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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Обчислювальна техніка 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 «Компʼютерна інженерія» 

Рік навчання І, семестр І 

Кількість кредитів: 6, Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові Перекрест Андрій Леонідович 

Профайл викладача http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/перекрест-андрій-

леонідович 

Контактна інформація Ел. адреса: a.perekrest@icloud.com 

Телефон:  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні заняття (на основі проблемного 

викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких методів), 

лабораторні роботи з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем. 

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ 

організації функціонування засобів комп’ютерної техніки і підготовка 

студентів до ефективного її використання в учбовому процесі та подальшій 

інженерній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обчислювальна 

техніка» є: 

– придбання студентами навиків практичної роботи на персональних 

комп’ютерах; 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/


4 

 

  

– використання сучасних програмних засобів для вирішення практичних 

задач. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Загальні: 

Z1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Z7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Z10   Здатність  зберігати  та  примножувати  моральні,  культурні, наукові  

цінності  і  досягнення  суспільства  на  основі  розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу, і суспільство та у розвиток суспільства, техніки і технологій, 

використовувати  різні види та форми активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

 Фахові: 

P1 Здатність  застосовувати  законодавчу  та  нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності  в  галузі  комп’ютерної інженерії. 

          P2 Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для 

розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.  

P10 Здатність  здійснювати  організацію  робочих  місць,  їхнє технічне  

оснащення, розміщення комп’ютерного устаткування, використання 

організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту 

інформації. 

P11 Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів.   
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Програмні результати навчання: 

Знання: 

N1 Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N3 Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії.     

Уміння: 

N7 Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності.   

N9 Вміти застосовувати знання технічних характеристик, конструктивних 

особливостей, призначення і правил експлуатації програмно-технічних засобів 

комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач спеціальності. 

N12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

N16 Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення. 

Комунікація: 

N17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

N18 Використовувати  інформаційні  технології для ефективного 

спілкування на професійному та соціальному рівнях. 

Автономія  і відповідальність: 

N19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати 

та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

N20 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення.  

N21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 
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Структура курсу 
К-сть год. 

Тема 
Результати 

навчання 
Завдання 

Л
К

 

Л
Б

 

С
а

м
.

р
. 

Змістовий модуль 1. Інформаційні та арифметичні основи комп’ютерів. 

3 3 12 

Тема 1. Інформаційні основи 

комп’ютерів. 
N1, N3, N12, 

N16, N17, 

N18, N19, 

N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 2.  Арифметичні основи 

комп’ютерів. 

Загальні відомості про системи числення. 

Системи числення, застосовувані в 

комп’ютерах. Правила і алгоритми 

перекладу чисел з однієї позиційної 

системи числення в іншу. Схема Горнера 

та переклад чисел з однієї позиційної 

системи числення в іншу. 

N1, N3, N7, 

N12, N16, 

N17, N18, 

N19, N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 3. Подання даних в комп’ютерах. 

Подання чисел у природній формі. 

Подання чисел у машинах з фіксованою 

комою. Подання чисел у машинах із 

плаваючої комою. Діапазони подання. 

Нормальна форма числа із плаваючою 

комою. Денормалізація при виконані 

арифметичних операцій.  Подання 

символьних даних. Подання часу. 

N1, N3, N9, 

N12, N16, 

N17, N18, 

N19, N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 4. Кодування двійкових чисел в 

комп’ютерах.  

Прямий, зворотній, додатковий код. 

Виконання арифметичних операцій над 

двійковими числами з фіксованою комою 

в зворотному та додатковому коді. 

Контроль переповнення розрядної сітки 

при додаванні чисел у простих кодах. 

Модифіковані коди. 

N1, N3, N7, 

N9, N12, N16, 

N17, N18, 

N19, N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 2. Логічні та алгоритмічні основи комп’ютерів. 

3 3 12 

Тема 5. Логічні основи комп’ютерів.  

Основні поняття алгебри логіки. 

Елементарні логічні функції та логічні 

елементи. Поняття про комбінаційну 

схему та цифровий автомат. Закони і 

тотожності алгебри логіки. Форми 

подання функцій алгебри логіки. 

Функціональна повнота системи функцій 

алгебри логіки. Алгебри Буля, Пірса та 

Шеффера. 

N1, N3, N12, 

N16, N17, 

N18, N19, 

N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 6. Алгоритмічні основи 

комп’ютерів. 

Поняття алгоритму. Властивості 

N1, N3, N9, 

N12, N16, 

N17, N18, 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 
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алгоритмів. Схеми алгоритмів. Машини 

Тюрінга і Поста. Алгоритмічна 

розв’язність і складність алгоритму. 

Тезиси Тюрінга і Чьорча. Поліноміальна і 

експоненційна складність, NP-задачі. 

N19, N20, N21 практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

Змістовий модуль 3. Основні принципи організації персональних 

комп’ютерів. 

3 3 12 

Тема 7. Принципи організації 

комп’ютерів. Історія розвитку 

комп’ютерів. Закон Мура. Класифікація 

комп'ютерів та їх основні характеристики. 

Структурна схема комп’ютера. 

Гарвардська та прінстонська архітектури. 

Принципи фон Неймана. 

N1, N3, N12, 

N16, N17, 

N18, N19, 

N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 8. Мікропроцесорне ядро 

комп’ютера. Універсальні, проблемно-

орієнтовані і спеціалізовані процесори. 

Основні характеристики процесорів: 

внутрішня і зовнішня тактова частота, 

розрядність регістрів, шини даних, шини 

пам’яті. Характеристики пам’яті. 

Внутрішня та зовнішня пам’ять. Логічна 

організація пам'яті. Фізична організація 

основної пам'яті. 

N1, N3, N12, 

N16, N17, 

N18, N19, 

N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 9. Системні плати IBM- сумісних 

комп’ютерів. 

Чипсети. Південний та північний міст 

чипсета. Шина процесора. Шина пам'яті. 

Шини введення/виведення. Шинно-

мостова та хабова архітектура системної 

плати. Архітектура HyperTransport.  Flash 

ROM BIOS, програма Setup BIOS і 

CMOS-пам’ять, процедура POST. 

N1, N3, N9. 

N12, N16, 

N17, N18, 

N19, N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

3 3 12 

Тема 10. Організація зовнішньої пам’яті 

комп’ютерів. 

Фізична і логічна структура магнітних 

дисків. Принципи організації файлових 

систем. Призначення та структура Master 

Boot Record та Boot Record. CHS-

адресація та її обмеження. Режим LBA. 

Файлові системи FAT12/16/32/64, NTFS, 

Ext2/Ext3. Фізична і логічна структура 

оптичних дисків. 

N1, N3, N9, 

N12, N16, 

N17, N18, 

N19, N20, N21 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

семніраських занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group 

 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2, 

модуль 3  тести 

Наприкінці 

модуля 1, 2, 3 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-

здобувачів.pdf 

1. Відвідування семінарських занять. 

2. Активна і продуктивна участь у семінарських заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

 

http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://193.189.127.179:5010/timeTable/group
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти 

має виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/view.php?id=270 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати 

інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення 

до здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

 

 

 

http://krnu.org/course/view.php?id=270
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


10 

 

  

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=5 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/view.php?id=270 

 правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної діяльності 

здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 
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