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ВСТУП 

 

Цей навчальний курс є базовим нормативним навчальним курсом, що 

викладається в першому  навчальному семестрі для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні, 

арифметичні, логічні й алгоритмічні основи комп’ютерів, а також принципи 

організації комп’ютерів, архітектура персональних комп’ютерів, організація 

пам’яті комп’ютера, файлових систем та інше, що надає повне уявлення про 

процес функціонування сучасних комп’ютерів. 

У межах навчального курсу розглядаються питання з інформаційних і 

логічних основ комп’ютерів, а також принципів організації та архітектури 

персональних комп’ютерів, файлових та операційних систем та інше, що надає 

повне уявлення про процес функціонування сучасних комп’ютерів, а також про 

можливості операційних систем (ОС) Windows за допомогою інтерфейсу 

командного рядка. Ця частина сервісу ОС є майже незнайомою для пересічних 

користувачів.  

Хоча сімейство операційних систем Microsoft Windows набуло 

популярності насамперед завдяки розвиненому графічному інтерфейсу, усі 

версії Microsoft Windows підтримують і засоби командного інтерфейсу, як це 

було ще за часів ОС MS DOS. Кожна наступна версія ОС від Microsoft 

розширювала можливості консольного вікна командного інтерпретатора, 

додаючи до них нові засоби. Сучасні комп’ютери на базі новітніх 

мікропроцесорів виконують процес завантаження так, як і попередні моделі, що 

дозволяє завжди завантажити DOS-подібну операційну систему із зовнішнього 

накопичувача для розв’язання завдань технічної діагностики та обслуговування 

апаратної частини. 

Мета і завдання дисципліни: набуття студентами загальних 

теоретичних і практичних знань у галузі обчислювальної техніки, а також 

отримання знань специфіки власного набору команд Windows NT, виконання 
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діагностики апаратної частини комп’ютера, засвоєння засобів адміністрування 

операційних систем за допомогою інтерфейсу командного рядка та ін. 

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі: навчальна 

дисципліна «Обчислювальна техніка» тісно пов’язаний з такими дисциплінами, 

як «Комп’ютерні системи», «Комп’ютерні мережі», «Проектування та 

адміністрування комп’ютерних  мереж», «Програмування», «Прикладна теорія 

цифрових автоматів», «Системне програмування», «Архітектура комп’ютерів» 

та ін. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– теоретичні та практичні аспекти у галузі обчислювальної техніки; 

– загальні можливості, які надаються операційними системами 

Windows за допомогою інтерфейсу командного рядка; 

– засоби командного інтерпретатора Windows NT; 

– специфіку організації зберігання даних і роботи з ними; 

уміти:  

– виконувати технічну діагностику та обслуговування апаратної 

частини комп’ютера; 

– виконувати аналіз і тестування мережних процесів засобами 

командної оболонки ОС Windows NT; 

– використовувати внутрішні та зовнішні команди командного 

інтерпретатора Windows для роботи з даними та виконання діагностування 

стану комп’ютера. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ  

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  У тому числі 

л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Інформаційні та арифметичні основи комп’ютерів 

Тема 1 Інформаційні основи комп’ютерів 8 2 - 2 4 

Тема 2 Арифметичні основи комп’ютерів 10 2 - 2 6 

Тема 3 Подання даних у комп’ютерах 14 4 - 4 6 

Тема 4 Кодування двійкових чисел у 

комп’ютерах 
12 4 - 2 6 

Усього за змістовим модулем 1 44 12 - 10 22 

Змістовий модуль 2 Логічні та алгоритмічні основи комп’ютерів 

Тема 5 Логічні основи комп’ютерів 10 2 - 2 6 

Тема 6 Алгоритмічні основи комп’ютерів 14 4 - 2 8 

Усього за змістовим модулем 2 24 6 - 4 14 

Змістовий модуль 3 Основні принципи організації  

персональних комп’ютерів 

Тема 7 Принципи організації комп’ютерів 12 2 - 4 6 

Тема 8 Мікропроцесорне ядро комп’ютера 16 4 - 4 8 

Тема 9 Системні плати IBM-сумісних 

комп’ютерів 
14 2 - 4 8 

Усього за змістовим модулем 3 42 8 - 12 22 
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1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 4 Архітектура персональних комп’ютерів 

Тема 10 Стандартні пристрої введення 

/виведення IBM-сумісних комп’ютерів 
14 2 - 4 8 

Тема 11 Організація зовнішньої пам’яті 

комп’ютерів 
16 4 - 4 8 

Тема 12 Принципи організації файлових 

систем 
19 2 - 4 13 

Усього за змістовим модулем 4 49 8 - 12 29 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) - - - - - 

Семестровий контроль (іспит) 3 - - - 3 

Усього годин  162 34 - 38 90 

 

 

2 ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

 

Тема. Робота з діаграмами та рисунками. Рішення систем лінійних 

алгебраїчних рівнянь. Вибір емпіричних формул 

Мета: набуття практичних навичок роботи зі створення, форматування, 

копіювання, переміщення та видалення діаграм і рисунків, знаходження 

матриць і рішення системи лінійних рівнянь у середовищі табличного 

процесора Excel, а також згладжування експериментальних залежностей. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Таблиця Exel – це двовимірна таблиця, що складається з рядків і стовпців 

(записів і полів). Стовпці (поля) повинні мати унікальну назву і містити дані 

одного і того ж типу. Таблиця не повинна мати підсумкових рядків і об'єднаних 

осередків в головній частині, повинна бути відділена від об'єднаних осередків 

листа по хоча б одним рядком або стовпцем з роз'єднаними осередками. Над 
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реляційної таблицею можна виконувати операції арифметичні і логічні 

(сортування, відбір, угрупування і структуризація даних). 

Сортування 

Якщо потрібно впорядкувати таблицю за даними одного стовпчика - 

поставити курсор на будь-яку його осередок і на панелі інструментів 

Стандартна натиснути одну з кнопок Ая (стрілка вниз), Яа (стрілка вгору). 

Якщо дані таблиці потрібно впорядкувати за двома або трьома стовпцями 

одночасно потрібно: 1) вибрати пріоритет сортування за стовпцями; 2) 

поставити курсор на будь-яку клітинку таблиці і дати команду 

Дані => Сортування. В поле <Сортувати по> з переліку вибрати назву 

стовпця пріоритетного із сортування даних, в поле <Потім по> вибрати назву 

стовпця, дані якого будуть відсортовані в рамках першої сортування, і в поле 

<В останню чергу по> вибрати назву стовпця, дані якого будуть відсортовані в 

рамках другої сортування. Для кожного стовпця задати спосіб сортування. 

Якщо необхідно впорядкувати фрагмент таблиці, потрібно виділити ці рядки, 

дати команду Дані => Сортування, для сортування вказувати назви стовпців 

аркуша Exel. За замовчуванням сортування сортує рядки таблиці. Якщо 

потрібно відсортувати стовпці: 

1) виділити таблицю без назви рядків; 

2) дати команду Дані => Сортування => Параметри і вказати сортувати 

стовпці діапазону => вказати рядки для виконання сортування. 

Відбір даних (фільтрація). 

Для відбору даних по будь-яким ознаками, потрібно увійти в режим 

Автофільтр. Для цього поставити курсор на будь-яку заповнену комірку 

таблиці і дати команду: 

Дані => Фільтр => Автофільтр. 

В результаті виконання команди, в осередку з назвою стовпців увійдуть 

кнопки фільтрів. 

Команди фільтру 

(Всі) – скасування встановленого фільтра з цього стовпцю. 
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(Перші 10 ...) – вибирає N найбільших або найменших значень цього 

стовпчика. Чи не працює для текстових даних. 

(Умова) – використовується якщо в умови відбору присутні фрази: 

"починається з ...", "більше", "дорівнює". Працює і для текстових даних. Умова 

може бути простим і складним. Параметри простого умови задаються в 

першому рядку. Складений умова задається в обох рядках і об'єднується 

логічним і / або. Якщо в таблиці присутні порожні клітинки, додаються 

команди <порожньо / не порожньо>. 

Проміжні висновки 

Використовується якщо потрібно виконати арифметичні дії над даними 

таблиці, які згруповані за певною ознакою. 

1) Перед виконанням розрахунків впорядкувати таблицю щодо 1-3 

стовпців, по яких будуть підводитися підсумки. Поставити курсор на будь-яку 

клітинку таблиці і дат команду Дані => Підсумки. У діалоговому вікні 

"Проміжні підсумки" задати поле, по якому сортувалося. 

2) В поле <Операція> вибрати математичне дію, яка виконуватиметься 

над елементами стовпчика (стовпців), помічених прапорцями, в поле додати 

"Підсумки по". В результаті виконання команди зліва від робочого листа 

з'явиться поле структури і під кожною групою даних виконується Підсумок і 

один загальний Підсумок. 

Елементи: Кнопки рівнів. Чим менше цифра, тим більше агреговані дані 

залишаються на аркуші. (-) згорнути, (+) розгорнути рядки з їх даними [- лінії 

структури. 

Скасувати проміжні підсумки командою Дані => Підсумки => Прибрати 

все. 

Якщо потрібно підвести підсумки за даними декількох стовпців, 

необхідно: Відсортувати відповідно до пріоритетів по 2 або 3 стовпцях. 

Команду Дані => Підсумки дають двічі (або тричі). 

У діалоговому вікні в полі "При кожній зміні в" послідовно вказати назви 

стовпців, по яких виконується сортування і задати параметри розрахунку 
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(перший раз прапорець \ / близько "Замінити поточні підсумки" коштує, при 

виконанні підсумків другий і третій раз, його потрібно зняти) . 

 

Порядок виконання самостійної роботи 

Завдання 1. Створити таблицю з декількома однотипними рядами 

числових даних, які залежать від параметра і побудувати для неї кілька видів 

діаграм, а також освоїти основні прийоми роботи з рисунками: 

1. Завантажити табличний процесор Excel. 

2. Створити на сторінці 1 своєї робочої книги таблицю з декількома 

однотипними рядами числових даних, які залежать від параметра. 

3. Побудувати для цієї таблиці діаграму, яка показує обсяг продажу 

мікропроцесорів за роками: 

– викликати майстер діаграм; 

– указати мишкою місце, де повинна знаходиться діаграма; 

– у вікні діалогу, що з’явилося, указати діапазон даних таблиці, для якого 

має бути побудована діаграма; 

– натиснути кнопку «Далі» і вибрати тип діаграми; 

– натиснути кнопку «Далі» і вибрати конкретний вид діаграми; 

– натиснути кнопку «Далі» і вказати, де знаходяться рядки даних і який 

стовпець і рядок таблиці є позначками для осей; 

– натиснути кнопку «Далі» і додати до діаграми легенду, назву діаграми і 

назва осей; 

– натиснути кнопку «Готово» і закінчити процес створення діаграми. 

4. Через головне меню викликати панель інструментів «Діаграма»: 

(Вид\Панель інструментів ...\Діаграма\ОК). 

5. Вибрати новий вид діаграми (діаграму з областями, гістограму, графік, 

точкову діаграму). 

6. Для сум побудувати кругову діаграму. 

7. Відформатувати діаграми. 
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8. Ознайомитися зі структурою та використанням панелі інструментів 

«Рисування». 

Завдання 2. За допомогою прямого ходу методу Гаусса визначити ранг 

матриці та розв’язати в матричному вигляді систему лінійних рівнянь: 

1. Завантажити табличний процесор Excel. 

2. Присвоїти сторінці 2 своєї робочої книги ім’я «СЛАР (Система 

лінійних алгебраїчних рівнянь)». 

За алгоритмом Гаусса знайти ранг матриці коефіцієнтів і розширеної 

матриці системи рівнянь, використовуючи дії множення матриці на число, 

додавання та віднімання матриць: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 3 1,

2 5 4 4,

3 2 5

x x x

x x x

x x x

  


  
   

 

3. Знайти детермінант матриці коефіцієнтів за допомогою функції 

МОПРЕД (масив). 

4. Знайти рішення зазначеної системи рівнянь, для чого: 

– знайти матрицю, зворотну до матриці коефіцієнтів; 

– помножити зворотну матрицю на вектор вільних членів. 

6. Перевірити правильність рішення, помноживши матрицю коефіцієнтів 

на вектор знайдених значень невідомих. 

5. Використовуючи копії структури, отриманої під час виконання пунктів 

3–6, розв’язати такі системи рівнянь: 

1) 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 11,

2 7 2,

3 2 10

x x x

x x x

x x x

   


  
    

          2) 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

2 3 9,

2 2,

3 2 2 7

x x x

x x x

x x x

  


   
   

        3) 
1 2 3

1 2 3

1 2 3

4 2 1,

2 3 7,

3 7 8

x x x

x x x

x x x

   


   
    

 

і проаналізувати отримані результати. 

Завдання 3. Використовуючи механізми підбору параметра і пошуку 

рішення згладити експериментальну залежність методом найменших квадратів.  

1. Завантажити табличний процесор Excel. 

2. Створити таблицю значень відповідно до варіанта, наприклад: 

      x       y 



12 

    0,0 -36,6141 

    0,5 -41,2946 

    1,0 -45,1692 

    1,5 -48,2379 

    2,0 -50,5007 

    .....          ……… 

3. Побудувати для цієї таблиці точкову діаграму. 

4. За допомогою методу найменших квадратів знайти невідомі параметри, 

для яких наближення до даної функції є найкращим. 

Теоретичне обґрунтування методу найменших квадратів полягає в тому, 

що сума квадратів відхилень експериментальних точок від згладженої кривої 

повинна звертатися в мінімум. Це вимога найкращого узгодження шуканої 

кривої і експериментальних точок. 

5. Побудувати на одному графіку вихідні емпіричні значення та вибрану 

теоретичну функцію, наприклад: 

-60,00

-40,00

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

y

x

 
 

Зміст звіту 

1. Титульна сторінка.  

2. Опис виконання роботи відповідно до вказаних пунктів до кожного 

завдання.  

Варіанти для завдання 3 наведено в табл. 1. 
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 Таблиця 1 – Варіанти для завдання 3 

Варіант № 1 2 3 4 5 6 7 8 

t y y y y y y y y 

0 0.741 1.456 1.21 -0.116 -0.464 -0.619 1.001 -0.238 

0.5 0.868 0.924 1.086 0.155 -0.14 -0.829 1.162 -0.678 

1 1.284 1.111 1.38 0.02 -0.724 -0.975 1.463 -1.29 

1.5 1.258 2.133 1.206 -0.342 -1.11 -1.121 1.082 -0.913 

2 1.753 1.369 1.525 -0.338 -1.313 -1.772 1.363 -0.812 

2.5 1.677 1.505 1.511 -0.363 -1.462 -1.191 0.489 -0.845 

3 1.665 1.629 1.687 -0.892 -1.038 -1.718 0.781 -1.609 

3.5 1.299 2.348 1.751 -0.859 -0.938 -1.599 0.126 -0.836 

4 1.215 2.131 1.509 -0.773 -0.937 -1.541 -0.325 -1.186 

4.5 0.887 1.293 1.089 -0.257 -0.379 -1.324 -0.481 -1.089 

5 1.45 1.806 1.4 -0.086 -0.972 -1.035 0.187 -1.198 

5.5 0.537 1.099 1.219 -0.234 -0.071 -1.368 -0.805 -0.791 

6 0.22 0.81 0.773 -0.252 -0.425 -0.732 -0.981 -0.913 

6.5 0.533 0.733 0.422 -0.029 0.354 -0.055 -0.462 -0.599 

7 0.194 0.517 0.299 0.384 0.702 0.028 -0.335 0 

7.5 -0.163 0.731 0.713 0.791 0.953 -0.072 -0.654 -0.026 

8 -0.291 0.27 0.541 0.84 0.509 0.339 -0.203 0.651 

8.5 -0.742 0.403 0.347 0.838 0.381 0.226 -0.389 0.253 

9 -0.24 -0.333 0.164 0.974 0.946 0.49 0.573 0.575 

9.5 -0.173 -0.097 -0.142 0.786 1.157 0.207 0.557 0.627 

10.0 -0.086 -0.322 0.327 0.789 0.705 0.964 1.16 0.405 

Варіант № 9 10 11 12 13 14 14 16 

t y y y y y y y y 

0 -0.131 1.474 1.134 1.857 2.018 0.467 2.491 2.188 

0.5 -0.75 1.785 1.027 2.145 1.956 0.487 2.516 2.248 

1 -0.422 2.28 1.012 1.402 1.506 0.421 2.621 2.482 

1.5 -0.977 2.703 1.638 0.985 1.354 0.557 2.545 2.596 

2 -1.37 2.102 1.225 1.012 1.051 0.194 2.315 2.544 

2.5 -1.313 2.606 1.15 0.088 0.351 0.293 2.085 2.517 

3 -1.384 2.953 1.303 0.662 0.337 0.138 2.062 2.536 

3.5 -0.758 2.921 1.334 -0.296 0.241 -0.08 1.955 2.668 

4 -0.586 2.418 1.777 0.274 -0.422 0.073 1.923 2.649 

4.5 -1.124 2.555 1.026 -0.35 -0.387 -0.086 2.085 2.581 

5 -1.101 2.042 0.911 -0.351 -0.05 -0.12 2.096 2.433 

5.5 -0.785 2.477 1.1 0.116 -0.299 0 2.071 2.432 

6 -0.445 1.912 0.946 0.05 0 0.159 2.111 2.527 

6.5 -0.267 1.271 0.561 0.987 0.045 0.362 2.328 2.588 

7 0.115 1.475 0.235 0.765 1.309 0.403 2.482 2.533 

7.5 0.525 1.055 -0.01 1.222 1.034 0.306 2.311 2.186 

8 0.349 0.999 0.355 1.438 1.316 0.37 2.544 2.235 

8.5 0.818 1.298 0.226 1.316 1.34 0.727 2.602 2.169 

9 0.716 1.255 0.086 1.399 1.35 0.53 2.615 2.082 

9.5 0.833 0.813 -0.078 1.295 1.7 0.456 2.659 1.952 

10.0 0.684 1.195 -0.078 1.693 1.758 0.417 2.632 2.075 
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Продовження таблиці 1 

Варіант № 17 18 19 20 21 22 23 24 

t y y y y y y y y 

0 2.398 2.553 2.437 0.678 0.79 0.434 1.82 1.921 

0.5 2.382 2.484 2.54 0.649 0.697 0.484 2.076 2.468 

1 2.291 2.414 2.448 0.616 0.737 0.382 1.585 1.383 

1.5 2.493 2.441 2.47 0.31 0.432 0.381 2.454 1.435 

2 2.531 2.293 2.492 0.277 0.58 0.361 2.392 1.424 

2.5 2.455 2.347 2.235 0.324 0.314 0.369 1.789 0.948 

3 2.442 2.354 2.216 0.148 0.158 0.372 1.563 0.026 

3.5 2.652 2.231 2.172 0.175 0.322 0.307 0.285 0.528 

4 2.484 2.083 1.975 -0.025 0.138 0.203 -0.613 -0.848 

4.5 2.61 2.156 1.87 0.033 0.178 0.161 -0.012 -0.966 

5 2.342 1.947 1.93 0 0.043 0.17 0.328 -0.745 

5.5 2.193 1.838 1.951 -0.077 0.231 0.227 0.1 -1.329 

6 2.171 1.975 2.166 0.067 0.217 0.2 -1.19 -1.16 

6.5 2.021 2.016 2.1 0.135 0.193 0.141 -1.065 -0.994 

7 2.107 2.161 2.275 0.19 0.234 0.256 -0.867 -0.089 

7.5 2.022 2.001 2.263 0.348 0.309 0.272 -0.055 0.159 

8 1.845 2.289 2.291 0.302 0.533 0.258 -0.152 -0.164 

8.5 1.866 2.274 2.362 0.479 0.706 0.332 0.505 0.615 

9 1.93 2.366 2.512 0.576 0.658 0.346 1.12 0.454 

9.5 1.891 2.5 2.651 0.701 0.79 0.357 1.375 1.322 

10.0 2.039 2.5 2.572 0.559 0.578 0.453 1.384 1.453 

 

Питання для самоперевірки 

1. Як змінити колір якого-небудь елемента діаграми? 

2. Що станеться, якщо в початковій таблиці видалити, наприклад, другий 

рядок? 

3. Як видалити який-небудь ряд даних з діаграми? 

4. Як намалювати правильне коло? 

5. Як ввести текст в малюнок? 

6. Які стандартні функції для роботи з матрицями має Excel? 

 

Література: [1, с. 54–75; 2, с. 112–125; 5, с. 1–34]. 
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3 ПРИКЛАД ВАРІАНТА ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ КРОКІВ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Завдання 2.  

Крок 1. Записуємо через підрядник коефіцієнти, які стоять біля змінних 

рівнянь. 

Крок 2. Знаходимо ранг матриці методом Гаусса: 

а)  

– перший рядок: ділимо всі значення в ній на перший коефіцієнт у цьому 

рядку; 

– другий рядок: ділимо всі значення в ній на перший коефіцієнт у цьому 

рядку і тут же забираємо значення, отримані в першому рядку; 

– третій рядок: ділимо всі значення в ній на перший коефіцієнт у цьому 

рядку і тут же забираємо значення, отримані в першому рядку. 

б) 

– перший рядок: перший рядок, отриманий на попередньому кроці, 

переписуємо без змін; 

– другий рядок: другий рядок, отриманий на попередньому кроці, ділимо 

на другий коефіцієнт в цьому рядку; 

– третій рядок: третій рядок, отриманий на попередньому кроці, ділимо 

на другий коефіцієнт в цьому рядку і тут же забираємо значення, отримані у 

другому рядку. 

в) обчислюємо визначник матриці (матриця коефіцієнтів) за допомогою 

функції МОПРЕД. 

Якщо визначник дорівнює 0, то вивести повідомлення «Система 

розв’язків не має», якщо визначник не дорівнює 0, то вивести повідомлення 

«Система сумісна та визначена. Розв’язок єдиний» (використовувати функцію 

ЯКЩО). 

Крок 3. Обчислюємо зворотну матрицю: 
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 Як приклад того, як обчислюється обернена матриця, розглянемо масив із 

двох рядків і двох стовпців A1: B2, який містить букви a, b, c і d, що 

представляють будь-які чотири числа. У наступній таблиці наведена зворотна 

матриця для A1: B2: 

 Стовпець A Стовпець B 

Строка 1 d/(a*d-b*c) b/(b*c-a*d) 

Строка 2 c/(b*c-a*d) a/(a*d-b*c) 

 

Крок 4. Обчислюємо значення X (X = A-1*B) за допомогою функції 

МУМНОЖ:  

– множимо знайдену зворотну матрицю (виділяємо всі три рядки) на 

останній вектор у вихідній матриці (вектор вільних членів B); 

– множимо два рядки (другий і третій рядок) на останній вектор у 

вихідній матриці; 

– множимо один рядок (третій рядок) на останній вектор у вихідній 

матриці. 

Крок 5. Робимо перевірку за допомогою функції МУМНОЖ (X * A = B): 

– множимо вихідну матрицю (виділяємо всі три рядки) на знайдений 

вектор X; 

– множимо два рядки вихідної матриці (другий і третій рядок) на 

знайдений вектор X; 

– множимо один рядок вихідної матриці (третій рядок) на знайдений 

вектор X. 

Знайдений вектор повинен збігтися з останнім стовпцем вихідної матриці. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ 

 

У 1-у семестрі студенти виконують самостійну роботу, що складається з 3 

завдань. Загальна кількість балів, яку отримують студенти за виконання 

самостійної роботи, становить максимально 5 балів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 

82–89 В 
Добре  

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Обчислювальна техніка» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» 
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