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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Основні розділи, які студенти отримують в ході вивчення цієї дисципліни: 
- апаратні засоби: архітектура, будова та складові ЕОМ; периферійне обладнання; 

інформація: отримання та обробка; 
- програмне забезпечення: операційні системи, прикладне програмне забезпечення; 

офісні застосування: текстові процесори, електронні таблиці, системи управління базами 
даних, майстер презентацій, засоби комунікацій; 

-  комп’ютерні мережі: архітектура, технічні засоби, протоколи обміну інформацією,   
офісні та корпоративні мережі доступу до Інтернет, Інтернет та його сервіси;"хмарні" 
технології, використання Інтернет для управління обладнанням автоматичних систем 
керування; 

- програмування: поняття алгоритмізації; розробка алгоритмів розв’язку задач різних 
типів; програмування в MathCad, поняття мов програмування стандарту МЕК 61131: 
структурований текст (ST - Structured Text), послідовні функціональні схеми (SFC - 
"Sequential Function Chart"); діаграми функціональних блоків (FBD - Function Block 
Diagram), релейно-контактні схеми, або релейні діаграми (LD - Ladder Diagram),  список 
інструкцій (IL - Instruction List); програмування на мові «G». 

Метою курсу є: 
формування у студентів знань з апаратних і програмних засобів комп’ ютерної техніки, 
навичок розробки алгоритмів та написання програм різних ступенів складності та 
здатності правильно обирати програмні засоби для їх використання в системах 
автоматичного керування та інженерній діяльності; 
Завданнями курсу є: 
1) Засвоєння студентами знань про область використання сучасних засобів комп’ ютерної 
техніки та навчитись користуватись сучасними програмними засобами в професійній 
діяльності; 
2) сформувати у студентів навики роботи з офісними та інженерними програмними 
засобами; 
3) надати студентам знання та практичні навички роботи з комп ’ ютерними мережами; 
4) надати студентам знання про структуру, основи функціонування мережі Інтернет та 
оволодіння студентами навичками роботи з основними сервісами глобальної мережі; 
5) навчити студентів розробці алгоритмів та написанню програм на мовах, які 
використовуються при розробці систем автоматичного керування. 
 



Вимоги щодо знань і вмінь , набутих внаслідок вивчення я дисципліни визначені 
кваліфікаційними вимогами і полягають у тому , що студент повинен : 
знати: 
- призначення основних засобів комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв; 
- принципи функціонування програмного забезпечення комп’ ютерів; 
- принципи побудови та функціонування локальних комп’ ютерних мереж; 
- принципи функціонування мережі Інтернет; 
- основи алгоритмізації та області використання мов програмування різного рівня. 
вміти: 
- здійснювати вибір та організацію сумісної роботи програмних та апаратних засобів 
персонального комп'ютера; 
- працювати із основними офісними та інженерними програмними засобами; 
- вибирати та використовувати програмні засоби для вирішення конкретних інженерних 
задач; 
- розробляти алгоритми для вирішення задач розрахункового характеру. 
; 
 

СТРУКТУРА ДИЦИПЛІНИ 

Тема 
Години 

(лекції/лабора
торні) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння, 
балів 

 
Модуль 1 

Тема 1. Будова 
комп’ютера  та 
периферійні 
пристрої 
комп’ютерних 
систем 

 
6/2 

Повинен знати: 
1)  Архітектуру  сучасних 

комп’ютерів настільних, 
вмонтовуваних, контролерів; 
Інтерфейси комп’ютерів. Будову та 
принцип дії  апаратних засобів 
комп’ютерів; Процесори: архітектура, 
будова, система команд, 

2) Оперативна пам’ять: типи, 
види, принцип дії, засоби підвищення 
надійності; ; 

3) Відеосистема ПК: інтегрована 
та зовнішня. 

4) Накопичувачі даних на  
магнітних та оптичних дисках: будова, 
принцип роботи. 

5) Інтерфейси комп’ютерів та 
технічні засоби для побудови систем 
збору даних та систем автоматичного 
керування. 

6) Будова та принцип дії 
периферійних пристроїв комп’ютерних 
пристроїв і систем. 
Повинен вміти: виконувати ремонт 
комп’ютера на рівні заміни окремих 
модульних складових  

Лабораторна робота 
№ 1-1. Будова 
персонального 
комп’ютера. 
Монтаж складових 
частин ПК. 

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться.   

Тема 2. 
Системне 
програмне 
забезпечення 
ПК. 

2/0 Повинен знати: 
1) Види програмного 

забезпечення;   
2) Системне програмне 

забезпечення: операційні системи: 
Windows та Unix-подібні операційні 
системи, драйвери внутрішніх та 
периферійних пристроїв ПК. 

3) Системні утиліти та сервісні 
програми. 

  



Повинен вміти: встановлювати 
операційну систему та прикладні 
програми на персональний комп’ютер. 

Тема 3. 
Комп’ютерні 

мережі.  

2/2 Повинен знати: 
1) Призначення комп’ютерних  

мереж. Основні визначення. 
Класифікація мереж. 

2) Топологія комп’ютерних  
мереж; апаратні засоби  комп’ютерних  
мереж; середовища передачі даних; 
пристрої для комутації: мережеві 
адаптери; концентратори; комутатори; 
маршрутизатори; протоколи  обміну 
інформацією в комп’ютерних мережах. 

3) Архітектура комп’ютерної 
мережі типу Ethenet з виходом на 
глобальні мережі. 

4) Основні технології побудови 
бездротових мереж 
Повинен вміти: «розгортати» та 
налаштовувати офісну мережу.  

Лабораторна робота 
№ 3-1. Розгортання 
офісної локальної 
комп’ютерної 
мережі Ethernet. 

Здача 
Здача 

лаборатор
ної 

роботи: 
від 3 до 5 

балів. 
Нижче 3-х 

балів 
лаборато

рно 
робота не 
зараховує

ться.   

Тема 4. Інтернет 
та його сервіси 

2/2 Повинен знати: 
1) Структура  Інтернет – мережі. 
2) Проколи Інтернет. 
3) Сервіси Інтернет. 
4) Гіпертекстова розмітка 

документів. 
5) Використання Інтернет для 

сумісної дистанційної роботи з 
документами (на прикладі GoogleDocs). 

 
Повинен вміти: використовувати 
Інтернет-сервіси в інженерній 
діяльності. 

Лабораторні робота 
№ 4-1 та №4-2 
Налаштування 
персонального 
комп’ютера для 
роботи в Інтернет. 
Використання 
сервісів Інтернет. 
Хмарні обчислення. 
Дистанційна робота 
з документами 
спільного 
використання на 
прикладі 
GoogleDocs 

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться.   

Модуль 2 
Тема 5.Офісне 

програмне 
забезпечення. 

Табличний 
процесор.  

Використання 
його 

розширених 
можливостей 

0/6 Повинен знати: 

Офісні пакети програм. Склад сучасних 
офісних пакетів ( на прикладі Microsoft 
Office, Open Office, StarOffice .Основні 
можливості текстового процесора на 
прикладі MS Word та основні способи  
роботи в середовищі. Електронні 
таблиці:  Основні можливості  
табличного процесора на прикладі MS 
Excel та основні способи  роботи в 
середовищі. 

Майстри презентацій. Комунікаційні 
засоби офісних пакетів програм. 

Повинен вміти: використовувати 
офісні застосування та  в інженерній 
діяльності. 

Користуватись табличним процесором 
для виконання інженерних розрахунків 
та розв’язування задач. 

Лабораторна робота 
№5- 1  - 5/3 . 
Електронні 
таблиці. Робота з 
табличним 
процесором MS 
Excel. Складання 
звітів.  Побудова 
зведених таблиць. 
Розв’язання 
математичних 
задачвикористання 
надбудов «підбір 
параметра» та 
«Пошук рішення». 
Розв’язання задач 
лінійної алгебри.  

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться 



Тема 6. Основи 
алгоритмізації. 

6/0  Повинен знати: 
1) Поняття алгоритму та його види. 
2) Алгоритмічні структури та їх 

графічні зображення. 
3) Особливості побудови 

алгоритмів у різних середовищах 
програмування. 

  

Тема 7. 
Використання 
математичного 

процесора 
MathCad. 
Основи 

розрахунків та 
програмування 

в середовищі 
MathCad. 

4/8 Повинен знати: 
1) Призначення та основні 

можливості пакету MathCad. 
2) Робоче вікно та панелі 

інструментів. 
3) Числові розрахунки. 
4) Функції та побудова графіків 
5) Символьні розрахунки в MathCad  
6) Створення програм в середовищі 

MathCad. 
7) Передача параметрів в в програму: 

чисел, масивів. 
8) Виведення результатів 

розрахунків програми. 
Повинен вміти: використовувати 
математичний процесор MathCad в 
інженерній діяльності для виконання 
інженерних розрахунків та 
розв’язування задач 

Лабораторні роботи 
№7-1  - №7-4. 
Робота в 
середовищі 
математичного 
процесора MathCad. 
Числові та лінійні 
обчислення. 
Використання 
функцій. Побудова 
графіків. 
Програмування в 
MathCad.  

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться.   

Тема 8. 
Програмування 

в середовищі 
Turbopascal. 

2/9 Повинен знати: 

1) Структура програми  
2) Типи даних 
3) Зарезервовані слова 
4) Запис виразів 
5) Математичні оператори 
6) Основні процедури 
7) Оператори управління 

програмою. Оператори циклів. 
8) Обробка масивів 

9) Робота з файлами 
Повинен вміти: мову програмування 
Pascal  для написання розрахункових 
програм 

Лабораторні роботи 
№8-1 - №8-4. 
Програмування в 
середовищі 
TurboPascal/ 
Виконання лінійних 
та циклічних 
розрахунків. Робота 
з масивами. 
Зберігання 
результатів 
розрахунків у 
файлах. Розробка 
програм для 
побудови систем 
збору даних та 
систем 
автоматичного 
керування. 

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться 

Тема 9. 
Програмування 

в середовищі 
LabView. 

6/8 Повинен знати: 

1) Призначення та основні 
можливості пакету LabView. 

2) Лицева панель, панель діаграм, 
вікно функцій та панелі інструментів. 

3) Основні елементи 
програмування LabView 

4) Основні алгоритмічні 
структури LabView. 

5) Послідовності  
6) Циклічні структури 
7) Вмонтовані функції та 

побудова графіків 

Лабораторні роботи 
№9-1 - №9-4. 
Програмування в 
середовищі 
LabView. 
Виконання лінійних 
та циклічних 
розрахунків. Робота 
з масивами. 
Зберігання 
результатів 
розрахунків у 
файлах. Розробка 
програм для 

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться.   



8) Використання LabView для 
побудови систем збору даних та 
автоматичного керування. 

Повинен вміти: застосовувати пакет 
ПЗ LabView для побудови 
вимірювальних систем та обробки 
результатів вимірювань 

побудови систем 
збору даних та 
систем 
автоматичного 
керування. 

Тема 10. 
Системи 

управління 
базами даних 

2/2 Повинен знати:  

1) Основні поняття баз даних.  
2) Основи роботи в СУБД MS 

Access. 
Повинен розуміти: призначення, 
функції та області застосування систем 
управління базами даних.  

Лабораторна робота 
№ 10-1 - №10-3. 
Робота з  СУБД MS 
Access. Створення 
таблиць, Введення 
даних, перегляд і 
перетворення 
даних. Зміна 
структури таблиць.  
Зв’язки між 
таблицями. 
Побудова запитів. 
Аналіз даних. 
Побудова 
кнопкових форм та 
звітів. 
 

Здача 
лаборатор

ної 
роботи: 

від 3 до 5 
балів. 

Нижче 3-х 
балів 

лаборато
рно 

робота не 
зараховує

ться 

Всього за 1 семестр, 70 
Екзамен    30  

Всього за курс 100 
 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час написання модульної контрольної роботи та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні 
текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг студента, 
бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 

 
 


