: Диалектика, 2007. — 
992 с.   
3. Обеспечение электромаг-
нитной безопасности при 
эксплуатации компьютер-
ной техники: справ. рук-во / 
А. И. Афанасьев. — 
Фрязино: ГНПП Циклон-
Тест, 1999 

 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2778 

Додаткові ресурси: 
  

Опис теми Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ. Вимоги електробезпеки та пожежної 
безпеки. Профілактичне чищення ПК. Збирання та розбирання ПК. Встановлення 
материнської плати, центрального процесора, пам'яті, HDD, SSD? Відеокарти. Системні 
налаштування BIOS. Налаштування швидкодії ПК. Запуск програми BIOS SetupUtilities. 
Встановлення порядук завантаження системи. Налаштування тайменгів та конфігурації 
периферійних пристроїв. 

 
Лабораторно-практична робота №9. Профілактичне чищення ПК.  

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1. Тарасенко В.П., Маламан 
А.Ю., Черниченко Ю.П., 
Корнійчук В.І. Надійність 
комп’ютерних систем: Навч. 
посібник.- К.: «Корнійчук», 
2007.- 256 с. 
2. Власов Е.П., Жаднов 
В.В., Жаднов И.В., 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2778 

Додаткові ресурси: 
 1. ГОСТ 18322-2016 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТАНДАРТ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТЕХНИКИ. 
Термины и определения 
2. А. В. Богданов, В. В. Корхов, В. В. Мареєв, Е. Е. 
Станкова. Архітектури та топології 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v=ECiIbzPSVgg
https://www.youtube.com/watch?v=SrR4aS3DhOA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82_%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
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Корнейчук В.И., Олейник 
М.В., Полесский С.Н. 
Расчет надежности 
компьютерных систем. - К.: 
«Корнійчук», 2003.- 187 с. 
3. Локазюк В.М., Савченко 
Ю.Г. Надійність, контроль, 
діагностика і модернізація 
ПК: Посібник – К.: 
Видавничий центр 
«Академія», 2004. –376 с. 
4. Марголис А. Поиск и 
устранение несправностей 
в персональних 
комп’ютерах. М.: Восточная 
Книжная Компанія, 1997.- 
896.: ил. 

багатопроцесорних обчислювальних систем. Курс 
лекцій. Навчальний посібник - М .: ІНТУЇТ. РУ 
«Інтернет-Університет Інформаційних Технологій», 
2004. 
 3. Р. Томпсон, Б. Томпсон. ЖелезоПК: 
Енциклопедія. 3-е изд. - СПб .: Пітер, 2004. 

Опис теми В роботі опановуться правила відкриття корпупу ПК, засоби та методи чищення внутрішних 
поверхонь корпусу, радіаторів та кулерів блока живлення, процесоора та відеокарти. 
Розглядаються інструменти та технологічні операції видалення пилу з поверхні екрану, 
принтерів, сканерів, мишок, клавіатури. 

Лекція №10. Апаратні та програмні засоби мікропроцесорних систем 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література:  
1.Ю. В. Новіков, П. К. 
Скоробогатов. Основи 
мікропроцесорної техніки: 
Навчальний посібник. - 3-е 
изд., Испр. - М .: Інтернет-
Університет Інформаційних 
Технологій; БИНОМ. 
Лабораторія Знання, 2006. 
2. Грищук Ю. С. Г85 
Мікроконтролери: 
Архітектура, програмування 
та застосування в 
електромеханіці : навч. 
посіб. / Ю. С. Грищук. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 
384 с. 
3. Грищук Ю. С.  Мікропро-
цесорні пристрої: Навчаль-
ний посібник. -  Харків : НТУ 

«ХПІ», 2007. – 280 с.  

Лінк на MOODLE: 
 

Додаткові ресурси: 

1.Спеціалізовані і промислові мікропроцесорні 

системи. Конспект лекцій для студентів напрямку 
підготовки 6.050802 – «Електронні пристрої та 
системи». Спеціальність 7(8).05080202 – 
«Електронні системи». Розділ 1 . Розподілені 
мікроконтролерні системи - К.: НТУУ ―КПІ‖, 2013. –
149 с 
2. Методичні вказівки до самостійної роботи з 
дисципліни «Мікропроцесорні пристрої» для 
студентів спеціальності 7.092203 «Електромеханічні 
системи автоматизації» усіх форм навчання / укл.: 
А. М. Наливайко, Д. С. Пономарьов. – Краматорськ: 
ДДМА, 2008. – 132 с 
3.https://intuit.ru/studies/courses/604/460/lecture/10321 

Опис теми Структура мікроконтролерів МК-51: АЛП. Регістр PSW, організація памяті і програмно 
доступні ресурси, призначення та  конфігурація портів уведення-виведення,  функції 
лічильника команд, блок таймерів-лчильників, система переривань і послідовний порт 
зовнішнього обміну даними.  

 
Лабораторна №10. Алгоритми додавання багатобайтових чисел 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 2 

Література: 

1. Китаев Я.В. 
“Программирование МК на 
ассемблере ASM-51”. 
Учебное пособие: СПб: 
СПбГУ ИТМО, 2010.  
2. Грищук Я.С. 
Мікропроцесорні 
пристроої: Навчальний 
посібник.  - Харків: НТУ 
"ХПІ", 2007. - 280 с. 

Лінк на MOODLE: 
 

Додаткові ресурси: 
1. Мікроконтролери сімейства MCS-51 в задачах 
обробки інформації та керуваннѐ. Методичні 
вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з 
дисципліни «Мікропроцесорні пристрої керуваннѐ 
та обробки інформації» длѐ студентів напрѐмів 
підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та 
системи».Укл.: Войтенко В.П., Хоменко М.А. – 
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3. Грищук Я. С.  
Мікроконтролери: 
Архітектура, програмуваннѐ 
та застосуваннѐ в 
електромеханіці : навч. 
посіб. / Я. С. Грищук. – 
Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 
384 с 

Чернігів: ЧНТУ, 2014. – 71 с 
3. Комп’ятерна електроніка: Мікропроцесорні 
системи: Програмуваннѐ мікропроцесорних систем: 
Навчальний посібник длѐ студентів напрѐму 
підготовки 6.050201 «Системна інженеріѐ» кафедри 
Автоматики та управліннѐ у технічних системах 
/Автор.: А.О. Новацький– К: НТУУ „КПІ”, 2014– 307с. 
4. https://works.doklad.ru/view/pCO5JfoTRgA/all.html 

Опис теми Правила двійкової арифметики. Таблиця істиності суматора двійкових багаторозрядних 
чисел. Шістнадцяткове представлення цілих чисел в розрядній сітці мікропроцесора. 
Планування ресурсів МК-51. Розподіл доданків в операційних регістрах мікроконтролера МК-
51. Алгоритм додавання однобайтових чисел. Алгоритм додавання двобайтових чисел. 

   

 

Лектор Круліковський Б.б., к.т.н., доцент, 
завідувач кафедри обчислювальної 
техніки 


