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1. Анотація курсу 

 

Навчальна дисципліна «Технічні засоби комп’ютерних систем» 

направлена на дослідження особливостей архітектури сучасних 

обчислювальних систем, процесорів, комп’ютерної периферії та їхньої 

взаємодії; вивчення мови низького рівня – асемблера, принципів та методів 

програмування в машинних кодах, розуміння основних тенденцій розвитку 

та фундаментальних принципів функціонування комп’ютерних систем. 

 

Веб-сайт розміщення курсу 

 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/navchannja/ 

 

2. Мета викладання дисципліни 

 
Метою вивчення дисципліни «Технічні засоби комп’ютерних систем» є 

вивчення особливостей архітектури сучасних обчислювальних систем, 

процесорів, комп’ютерної периферії та їх взаємодії; розуміння основних 

тенденцій розвитку та фундаментальних принципів функціонування 

комп’ютерних систем, сучасними методами та засобами організації 

обчислювальних процесів у комп’ютерних системах та мережах. 

 

3.  Завдання вивчення дисципліни 

 

 Завданням курсу є отримання студентами знань про апаратну частину 

комп’ютера, його технічні характеристики та функціональні можливості. 
 

4. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills): 

 

Інтегральні компетентності: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

Здатність до навчання 

Здатність до науково-професійного іншомовного мовлення. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані 

ідеї (креативність). 

Комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень. 

Комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та програм 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

Здатність працювати в команді 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/navchannja/
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Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професії 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Програмні компетентності. 

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, 

конфігурування, показників результативності  функціонування операційних 

систем і системного програмного забезпечення. 

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, 

побудови та практичного застосування функціональних моделей 

організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів 

оцінювання ризиків їх проектування. 

 

5. Пререквізити 

 

Вивчення дисципліни «Технічні засоби комп’ютерних систем» 

передбачає базові знання у студентів, які вони отримали, вивчаючи 

дисципліни «Комп’ютерна електротехніка та електроніка», «Дискретна 

математика», «Операційні системи». 

 

6. Постреквізити 

 

Знання і вміння, які отриманні під час вивчення дисципліни «Технічні 

засоби комп’ютерних систем» використовуються при вивченні дисциплін 

«Крос-платформне програмування», «Технології розробки та проектування 

інтелектуальних систем», «Проектування сучасних інформаційних систем». 

 

7. Інформація про викладача  

 

Назва курсу 

Мова 

викладання: 

Технічні засоби комп’ютерних систем 

Українська 

Викладач: Строкань Оксана Вікторівна,  к.т.н., доцент 

Посада: Завідувач кафедрою комп’ютерних наук ТДАТУ 

Контактна 

інформація: 

e-mail: oksana.strokan@tsatu.edu.ua 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/strokan-oksana-viktorivna/ 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/people/strokan-oksana-viktorivna/
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Консультації: - понеділок 15.30-17.00, ауд. 1.301. 

Наукові 

інтереси:  

- комп’ютерне моделювання аероіонізаційного режиму в 

зоні дихання людини 

- комп’ютерна схемотехніка 

8. Структура курсу та форма контролю знань 

 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість годин балів 

лк 
ла

б 

сем. 

(пр.)  

СР

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1.    Цифрові компютери 

1 

Лекція 1 Цифрові комп’ютери 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 Дослідження тригерів - 2 - - 5 

2 
Лабораторна 

робота 2 

Вивчення будови системного 

блоку  
- 2 - - 5 

3 

Лекція 2 Арифметико-логічні пристрої 

та пристрої керування 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Вивчення технічних 

параметрів материнської 

(системної ) плати 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 1 

Сучасні багаторівневі 

машини 
- - - 20 5 

4 

Лабораторна 

робота 4 
Вивчення технічних 

характеристик модулів 

оперативної пам’яті  

- 2 - - 

5 

5 

Лекція 3 Електронна пам'ять 

комп’ютерів 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Вивчення структури і 

принципів налаштування 

BIOS 

- 2 - - 5 

Самостійна 

робота 2 
Типи та серії BIOS - - - 22 5 

6 

Лабораторна 

робота 6 
Вивчення основних 

характеристик комп’ютерних 

шин 

- 2 - - 5 

7 

МК 1 
Модульний  контроль за 

змістовий модуль 1 
- - - - 10 

8 

Всього за змістовий модуль 1  

(Годин: лк=6, лаб=12, ср=42) 

6 12 - 42 50 
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Поточний контроль успішності здобувачів ВО – проводиться на 

поточних заняттях відповідно до розкладу у вигляді усного контролю, 

тестового контролю або розв’язування проблемних ситуацій тощо. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється відповідно до модульної 

освітньої програми, академічного календаря і затверджених навчальних 

програм з дисципліни, розроблених на основі ОПП (ОНП) спеціальності у 

формі тестування.  

Основні вимоги до контролю знань наведені у Положенні про 

оцінювання знань здобувачів ВО ТДАТУ:  

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_ot

sinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf 

 

 

9. Методи та форми навчання 

Змістовий модуль 2.   Процесори 

9 

Лекція 4 Процесори. Мікропроцесори 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 Вивчення будови та технічних 

характеристик жорстких 

дисків 

- 2 - - 6 

10 

Лабораторна 

робота 8 

Визначення технічних 

характеристик центрального 

мікропроцесора 

- 2 - - 

6 

11 

Лекція 5 Суперкомп’ютери. Паралельні 

обчислювальні системи 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Вивчення особливостей  

моніторів, приводів СDROM і 

DVDROM 

- 2 - - 

6 

12 
Лабораторна 

робота 10 

Вивчення особливостей роботи 

відеоадаптерів 
- 2 - - 6 

13 

Лекція 6 Суперскалярні 

мікропроцесори з CISC- та 

RISC-архітектурою 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Вивчення несправностей переносних 

компютерів 
- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 3 

Апаратна структура мікропроцесора 

Intel. 
- - - 40 10 

14 
МК2 

Модульний контроль за 

змістовий модуль 2 
- - - - 10 

15 

Всього за змістовий модуль 2 

(Годин: лк=6, лаб=10, ср=38) 

6 10 - 40 50 

Всього з навчальної дисципліни  12 22 - 82 100 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wpcontent/uploads/sites/52/polozhennya_pro_otsinyuvannya_znan_studentiv_tdatu_2016-2.pdf
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Навчальний процес з дисципліни «Технічні засоби комп’ютерних 

систем» здійснюється в таких формах: 

- навчальні заняття (лекцій, лабораторні роботи); 

- виконання індивідуальних завдань; 

- самостійна робота; 

- контроль знань, умінь та навичок; 

- комп’ютерні тренінги; 

- розбір конкретних ситуацій; 

- мозкові штурми; 

- ділові ігри. 

-  

10.  Політика курсу 

 

Вимоги дисципліни: обов'язкове відвідування аудиторних занять, 

попередня підготовка до лекцій і лабораторних занять з навчально-

методичному посібнику і основний літературі, якісне і своєчасне виконання 

завдань самостійної роботи, участь у всіх видах контролю (поточний 

контроль, контроль самостійної роботи студента, підсумковий контроль). 

Якщо Ви без запізнень відвідайте всі заняття, будете активно працювати на 

заняттях, виконайте всі завдання якісно і в строк, то наберете максимальний 

бал, зазначений в календарному графіку контрольних заходів. Поважні 

причини пропуску занять не звільняють студента від виконання всього 

комплексу лабораторних і самостійних робіт. В цьому випадку Вам надається 

можливість відпрацювати його по індивідуальним завданням і в час, 

вказаний  викладачем.  

Академічна доброчесність. Роботи студентів повинні бути 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу 

інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

 

11. Шкала оцінок  

 

Дисципліна «Технічні засоби комп’ютерних систем»  оцінюється за 

100-бальною шкалою.  

Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну та 

шкалу ЄКТС здійснюється у наступному порядку: 

 

Шкала  Оцінка Оцінка за національною шкалою 
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рейтингу 

ТДАТУ 

за шкалою 

ЄКТС 
Екзамен або диференційований залік 

90-100 A 5 (відмінно) 

82-89 B 
4 (добре)  

75-81 C 

67-74 D 
3 (задовільно)  

60-66 E 

35-59 FX 
2 (незадовільно) 

(з можливістю повторного перескладання) 

0-34 F 
2 (незадовільно) 

(з обов’язковим повторним вивченням курсу) 

 

12.  Рекомендована література та  інформаційні ресурси 

 

1. Алексенко, А.Г. Микросхемотехника. [Текст]: учебное пособие для 

ВУЗов. / А.Г.Алексенко, И.И.  Шагурин. – М.: «Радио и связь». 1990. – 

210 с. 

2. Бабич Н.П. Компьютерная схемотехника / Н.П.Бабич,         И.А. Жуков. 

– К.: МК-Пресс, 2004. – 276 с. 

3. Байджелоу С. Железо ПК. Хитрости [Текст]: учебное пособие /                       

С.  Байджелоу. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с. 

4. Єремєєв, В.С. Схемотехніка ЕОМ [Текст]: навч. посібник / 

В.С.Єремеев, А.Я.Чураков, М.Н.  Соловьева. – Мелитополь: 

Издательство «Люкс»: 2007. – 208 с. 
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