
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» 
                                                                                                            (назва) 

Освітнього рівня   Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальності        122 «Комп’ютерні науки» 

Галузь знань          12 «Інформаційні технології» 

 

1. Назва освітньої компоненти   «Системне програмування та архітектура комп’ютерів» 
                                                                                            (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)  -  основна                                                                                                                                                                             

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

2,04 72 36  18 18 - 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Об’єктно-орієнтоване програмування JAVA. 

2. Програмування мобільних пристроїв. 

3. Кінцеві пристрої інформаційних систем. 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Інфраструктура мереж майбутнього. 

2. Хмарні технології. 

3. Телекомунікаційні та інформаційні мережі.  

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Здатність до системного мислення, застосування методології 
системного аналізу для дослідження складних проблем різної 
природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що 
мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики. 

1. Застосовувати знання основних форм і законів мислення, основ 

методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, 

обробки та синтезу інформації в предметній області  

комп'ютерних наук. 

2. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 
застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, 

2. Проектувати,            розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання  
обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та 
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об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними 
моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і 
механізмами управління. 

складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей 
алгоритмів та обчислюваних функцій. 
 

3. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного призначення з урахуванням 

архітектури, конфігурування, показників результативності 

функціонування операційних систем і системного програмного 

забезпечення. 

3. Володіти  мовами системного програмування та   методами розробки 
програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати 
мережні технології,  архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні 
навички    технології    адміністрування    комп’ютерних   мереж   та  їх  
програмного забезпечення. 
 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Проектування комп’ютерних архітектур та розробка програмних 

засобів. 

1. Використовувати  знання  щодо архітектури і сучасних тенденцій 

розвитку комп’ютерної техніки. 

2. Розумітися на особливостях оптимізації інтерфейсу апаратного та 

програмного забезпечення. 

3. Використовувати  в  практичному сьогоденні знання щодо основних 

принципів побудови комп’ютерів. 

4. Писати та налаштовувати програми на асемблері. 

2. Моделювання, проектування, розробка та супровід комп’ютерних 

систем і технологій. 

1. Створювати операційне середовище, забезпечувати надійність і 

ефективність роботи самого комп’ютера  та комп’ютерної мережі. 

Проводити необхідну діагностику і профілактику апаратури.  

Виконувати допоміжні технологічні процеси (копіювання,  відтворення 

файлів, програм і баз даних і т.д.). 

2. Розумітися на проблемах конвеєрної обробки команд,  причинах 

виникнення структурних конфліктів і конфліктів даних. Недоліках 

дублювання ресурсів.  Перевагах суперскалярної архітектури 

процесорів. 

3. Визначати склад та основні технічні характеристики ПК.  Інтерфейсу 

і шини комп’ютера. Материнської  плати.  Контролерів і  портів.  

Пристроїв вводу-виводу  інформації.  Системного блоку. У подальшому 

модернізувати комп’ютер. 

3. Розробка та використання засобів контролю та діагностики 

підтримки функціонування комп’ютерних систем. 

1. Налаштувати роботу  пристроїв   вводу-виводу  ПК.  Клавіатуру і 

мишки. Моніторів.  Принтерів.  Сканерів. Модемів. Мережевих карт. 

Систем віртуальної реальності. 

4. Професійне використання програмного забезпечення та 

архітектурних рішень побудови комп’ютерів різних класів. 

1. Тестувати та обслуговувати  комп’ютер. Практично реалізовувати 

методологію  пошуку та усунення несправностей: збирати необхідну 

інформацію, аналізувати інформацію з метою встановлення проблеми,  



 3 

розробляти та виконувати план дій,  тестувати  комп’ютер після 

усунення несправності.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 
1. Застосовувати  знання  основних  форм  і законів  абстрактно-логічного  мислення,         основ методології наукового пізнання,   форм і методів  
    вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук. 
2. Проектувати,     розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач,     оцінювати  ефективність та складність     
    алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій. 
3. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм,     що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем,   знати 
    мережні технології,        архітектури комп’ютерних  мереж,    мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж  та  їх  
    програмного забезпечення. 

4. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного 

    програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 

Тема:  Комп’ютери  їх 

розвиток та архітектура  
 

1. Історію розвитку 

комп’ютерних архітектур.  

2. Особливості побудови 

перших комп’ютерів.  

3. Машини Тьюринга.  

4. Архітектуру комп’ютера 

фон. Неймана.  

5. Види комп’ютерів.  

Мейнфрейм. Робочі станції. 

Персональний комп’ютер.  

Ноутбук.  Кишенькові  

комп’ютери. Планшети.  

1. Вміти використовувати  

знання  щодо архітектури і 

сучасних тенденцій 

розвитку комп’ютерної 

техніки. 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 2 

Тема: Елементна база 

комп’ютерів 

 

1. Основи побудови ПК, 

номенклатуру інтегральних 

мікросхем.     

2. Основні функціональні 

елементи: дешифратори, 

шифратори, тригери, 

інвертори, регістри.  

1. Розумітися на 

особливостях оптимізації 

інтерфейсу апаратного та 

програмного забезпечення. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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3. Класифікацію 

інтегральних схем. 

4. Систему команд 

комп’ютера. 

 

Лекція 3 

Тема: Архітектура 

комп’ютерів різних 

типів 

 

1. Основні типи архітектуру 

сучасних коп’ютерів і 

комп’ютерних систем.   

2. Архітектуру системи 

команд.  

3. Основні принципи 

побудови комп’ютерів.  

4. Архітектуру комп’ютера 

фон. Неймана.  

5. Архітектуру комп’ютера 

майбутнього. 

 

1. Вміти використовувати  

знання щодо основних 

принципів побудови 

комп’ютерів. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 4 

Тема: Системне 

програмування та 

забезпечення 
 

1. Типове системне 

програмне забезпечення.  

2. Додатки. 

3. Системні програми. 

3. Базове та сервісне 

програмне забезпечення.  

 

1. Вміти створювати 

операційне середовище, 

забезпечувати надійність і 

ефективність роботи 

самого комп’ютера  та 

комп’ютерної мережі.  

2. Проводити необхідну 

діагностику і профілактику 

апаратури.   

3. Виконувати допоміжні 

технологічні процеси 

(копіювання,  відтворення 

файлів, програм і баз даних 

і т.д.). 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 5 

Тема: Програмування 

на ассемблері 

 

1. Особливості створення і 

написання програм на 

ассемблері.   

2. Систему запису програм с 

деталізацією до окремих 

1. Вміти писати та 

налаштовувати програми 

на ассемблері.  

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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машинних команд. 

3. Додатки мови ассемблер.  

4. Алгоритм роботи 

ассемблеру.   

5. Макророзширення.   

6. Можливості застосування 

макрозасобів. 

Лекція 6 

Тема: Архітектура та 

функціонування 

процесорів 

 

1. Особливості  внутрішньої 

побудови процесорів. 

2. Режими роботи.  

3. Принципи паралельної 

обробки команд. 

4. Синхронний і 

асинхронний обмін.  

5. Конвеєрну і супер-

скалярну обробку. 

6. Формати команд 

процесора і486. 

7.  Особливості Risc - 

архітектури.  

8. Внутрішню конструкцію 

процесору.  

 

1. Розумітися  на  

проблемах:  конвеєрної 

обробки команд,  

причинах виникнення 

структурних конфліктів і 

конфліктів даних. 

2. Вміти визначати 

недоліки дублювання 

ресурсів.  

3. Вміти застосовувати 

перевагах суперскалярної 

архітектури процесорів. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 7 

Тема: Архітектура 

системного блоку 

 

1. Загальну структуру 

комп’ютера.  

2. Роботу інтерфейсу і шини 

комп’ютера.  

3.Устрій  материнської 

плати.   

4. Контролери і порти 

комп’ютера. 

5.  Пристрої вводу-виводу 

інформації. 

6.  Системний блок. 

 

1. Вміти визначати склад 

та основні технічні 

характеристики ПК.   

2. Розумітися на інтерфейсі 

і шини комп’ютера.  

3. Розумітися на 

материнських  платах. 

4. Розумітися на 

контролерах  і  портах. 

5. Розумітися на пристроях 

вводу-виводу  інформації.  

6. Системного блоку. 

7. Вміти модернізувати 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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комп’ютер. 

Лекція 8 
Тема: Пристрої вводу-

виводу ПК 

1. Пристрої  вводу-виводу  

ПК.   

2. Клавіатуру і мишки.  

3. Монітори. 

4.  Принтери.  

5.  Сканери. 

6. Модеми. 

7. Мережеві карти. 

8. Системи віртуальної 

реальності. 

 

1. Вміти налаштувати 

роботу  пристроїв   вводу-

виводу  ПК.  Клавіатуру і 

мишки. Моніторів.  

Принтерів.  Сканерів. 

Модемів. Мережевих карт. 

Систем віртуальної 

реальності. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лекція 9 

Тема: Усунення 

помилок та 

обслуговування роботи 

комп’ютера. 
 

1. Основні методи усунення  

помилок роботи  та 

обслуговування роботи 

системного блоку 

комп’ютера, 

2. Пристроїв вводу-виводу. 

3. Контролерів материнської 

плати. 

4. Памяті комп’ютера.  

5. Процесора. 

6. Інтерфейсу і шини. 

7. Мережевої карти. 

 

1. Вміти тестувати та 

обслуговувати  комп’ютер. 

Практично реалізовувати 

методологію  пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми,  

розробляти та виконувати 

план дій,  тестувати  

комп’ютер після усунення 

несправності.  

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 1 

Тема:  Комп’ютери  їх 

розвиток та архітектура  

 

1. Історію розвитку 

комп’ютерних архітектур.  

2. Особливості побудови 

перших комп’ютерів.  

3. Машини Тьюринга.  

4. Архітектуру комп’ютера 

фон. Неймана.  

5. Види комп’ютерів.  

Мейнфрейм. Робочі станції. 

Персональний комп’ютер.  

1. Вміти використовувати  

знання  щодо архітектури і 

сучасних тенденцій 

розвитку комп’ютерної 

техніки. 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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Ноутбук.  Кишенькові  

комп’ютери. Планшети.  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Елементна база 

комп’ютерів 
 

1. Основи побудови ПК, 

номенклатуру інтегральних 

мікросхем.     

2. Основні функціональні 

елементи: дешифратори, 

шифратори, тригери, 

інвертори, регістри.  

3. Класифікацію 

інтегральних схем. 

4. Систему команд 

комп’ютера. 

 

1. Розумітися на 

особливостях оптимізації 

інтерфейсу апаратного та 

програмного забезпечення. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 3 

Тема: Архітектура 

комп’ютерів різних 

типів 
 

1. Основні типи архітектуру 

сучасних коп’ютерів і 

комп’ютерних систем.   

2. Архітектуру системи 

команд.  

3. Основні принципи 

побудови комп’ютерів.  

4. Архітектуру комп’ютера 

фон. Наймана.  

5. Архітектуру комп’ютера 

майбутнього. 

 

1. Вміти використовувати  

знання щодо основних 

принципів побудови 

комп’ютерів. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 4 

Тема: Системне 

програмування та 

забезпечення 

 

1. Типове системне 

програмне забезпечення.  

2. Додатки. 

3. Системні програми. 

3. Базове та сервісне 

програмне забезпечення.  

 

1. Вміти створювати 

операційне середовище, 

забезпечувати надійність і 

ефективність роботи 

самого комп’ютера  та 

комп’ютерної мережі.  

2. Проводити необхідну 

діагностику і профілактику 

апаратури.   

3. Виконувати допоміжні 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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технологічні процеси 

(копіювання,  відтворення 

файлів, програм і баз даних 

і т.д.). 

Практичне 

заняття 5 

Тема: Програмування 

на ассемблері 
 

1. Особливості створення і 

написання програм на 

ассемблері.   

2. Систему запису програм с 

деталізацією до окремих 

машинних команд. 

3. Додатки мови ассемблер.  

4. Алгоритм роботи 

ассемблеру.   

5. Макророзширення.   

6. Можливості застосування 

макрозасобів. 

1. Вміти писати та 

налаштовувати програми 

на ассемблері.  

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 6 

Тема: Архітектура та 

функціонування 

процесорів 
 

1. Особливості  внутрішньої 

побудови процесорів. 

2. Режими роботи.  

3. Принципи паралельної 

обробки команд. 

4. Синхронний і асинхрон-

ний обмін.  

5. Конвеєрну і супер-

скалярну обробку. 

6. Формати команд 

процесора і486. 

7.  Особливості Risc - 

архітектури.  

8. Внутрішню конструкцію 

процесору.  

 

2. Розумітися  на  

проблемах:  конвеєрної 

обробки команд,  

причинах виникнення 

структурних конфліктів і 

конфліктів даних. 

2. Вміти визначати 

недолікі дублювання 

ресурсів.  

3. Вміти застосовувати 

перевагах суперскалярної 

архітектури процесорів. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 7 

Тема: Архітектура 

системного блоку 
 

1. Загальну структуру 

комп’ютера.  

2. Роботу інтерфейсу і шини 

комп’ютера.  

1. Вміти визначати склад 

та основні технічні 

характеристики ПК.   

2. Розумітися на інтерфейсі 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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3.Устрій  материнської 

плати.   

4. Контролери і порти 

комп’ютера. 

5.  Пристрої вводу-виводу 

інформації. 

6.  Системний блок. 

 

і шини комп’ютера.  

3. Розумітися на 

материнських  платах. 

4. Розумітися на 

контролерах  і  портах. 

5. Розумітися на пристроях 

вводу-виводу  інформації.  

6. Системного блоку. 

7. Вміти модернізувати 

комп’ютер. 

Практичне 

заняття 8 

Тема: Пристрої 

 вводу- виводу ПК 

1. Пристрої  вводу-виводу  

ПК.   

2. Клавіатуру і мишки.  

3. Монітори. 

4.  Принтери.  

5.  Сканери. 

6. Модеми. 

7. Мережеві карти. 

8. Системи віртуальної 

реальності. 

 

1. Вміти налаштувати 

роботу  пристроїв   вводу-

виводу  ПК.  Клавіатуру і 

мишки. Моніторів.  

Принтерів.  Сканерів. 

Модемів. Мережевих карт. 

Систем віртуальної 

реальності. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Практичне 

заняття 9 

Тема: Усунення 

помилок та 

обслуговування роботи 

комп’ютера 

1. Основні методи усунення  

помилок роботи  та 

обслуговування роботи 

системного блоку 

комп’ютера, 

2. Пристроїв вводу-виводу. 

3. Контролерів материнської 

плати. 

4. Пам’яті комп’ютера.  

5. Процесора. 

6. Інтерфейсу і шини. 

7. Мереживної карти. 

 

1. Вміти тестувати та 

обслуговувати  комп’ютер. 

Практично реалізовувати 

методологію  пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми,  

розробляти та виконувати 

план дій,  тестувати  

комп’ютер після усунення 

несправності.  

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лабораторне Тема:  Комп’ютери  їх 1. Історію розвитку 1. Вміти використовувати  посилання на  
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заняття 1 розвиток та архітектура  

 

комп’ютерних архітектур.  

2. Особливості побудови 

перших комп’ютерів.  

3. Машини Тьюринга.  

4. Архітектуру комп’ютера 

фон. Неймана.  

5. Види комп’ютерів.  

Мейнфрейм. Робочі станції. 

Персональний комп’ютер.  

Ноутбук.  Кишенькові  

комп’ютери. Планшети.  

знання  щодо архітектури і 

сучасних тенденцій 

розвитку комп’ютерної 

техніки. 

електронний 

ресурс 

Лабораторне 

заняття 2 

Тема: Елементна база 

комп’ютерів 

 

1. Основи побудови ПК, 

номенклатуру інтегральних 

мікросхем.     

2. Основні функціональні 

елементи: дешифратори, 

шифратори, тригери, 

інвертори, регістри.  

3. Класифікацію 

інтегральних схем. 

4. Систему команд 

комп’ютера. 

 

1. Розумітися на 

особливостях оптимізації 

інтерфейсу апаратного та 

програмного забезпечення. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 
 

Лабораторне 

заняття 3 

Тема: Архітектура 

комп’ютерів різних 

типів 

1. Основні типи архітектуру 

сучасних коп’ютерів і 

комп’ютерних систем.   

2. Архітектуру системи 

команд.  

3. Основні принципи 

побудови комп’ютерів.  

4. Архітектуру комп’ютера 

фон. Неймана.  

5. Архітектуру комп’ютера 

майбутнього. 

 

1. Вміти використовувати  

знання щодо основних 

принципів побудови 

комп’ютерів. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лабораторне Тема: Системне 1. Типове системне 1. Вміти створювати посилання на посилання на 
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заняття 4 програмування та 

забезпечення 

програмне забезпечення.  

2. Додатки. 

3. Системні програми. 

3. Базове та сервісне 

програмне забезпечення.  

 

операційне середовище, 

забезпечувати надійність і 

ефективність роботи 

самого комп’ютера  та 

комп’ютерної мережі.  

2. Проводити необхідну 

діагностику і профілактику 

апаратури.   

3. Виконувати допоміжні 

технологічні процеси 

(копіювання,  відтворення 

файлів, програм і баз даних 

і т.д.). 

електронний 

ресурс 

електронний 

ресурс 

Лабораторне 

заняття 5 

Тема: Програмування 

на ассемблері 

 

1. Особливості створення і 

написання програм на 

ассемблері.   

2. Систему запису програм с 

деталізацією до окремих 

машинних команд. 

3. Додатки мови ассемблера.  

4. Алгоритм роботи 

ассемблеру.   

5. Макророзширення.   

6. Можливості застосування 

макрозасобів. 

1. Вміти писати та 

налаштовувати програми 

на ассемблері.  

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лабораторне 

заняття 6 

Тема: Архітектура та 

функціонування 

процесорів 

1. Особливості  внутрішньої 

побудови процесорів. 

2. Режими роботи.  

3. Принципи паралельної 

обробки команд. 

4. Синхронний і 

асинхронний обмін.  

5. Конвеєрну і супер-

скалярну обробку. 

6. Формати команд 

процесора і486. 

3. Розумітися  на  

проблемах:  конвеєрної 

обробки команд,  

причинах виникнення 

структурних конфліктів і 

конфліктів даних. 

2. Вміти визначати 

недоліки дублювання 

ресурсів.  

3. Вміти застосовувати 

перевагах суперскалярної 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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7.  Особливості Risc - 

архітектури.  

8. Внутрішню конструкцію 

процесору.  

 

архітектури процесорів. 

 

Лабораторне 

заняття 7 

Тема: Архітектура 

системного блоку 

1. Загальну структуру 

комп’ютера.  

2. Роботу інтерфейсу і шини 

комп’ютера.  

3.Устрій  материнської 

плати.   

4. Контролери і порти 

комп’ютера. 

5.  Пристрої вводу-виводу 

інформації. 

6.  Системний блок. 

 

1. Вміти визначати склад 

та основні технічні 

характеристики ПК.   

2. Розумітися на інтерфейсі 

і шини комп’ютера.  

3. Розумітися на 

материнських  платах. 

4. Розумітися на 

контролерах  і  портах. 

5. Розумітися на пристроях 

вводу-виводу  інформації.  

6. Системного блоку. 

7. Вміти модернізувати 

комп’ютер. 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лабораторне 

заняття 8 

Тема: Пристрої вводу- 

виводу ПК 

1. Пристрої  вводу-виводу  

ПК.   

2. Клавіатуру і мишки.  

3. Монітори. 

4.  Принтери.  

5.  Сканери. 

6. Модеми. 

7. Мережеві карти. 

8. Системи віртуальної 

реальності. 

 

1. Вміти налаштувати 

роботу  пристроїв   вводу-

виводу  ПК.  Клавіатуру і 

мишки. Моніторів.  

Принтерів.  Сканерів. 

Модемів. Мережевих карт. 

Систем віртуальної 

реальності. 

 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 

Лабораторне 

заняття 9 

Тема: Усунення 

помилок та 

обслуговування роботи 

комп’ютера 

1. Основні методи усунення  

помилок роботи  та 

обслуговування роботи 

системного блоку 

комп’ютера, 

2. Пристроїв вводу-виводу. 

1. Вміти тестувати та 

обслуговувати  комп’ютер. 

Практично реалізовувати 

методологію  пошуку та 

усунення несправностей: 

збирати необхідну 

посилання на 

електронний 

ресурс 

посилання на 

електронний 

ресурс 
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3. Контролерів материнської 

плати. 

4. Памяті комп’ютера.  

5. Процесора. 

6. Інтерфейсу і шини. 

7. Мереживної карти. 

 

інформацію, аналізувати 

інформацію з метою 

встановлення проблеми,  

розробляти та виконувати 

план дій,  тестувати  

комп’ютер після усунення 

несправності.  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

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 

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

1.Таненбаум Е., Остін Т. Архітектура комп'ютера 6-е видання. - СПб .: Пітер, 2013. - 816 с .: іл. - ISBN 978-5-496-00337-7. 

2. Архітектура комп’ютерів. Машинні команди та програмування на асемблері: навчальний посібник / О.С. Тонкошкур, О.Б. Гниленко, Н.О. 

Матвєєва, О.С. Морозов  Д.: Вид-во «Нова Ідеологія», 2018, 179 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

1. Екзамен та тестування 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

1. Кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база. Для розробки програм на Асемблері на   кафедрі   є    MASM   (Macro Assembler)  –  

продукт    компанії  Microsoft, який дає можливість писати програми для 16, 32 и 64-бітних додатків. 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

 

 

 


