
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану

освітньо-професійної програми _Методи та засоби комп’ютерних ІТ______

                                           (назва)

Освітнього рівня   _бакалавр_______________________________________

Спеціальності        122 Комп’ютерні науки

Галузь знань          _12 Інформаційні технології     

1. Назва освітньої компоненти    Кінцеві пристрої інформаційних систем _____________________________________

                                                                                                  (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)         основна                                                                                                                                                        

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 18 - 18 - 54

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Початкова

Освітні
компоненти для

1. Конвергентна мережна інфраструктура
2. Побудова SDN-мереж
3. Хмарні технології



яких є базовою

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:

Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти

1. Володіння основами збору, обробки, пересилки і використання 
інформації. Знати склад персонального комп’ютера та основні 
характеристики його складових. 

1.  Володіти  методами  інтелектуального  аналізу  даних.  Обрати

компоненти  персонального  комп’ютера  та  основні  характеристики

його складових.

2. Види периферійних пристроїв та їх класифікація

2.  Володіти  методами  алгоритмізації  та  широким  спектром  мов

програмування.  Настроювати  мережу  та  підключати  до  неї

обладнання.  Проводити  обслуговування  та  визначати  неполадки  в

ПК.

3. Сучасні технології для роботи з ПК.

3.  Володіти  навичками побудови складних децентралізованих  систем

обробки  даних,  оволодіння  навичками  реалізації  систем

розподілених  об’єктів  та  паралельного  програмування.  Проводити

настройку  оперативної  системи  ПК.  Проводити  обслуговування  та

визначати неполадки в мережі.
Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1. Основні функції ПК, поняття форм-фактор,   техніку безпеки при 
роботі з ПК. 

1. . Обирати та замінювати компоненти  ПК в залежності від  профілю 
користувача.

2. Основні види пристроїв зберігання інформації. 2. Обирати необхідний пристрій зберігання інформації., відновлювати 
втрачену інформацію, працювати з розділами жорсткого диску. 

3. Основне призначення периферійних пристроїв,  класифікацію, їх 
інтерфейси. 3. Встановлювати та налаштовувати периферійні пристрої. 



4. Характеристики, обслуговування та вимоги безпеки до даних, до 
ноутбуків та мобільних пристроїв.

4. Обирати необхідний прилад, знати і застосовувати політику безпеки 
застосування мобільних пристроїв у бізнесі.

5. Види мереж, їх призначення,  моделі, адресацію та компоненти.
5. Проводити обжим кабеля, проводити розрахунок ІР адресації.

6. Основні види віртуалізації та хмарних технологій. 6. Встановлювати віртуальні машини та працювати з ними. Знати  
основні інструменти для роботи з хмарними технологіями.

7. Стратегію забезпечення безперервності бізнесу. 7. Використовувати різні види резервного копіювання даних.

8. Основні інструменти для забезпечення обслуговування ПК. 8. Проводити  віддалене адміністрування ПК.

9. Особливості спілкування з користувачами.  Модель визначення 
несправності  на ПК.

9. Використовувати ресурси підтримки апаратних та програмних 
компонентів ПК.

6. Результати навчання відповідно до ОПП

1. Здатність до використання сучасних перспективних компонентів та засобів інформаційних та інфокомунікаційних технологій, створення 
інтелектуальних сервісів обробки інформації, використання прогресивних інфокомунікаційних технологій для аналізу та прийняття 
рішень, технологій проектування, вимірювання і побудови телекомунікаційних, комп’ютерних та корпоративних інфокомунікаційних систем.

2. Здатність до використання сучасних інформаційних технологій збору, зберігання, передачі,обробки і надання інформації за сферами застосування.
3. Здатність на основі знань основних законів електричних і електронних кіл складати рівняння, зв’язані з розрахунком кіл, формулювати технічне 

завдання на розрахунок та розробку електронних та електротехнічних пристроїв.

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,

методична
розробка

Розділ 1

Лекція 1 Тема  1: Пристрої  та
компоненти

1. Основні функції ПК

2. Ключові компоненти 

1. Застосовувати вимоги 
безпеки настільного ПК.

http://
dl.dut.edu.

http://
dl.dut.edu.ua/

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

інформаційної  системи
(ІС). 

комп’ютера.

3. Форм-фактор та профіль 
користувача.

4. Життєвий цикл 
клієнтського пристрою.

5. Безпеку настільного ПК.

6. Конфігурацію BIOS. 

2. Налаштовувати BIOS.

ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Лекція 2 Тема 2: Способи та 
методи зберігання 
інформації. 

1. Основні види зберігання 
інформації.

2. Класифікація засобів 
зберігання інформації. 

1.Вміти  вибирати,
підключати  та
налаштовувати:
Hard Disk Drives 
(Internal/External)oSolid 
State Drives (SSD) Optical 
Drives (CD/DVD) 
Accessory Drives (MMC, 
SD, Memory Stick, etc.)
2. Проводити

класифікацію  засобів
зберігання інформації.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

Лекція 3
Тема 3: Периферійні 
засоби

1. Установка, оновлення 
системи і допоміжних 
компонентів:

o карти розширення,

o дисплей,

o пристрої введення,

o принтер.

2. Класифікація та опис 
технологій ПК:

типи дисплеїв,  дозвіл, 
сенсорні технології.

3. Планування вимог до 
друку.

1. Виконувати установку і 
оновлення системи і 
допоміжних компонентів:

- карт розширення,

- дисплеїв,

- пристроїв введення,

- принтерів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Лекція 4

Тема 4: Ноутбуки і 
планшетні пристрої. 
Android підтримка 
мобільних пристроїв.

1. Ноутбуки: характеристики
та класифікація, пам’ять, 
обслуговування, безпека.

2. Мобільні пристрої: 
характеристики та 
класифікація, пам’ять, 
обслуговування, безпека.

1.  Проводити  підбір
ноутбуків  та  мобільних
пристроїв  для  робітників
компаній  малого  та
середнього бізнесу.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Лекція 5 Тема 5. Структура ІС. 1.Місце мереж в структурі 
інформаційної системи.

2. Види мереж.

3. Безпроводові мережі.

1.  Визначати  обладнання
потрібне  для  розгортання
проводових  і
безпроводових мереж.

2.  Здійснювати  підбір

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

4. Локальні мережі.

5. Модель ТСР/ІР. ІР- 
адресація.

обладнання  за  заданими
вимогами.

id=2257
id=2257

Лекція 6
Тема 6: Віртуалізація  та 
хмарні технології.

1. Загальні технології 
віртуалізації настільних ПК і
продукти.

2. Технологія тонкого 
клієнта .

3. Налаштування тонкого 
клієнта.

4. Типи конфігурацій 
хмарних технологій. 

5. Типи конфігурацій 
хмарних сервісів.

6. Види хмарних додатків.

7. Концепція підтримки 
користувача хмарними 
сервісами.

1. Виконувати віртуалізації
настільних ПК і його 
налаштування.

2.  Інтегрувати  варіанти
хмарних  рішень  в
структуру  окремих
компаній.

3. Визначати типи хмарних
конфігурацій

a. Локальних додатків;

b. Онлайн додатків;

c. Гібридних додатків;

d. Вертикальних додатків.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Лекція 7 Тема 7: Забезпечення 
надійності  роботи ІС.

1. Стратегію безперервності 
бізнесу

2. Оцінку Угоди про рівень 
обслуговування .

1. Виконувати резервне
копіювання

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

3. План для архівації даних, 
зберігання даних.

4.Резервне копіювання. 

5.Використання UPS у 
бізнесі.

view.php?
id=2257

w.php?
id=2257

Лекція 8
Тема 8: Технічне 
обслуговування 
пристроїв.

1. Порядок налаштування 
інструментів та ресурсів 
управління.

2. Налаштування, 
управління, та контроль 
версіями ОС  та додатків.

3.Адміністративне та 
технічне обслуговування.

1.  Розробляти
стратегію  забезпечення
безперервності бізнесу.
2. Визначати  причини

збоїв у бізнесі і напрямки
їх усунення.

3. Налаштовувати
засоби  та  інструменти
управління.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Лекція 9 Тема 9: Пошук 
несправностей 
Troubleshooting.

1. Ефективне спілкування з 
клієнтами.

2. Модель пошуку 
несправностей.

3. Використання ресурсів 
підтримки.

1. Визначати  загальні
клієнтські проблеми.

2.  Застосовувати  6
крокову  методологію
пошуку  несправностей
HP.

3. Раціонально
використовувати
ресурси підтримки. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

Практичне
заняття 1

Тема:: Персональний 
комп’ютер: профіль, 
форм-фактор, 
конфігурація BIOS

безпека настільного  ПК,
конструктивна  побудова
складових ПК

1. Основні функції ПК
2. Ключові компоненти 
комп’ютера.
3. Форм-фактор та профіль 
користувача.
4. Складові життєвого циклу 
клієнтського пристрою.
5. Безпеку настільного ПК.
6. Особливості 
конструктивної побудови 

компонентів ПК.

1. Практично визначати 
ключові компоненти 
комп’ютера.
2.  Визначати  профіль
використання  ПК  для
кожного типу користувача.
3. Налаштовувати BIOS.
4. Застосовувати вимоги 
безпеки настільного ПК.
5. Підключати компоненти 
ПК до материнської плати

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Практичне
заняття 2

Тема: Внутрішні та 
зовнішні накопичувачі.

1. Особливості
побудови 

- Hard Disk Drives (Internal/
External)oSolid 
- State Drives (SSD)
-  Optical Drives 
(CD/DVD) Accessory
-  Drives (MMC, SD, 
Memory Stick, etc.)
2. Як виконувати 
дефрагмінтацію та 
розбиття диску.

1. Здійснювати підбір 

HDD, SSD, CD/DVD, 
MMC, SD, Memory Stick За
вимогами компаній малого
та середнього бізнесу.
2. Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях 
3. Створювати окремі 
області зберігання на 
одному фізичному 
жорсткому диску).

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Практичне
заняття 3

Тема: Периферійні 
засоби 

1. Конструктивні 
особливості та різницю 
між PCI і PCIe.

1. Здійснювати вибір 
обладнання за технічними 
параметрами та вимогами 
користувачів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

2. Різновиди та особливості 
пристроїв виведення 
інформації (моніторів, 
принтерів),  пристроїв 
вводу інформації 
(клавіатура, миша та 
інші)

2. Проводити порівняння 
обладнання із 
використанням 
маркетингових прийомів.

devices/  v  i  
view.php?
id=2257

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Практичне
заняття 4

Тема: Сценарії по 
використанню ноутбуків 
та мобільних пристроїв 

для працівників компаній
середнього та малого 
бізнесу

1. Особливості 
використанню ноутбуків та 
мобільних пристроїв в 
компаніях малого та 
середнього бізнесу.

1. Визначати параметри 
пристроїв, впливові на 
його вибір для працівників 
компаній.

2. Здійснювати підбір 
ноутбуків та мобільних 
пристроїв для працівників 
компаній середнього та 
малого бізнесу.

3. Проводити оцінку 
вибору ноутбуків та 
мобільних пристроїв за 
критерієм ціна-якість.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Практичне
заняття 5

Тема: Локальні та 
глобальні мережі. Устрій 
Інтернету 

1.  Визначати і 
здійснювати підбір 
обладнання для 
розгортання локальних 
мереж.

2. Визначати тип і 
особливості обладнання 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

глобальних мереж.

3 Підключення та 
настройка пристроїв 
з’єднання.

4. Виконувати
розрахунок  IP  адреси  по
масці підмережі

Практичне
заняття 6

Тема: Робота по 
встановленню та 
налаштуванню 
віртуальних машин

1. Виконувати 
віртуалізації настільних
ПК і його 
налаштування.

2. Виконувати роботу по 
встановленню та 
налаштуванню 
віртуальних машин.  

3. Установка тонкого 
клієнта.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Практичне
заняття 7

Тема: Планування 
розвитку  та 
обслуговування 
матеріальної бази 
підприємства.

Застосовувати хмарні 
рішення для хостінга 
додатків.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Практичне
заняття 8

Тема: Забезпечення 
неперервності бізнесу

1. Складати  план  для
архівації, збереження та
витягу даних 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/

http://
dl.dut.edu.ua/

course/

http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

2. Резервне копіювання

3. Перевірка  UPS,
перевантаження  та
огрунтування  для
планування документів

Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Connected
devices/  v  ivie  

w.php?
id=2257

Практичне
заняття 9

Тема: Вивчення 
технології 
Troubleshooting. 

Безпечний режим роботи 
ПК

1. Визначати  загальні
клієнтські проблеми.
2. Застосовувати  6
крокову  методологію
пошуку   несправностей
HP.
3. Раціонально
використовувати   ресурси
підтримки. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
Connected

devices/  v  ivie  
w.php?
id=2257

Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

Самостійна
робота 1

 Пристрої та компоненти
інформаційної системи. 

1. Основні функції ПК

2. Ключові компоненти 
комп’ютера.

3. Безпеку настільного ПК.

6. Конфігурацію BIOS. 

1. Застосовувати вимоги 
безпеки настільного ПК.

2. Налаштовувати BIOS.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольни
й тест №1

(Devices for
Every Kind

of User)

Контрольни
й тест №2

(Desktop PCs
Inside and

Out)

Самостійна
робота 2

 Способи та методи 
зберігання інформації. 

1. Класифікація засобів 
зберігання інформації. 1. Здійснювати підбір 

http://
dl.dut.edu.

Контрольни
й тест №3

http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=70116
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=70116
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=58992
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=58992
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=58992
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=58977
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=58977
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=58977
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

HDD,  SSD,  CD/DVD,
MMC, SD, Memory Stick За
вимогами компаній малого
та середнього бізнесу

ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

(Storage
Devices)

Самостійна
робота 3

 Периферійні засоби

1. Установка, оновлення 
системи і допоміжних 
компонентів:

o карти розширення,

o дисплей,

o пристрої введення,

o принтер.

2. Класифікація та опис 
технологій ПК:

типи дисплеїв,  дозвіл, 
сенсорні технології.

1. Здійснювати вибір 
обладнання за технічними 
параметрами та вимогами 
користувачів.

2. Проводити порівняння 
обладнання із 
використанням 
маркетингових прийомів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольни
й тест №4
(Peripheral
Devices)

Самостійна
робота 4

 Ноутбуки і планшетні 
пристрої. Android 
підтримка мобільних 
пристроїв.

1. Ноутбуки: характеристики
та класифікація, пам’ять, 
обслуговування, безпека.

2. Мобільні пристрої: 
характеристики та 
класифікація, пам’ять, 
обслуговування, безпека.

1.  Проводити  підбір
ноутбуків  та  мобільних
пристроїв  для  робітників
компаній  малого  та
середнього бізнесу.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольни
й тест №9

(Notebooks)

Контрольни
й тест №10

(Mobile
Devices)

Самостійна
робота 5

 Структура ІС. 1.Місце мереж в структурі 
інформаційної системи.

1.  Визначати  обладнання
потрібне  для  розгортання
проводових  і

http://
dl.dut.edu.
ua/course/

Контрольни
й тест №5

http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59203
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59203
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59128
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59128
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59128
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59127
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59127
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59127
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59092
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59092
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59092
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
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http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=70116
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

2. Види мереж.

3. Безпроводові мережі.

4. Локальні мережі.

5. Модель ТСР/ІР. ІР- 
адресація.

безпроводових мереж.

2.  Здійснювати  підбір
обладнання  за  заданими
вимогами.

Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

(Networking)

Самостійна
робота 6

 Віртуалізація  та хмарні 
технології.

1. Загальні технології 
віртуалізації настільних ПК і
продукти.

2. Технологія тонкого 
клієнта .

3. Налаштування тонкого 
клієнта.

4. Типи конфігурацій 
хмарних технологій. 

5. Види хмарних додатків.

1. Виконувати віртуалізації
настільних ПК і його 
налаштування.

2.  Інтегрувати  варіанти
хмарних  рішень  в
структуру  окремих
компаній.

3. Визначати типи хмарних
конфігурацій

e. Локальних додатків;

f. Онлайн додатків;

g. Гібридних додатків;

Вертикальних додатків

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольны
й тест №11

(Thin Clients
and

Virtualization
)

Контрольны
й тест №12
(Taking it to
the Cloud)

Самостійна
робота 7

 Забезпечення надійності 
роботи ІС.

1. Стратегію безперервності 
бізнесу

2. План для архівації даних, 
зберігання даних.

3.Резервне копіювання. 

 Розробляти  стратегію
забезпечення
безперервності бізнесу.

Визначати причини збоїв у
бізнесі  і  напрямки  їх
усунення.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольны
й тест №13
(Business

Continuity)

http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59350
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59350
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59350
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59341
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59341
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59341
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59340
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59340
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59340
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59203
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


Методи та
засоби

комп’ютерних
ІТ

Налаштовувати  засоби  та
інструменти управління.

Самостійна
робота 8

 Технічне 
обслуговування 
пристроїв.

1. Порядок налаштування 
інструментів та ресурсів 
управління.

2. Налаштування, 
управління, та контроль 
версіями ОС  та додатків.

3.Адміністративне та 
технічне обслуговування.

Визначати  загальні
клієнтські проблеми.

Застосовувати  6  крокову
методологію  пошуку
несправностей HP. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольны
й тест №14
(Ongoing

Maintenance)

Самостійна
робота 9

 Пошук несправностей 
Troubleshooting.

1. Ефективне спілкування з 
клієнтами.

2. Модель пошуку 
несправностей.

Використання ресурсів 
підтримки.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
Connected
devices/  v  i  
view.php?
id=2257

Контрольны
й тест №15

(Troubleshoo
ting)

8. Мова вивчення освітньої компоненти

Українською викладаються лекції, практичні заняття, презентації лекцій та ПЗ дублюються англійською, тестування та практичні завдання, задачі
задаються і виконуються англійською мовою

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці

http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59412
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59412
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59412
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59351
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59351
http://dl.dut.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=59351
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257
http://dl.dut.edu.ua/course/Connected%20devices/viview.php?id=2257


на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела

1. Instructor Textbook «Designing & Deploying Connected Device Solutions for Small and Medium Business», Rev. 1.1., Hewlett‐Packard Company,
L.P., 2013.-831p.

2. Таненбаум Э., Бос X. Современные операционные системы. 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015. — 1120 с: ил. — (Серия «Классика computer
science»).

3. Персональні суперкомп'ютери: архітектура, проектування, застосування: монографія / А. О. Мельник, В. А. Мельник ; М-во освіти і науки,
молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 516 с. 

4. Зозуля Ю. «BIOS на 100 %.» - — СПб.: Питер, 2009. —  336 С. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою

 екзамени,  тестування проміжне та фінальне

Контроль рівня навчальних досягнень студентів за навчальною дисципліною «Кінцеві пристрої інформаційних систем» здійснюється у вигляді
поточного тестування та фінального тестування.

Поточне тестування проводиться після кожної лекції,  з метою контролю її міцного  засвоєння. Студенти виконують тести, які спрямовані на
перевірку знань матеріалу лекції. Тести виконуються під час проведення практичного заняття, або у час самостійної роботи після лекції. 

Підсумковий  контроль  навчальних  досягнень  студентів  за  навчальну  дисципліну  здійснюється  у  формі  екзамену.  Результати  заносяться  до
відомості, згідно шкали оцінювання, як оцінка за навчальну дисципліну.

Сертифікаційний екзамен. Якщо студент, по закінченню вивчення навчальної дисципліни, приймає участь у сертифікаційному екзамені на
отримання міжнародного сертифікату, результати екзамену додатково враховуються при обрахуванні підсумкової оцінки за навчальну

дисципліну. При цьому до підсумкових балів за навчальну дисципліну додається сума балів сертифікаційного екзамену  (СЕ) з коефіцієнтом 0,25.
Загальна сума при цьому повинна складати на більше 100 балів, зайві бали не обліковуються.  

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

1. Макети складових ПК
2. Обладнання для доступу до інтерфейсів комутаторів.
3. ПК на кожному робочому місті ауд. 216 із доступом до Internet



Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці
кафедри на англійській мові.


