


 
 

 

  



СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни 

«Вступ до комп’ютерної інженерії» 

 

Розробники 

Викладачі 

 

Перекрест Андрій Леонідович,  

д.т.н., професор кафедри КІЕ, 

https://bit.ly/3kLkFLm. 

Вадурін Кирило Олегович, 

асистент кафедри КІЕ, 

http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/vadurin-kyrylo-

olegovych. 

Контактний телефон  +380675302814 

E-mail  anpks22@gmail.com 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010 

Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація; 

індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Назва освітньо-

професійної програми 

Комп’ютерна інженерія 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Галузь знань  12 Інформаційні технології 

Спеціальність  123 Комп’ютерна інженерія 

Статус дисципліни  Обов’язкова компонента освітньо-професійної 

програми ООК, вивчається у 3 семестрі ІІ курсу 

Мова викладання українська 

Форми та види 

проведення навчальних 

занять 

Форма навчання – денна. 

Види навчальних занять: лекції, практичні заняття. 

Обсяг дисципліни  

3 кредитів ECTS 

– загальна кількість – 90 год. 

– лекції – 14 год. 

– практичні заняття – 16 год. 

– самостійна робота – 60 год. 

Мета і завдання 

вивчення дисципліни 

Метою вивчення дисципліни є систематизація 

знань та основних положень організації 

навчального процесу, змісту виробничих функцій і 

типових задач діяльності фахівця з комп’ютерної 

інженерії, а також формування цілісного уявлення 

про його сутність та роль в сучасному суспільстві. 

https://bit.ly/3kLkFLm
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/vadurin-kyrylo-olegovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/vadurin-kyrylo-olegovych
mailto:anpks22@gmail.com@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/


Завдання вивчення дисципліни полягає у отриманні 

знань щодо спеціальності та професії фахівця з 

комп’ютерної інженерії, попередня орієнтація на 

коло виробничих функцій, умінь та компетенцій, 

необхідних для їх здійснення. 
 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Розв’язування складних непередбачуваних задач і 

проблем у сферах професійної діяльності, що передбачає 

збирання та інтерпретацію інформації, вибір методів та 

інструментальних засобів, використання, адаптацію та 

удосконалення комп’ютерних технологій, працюючи у 

команді чи самостійно. 

Загальні 

компетентності, 

спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово. 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

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. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у 

вигляді презентацій, науково-технічних звітів. 

P12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

описувати роботу програмнотехнічних засобів, 

комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та їхніх 

компонентів шляхом використання аналітичних методів і 

методів моделювання. 

P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі 

комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати 

обмеження цих технологій. 

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування 

спеціалізованих задач, критично оцінювати отримані 

результати, обґрунтовувати та захищати прийняті 

рішення. 

Програмні 

результати 

навчання 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в 

основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та 

мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання 

даних та моделювання в комп’ютерних системах. 



N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей. 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування нових ідей. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії. 

N15. Вміти виконувати експериментальні дослідження за 

професійною тематикою. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті рішення. 

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. 

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. 
 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

К-сть годин, д/з 

Тема 

Результати 

навчання 

Л
к
 

П
з 

С
р
 

4/0 2/2 10/12 Тема 1. Представлення можливостей 

та досягнень кафедри КІЕ 

N1,8,11 

4/0 2/2 10/12 Тема 2. Нормативне забезпечення для 

підготовки фахівців за ОПП 

бакалаврського рівня зі спеціальності 

123 Комп’ютерна інженерія 

N2,6,17 

2/4 4/4 10/12 Тема 3. Об’єкти професійної 

діяльності та практична підготовка 

здобувачів 

N18,19,21 

2/4 4/4 15/20 Тема 4. Принципи якісного 

забезпечення навчання за ОПП на 

кафедрі КІЕ 

N6,8,15 



2/4 4/4 15/20 Тема 5. Сучасні тенденції розвитку 

галузі комп’ютерної інженерії 

N15,16,20 

14/12 16/16 60/76 Усього годин 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ Завдання Термін виконання Критерії оцінювання 

1 Перевірка виконання 

практичних завдань (у тому 

числі питання, винесені на 

самостійне опрацювання) 

Згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010 

 

Самостійність, 

правильність, вчасність 

виконання завдань, 

розуміння матеріалу, 

творчість 

2 Проходження тематичних 

тестових завдань 

Наприкінці теми Правильність, вчасність 

виконання завдань 

3 Модульний контроль Наприкінці модулю 1 Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Підсумкове тестування Останнє заняття з 

дисципліни 
Самостійність, правильність 

виконання завдань 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polozhennya_osvitnii_proces_2021.pdf) 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних та практичних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на лекційних та практичних 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). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять, складові контролю Бали 

Лекційні заняття: відвідування, опитування, наявність конспекту та 

активність 

10 

Практичні заняття: відвідування, активність, опитування, виконання 

індивідуальних завдань, перевірка самостійної роботи  

60 

Підсумковий тест 30 

Всього 100 

 

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 

http://193.189.127.179:5010/


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 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

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

відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні завдання 

за пропущеними темами (детально відпрацювання наведене у методичних 

вказівках щодо самостійної роботи). 

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. 

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. 

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. 

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти 

за посиланням: http://krnu.org/course/view.php?id=1991. 

 

Методичне забезпечення 

http://krnu.org/course/view.php?id=1991. 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Силабус. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
http://krnu.org/course/view.php?id=1991
http://krnu.org/course/view.php?id=1991


3. Методичні вказівки щодо практичних занять.

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи.

5. Засоби діагностики знань: індивідуальна контрольна робота, тести та

опитування для поточного та підсумкового контролю. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Advances in Computer Science for Engineering and Education / ed. by Z.

Hu et al. Cham : Springer International Publishing, 2022. URL: 

https://doi.org/10.1007/978-3-031-04812-8 (date of access: 04.09.2022). 

2. Calculus for Engineering Students: Fundamentals, Real Problems, and 
Computers / M. Carr et al. Elsevier Science & Technology Books, 2020. 352 p. 

3. Control, Computer Engineering and Neuroscience / ed. by S. Paszkiel. Cham 
: Springer International Publishing, 2021. URL: https://

doi.org/10.1007/978-3-030-72254-8 (date of access: 04.09.2022). 

4. Gorlatch S., Salem A.-B. M. Materials, Computer Engineering and 
Education Technology. Trans Tech Publications, Limited, 2021. 

5. Oklobdzija V. G. Computer Engineering Handbook. Taylor & Francis 
Group, 2019. 1648 p. 

6. Ridha A., Ridha N., Ridha M. Computer Engineering on Overview: 
Compulsory. Independently Published, 2020. 308 p. 

7. Satyanarayana B., Kumar T. V. P., Shaw S. M. Mathematical Foundations 
of Computer Science. Taylor & Francis Group, 2019. 440 p. 

8. Shirley P., Marschner S. Fundamentals of Computer Graphics. CRC Press 
LLC, 2021. 700 p. 

9. Маніфест нового індустріального розвитку України. – Вебсайт 
«Industry4Ukraine». URL: https://www.industry4ukraine.net/publications/manifesto-

industry4ukraine/ (дата звернення: 04.09.2022). 

10. Економічне відродження через індустріальний розвиток України. 
Колективна монографія. За ред. В. Власюка. – Харків: Повноколір, 2020. – 432 с. 

– Веб-сайт Державного підприємства «Упромзовнішекспертиза». URL: http://

www.expert.kiev.ua/docs/book2020_13.pdf (дата звернення: 04.09.2022).

11. United Nations Industrial Development Organization, 2020. 

Industrialization as the driver of sustained prosperity. Vienna. – 180 p. – URL: 

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-

04/UNIDO_Industrialization_Book_web4.pdf  (date of application: 04.09.2022). 

12. Weiss John. Taxonomy of Industrial Policy: Inclusive and Sustainable 
Industrial Development Working Paper Series WP 08 / 2015. United Nations Industrial 

Development Organization, 2015. – 47 p. – URL: 

https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/9925558/unido-

file-9925558 (date of application: 04.09.2022). 

13. United Nations Industrial Development Organization, 2020. Competitive 
Industrial Performance Index 2020. Vienna, Austria. CIP Index, Edition 2020: Country 

and Economy Profiles. – 329 p. URL: 

https://stat.unido.org/content/publications/competitiveindustrial-performance-index-

http://www.expert.kiev.ua/docs/book2020_13.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-04/UNIDO_Industrialization_Book_web4.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-04/UNIDO_Industrialization_Book_web4.pdf
https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/9925558/unido-file-9925558
https://www.unido.org/api/opentext/documents/download/9925558/unido-file-9925558
https://stat.unido.org/content/publications/competitiveindustrial-performance-index-2020%253a-country-profiles?_ga=2.33104505.654624406.1606227150-1751567484.1606227150


URL: 

2020%253a-country-profiles?_ga=2.33104505.654624406.1606227150-1751567484.1606227150 

(date of application: 04.09.2022). 

14. Gunther Tillman, Alcorta Ludovico. Industrial Policy for Prosperity: 
Reasoning and Approach. Vienna. United Nations Industrial Development 

Organization, 2011. – 35 p. – Веб-сайт ЮНІДО. URL: https://www.unido.org/api/

opentext/documents/download/9928765/unido-file-9928765 (date of application: 

04.09.2022). 

15. Юрчак Олександр. Українська стратегія Індустрії 4.0 – 7 напрямів 
розвитку. – Веб-сайт «Industry4Ukraine». URL: https://industry4-0-

ukraine.com.ua/2019/01/02/ukrainska-strategiya-industrii-4-0-7-napriankiv-rozvutku/ 

(дата звернення: 04.09.2022). 

16. Проєкт національної програми кластерного розвитку до 2027. – Веб-

сайт «Industry4Ukraine». 

https://www.industry4ukraine.net/publications/proyekt-naczionalnoyi-programy-

klasternogo-rozvytkudo-2027/ (дата звернення: 04.09.2022). 

17. EQuIP – Enhancing the Quality of Industrial Policies. – Веб-сайт ЮНІДО. 
URL: http://www.equip-project.org (date of application: 04.09.2022). 

18. Industrial Strategy: building a Britain fit for the future: Policy paper. 
Department for Business, Energy & Industrial Strategy, UK, 27 November 2017 (Last 

updated 28 June 2018). – 256 p. – Веб-сайт «GOV.UK». URL: 
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