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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним
планом
Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів: 4

16

4

Модулів:1
Загальна кількість годин: 120

Практичні заняття:

Рік вивчення дисципліни за навчальним планом: 2-4

Лабораторні заняття:

32

8
Семінарські заняття:

Семестр: 4-7

Консультації:

Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3
- самостійна робота: 4

Індивідуальні заняття:

Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Самостійна робота:

72

108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення дисципліни є методи, засоби та прийоми технічного
обслуговування апаратних засобів обчислювальної техніки (ОТ), що
спрямовані на забезпечення працездатного стану протягом гарантованого
терміну експлуатації.
Метою вивчення дисципліни є: засвоєння основних принципів вибору та
розміщення обладнання комп‘ютерних систем, прийоми та навики
розрахунків мережевої напруги вузлів та основні вимоги щодо ведення
документації обслуговування КС.
Передумови для вивчення дисципліни: Архітектура обчислювальних
систем, Комп‘ютерні мережі та Інтернет, Безпека життєдіяльності та охорона
праці.
Міждисциплінарні зв’язки: Захист інформації в інформаційних
системах.
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути
такі результати навчання:
1. Знання: основні складові комп‘ютерної мережі; основні принципи
розрахунків продуктивності електричної потужності комп‘ютерної
системи; загальні характеристики аварійного обладнання та
основні методи їх використання; основні поняття та
характеристики сервера; основні вимоги до серверної та його
обладнання; принципи побудови мережі та налаштування
локальної мережі.

2. Уміння: розраховувати мережеве навантаження вузлів мережі;
вести документацію по обслуговуванню комп‘ютерних систем;
розраховувати максимальну електричну потужність комп‘ютерних
систем; створювати віртуальній сервер на робочому місці;
створювати та налагоджувати локальну мережу; діагностувати
робочу машину та усувати несправності в системі.
3. Комунікація: презентувати, обговорювати та захищати власні
погляди в усній і письмовій формах та за допомогою
інформаційно-комунікаційних технологій; здатність адекватно
поводитися в медіа-інформаційному середовищі.
4. Автономність та відповідальність: здатність вчитися упродовж
життя і вдосконалювати з високим рівнем автономності
кваліфікацію вчителя; здатність зрозуміло та грамотно
висловлювати свої думки й почуття, володіти вербальними та
невербальними засобами інформаційного впливу на учнів.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

1. Вступ.
Вибір
обладнання
комп'ютерної системи.
2. Розрахунок
максимальної
електричної потужності
комп'ютерної системи.
3. Вибір
аварійного
обладнання
та
забезпечення
відмово
стійкості
систем
електроживлення.
4. Сервер.
Розміщення
обладнання
5. Ведення документації по
обслуговуванню
комп'ютерних систем.
Проміжний контроль
Разом:

8

2

6

10

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Консультації

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Лекції

Аудиторні

Кількість годин
(заочна форма навчання)

Індивідуальні
заняття
Самостійна
робота

Консультації

Лабораторні

Семінарські
(практичні)

Назви модулів / тем

Лекції

№
з/п

Аудиторні

Кількість годин
(денна форма навчання)

-

14

2

18

2

20

2

28

2

24

8

4
108

6

2

4

12

10

4

6

16

14

4

10

18

10

4

6

12

48

16

32

4
72

2

2

4

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Вступ. Вибір обладнання комп'ютерної системи.

Вибір основного обладнання системи. Основні характеристики та
принципи роботи обладнання: материнської плати та системного блоку;
процесора та оперативної пам‘яті; зовнішньої пам‘яті; відео системи;
пристроїв введення-виведення. Встановлення та налаштування роботи
окремих компонентів системи Основні принципи діагностики системи.
Тема 2. Розрахунок максимальної електричної потужності
комп'ютерної системи.
Розрахунок

продуктивності

та

ефективності.

Розрахунок

надійностних характеристик комп‘ютера. Структури систем гарантованого
енергозбереження. Децентралізована структура. централізована структура.
Комбінована структура. Вибір обладнання. Характеристики відмовостійких
систем. Принципи побудови та принципи усунення несправності.
Тема

3.

Вибір

аварійного

обладнання

та

забезпечення

відмовостійкості систем електроживлення.
Класифікація центрів обробки даних. Рівні надійності.

Шляхи

розподілу електроживлення та охолодження. Забезпечення відмовостійкості
на різні шлюзи. Загальна характеристика HARD. Режими синхронизації:
SYNC, NEARSYNC, ASYNC.
Тема 4. Сервер. Розміщення обладнання.
Основні поняття та характеристики сервера. Початок проектування.
Вимоги до серверної та його обладнання. Джерело безперебійного живлення
для обладнання. Кліматична техніка у серверній. Додаткове оснащення.
Дата-центри. Приклади використання Дата-центрів у світі та в межах нашої
держави.
Тема 5. Ведення документації по обслуговуванню комп'ютерних
систем.
Ведення документації системного адміністратора. Мережі та сервери.
Архітектура мережі. Схема доступа до Інтернет. Інформація про сервери.
Опис сервісів і їх конфігураційних файлів. Антивіруси і центри оновлень.
Системи резервного копіювання.

5.2. Тематика лабораторних занять
№п\п

Тема лабораторної роботи

Тестування ПК засобами операційної системи
Методи тестування апаратних засобів ПК
Робота з основними характеристиками процесорів різних архітектур
Вирішення конфліктів апаратних засобів ПК
Методика тестування материнської плати ПК за допомогою
програми Checkit
6.
Методика пошуку несправностей елементів безперебійного
живлення ПК
7.
Тестування компонентів МП за допомогою POST – плати
8.
Методи відновлення операційної системи
9.
Методи тестування та ремонту апаратної частини НЖМД
10.
Методи тестування та технічного обслуговування НСД
11.
Методика тестування і пошуку несправностей в моніторі на
прикладі тракту обробки відеосигналу RGB.
12.
Методика проведення технічного обслуговування принтерів
13.
Технічне обслуговування клавіатури та маніпулятора типу миша
14.
Технічне обслуговування та тестування мережевого обладнання
15.
Підключення до локальної мережі. Налаштування мережевих
протоколів
16.
Створення спільних ресурсів і управління ними
5.3. Організація самостійної роботи студентів
1.
2.
3.
4.
5.

Кількість годин
денна Заочна
5
8
16
24

№
Вид роботи
з/п
1. Опрацювання лекційного матеріалу.
2. Підготовка до лабораторних занять.

Форми звітності
Конспект, усна доповідь
Участь у лабораторних
заняттях
МКР

3.

Підготовка до модульного контролю.

4

6

4.
5.

Робота з інтернет ресурсами.
Оформлення та захист
звітів
лабораторних робіт.

2
10

4
10

6.
7.

Підготовка та написання реферату

10

16

Виконання індивідуального завдання:
- заповнити таблиці (1-3);

25

30

Конспект, доповідь
Роздруковані звіти з
лабораторних робіт.
Реферат
Подання завдання на
перевірку.

-

10

Конспект.

72

108

-

Разом

опрацювання
тем
самостійного вивчення.

з

для

Теми рефератів
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вибір, конфігурування, монтування в системний блок та пошук несправностей на
материнській платі.
Вибір типу пам‘яті та монтування її на системну плату.
Різновидності формфакторів материнських плат та системних блоків.
Різновиди відео адаптерів та моніторів, вибір конфігурування.
Сучасні технології пам‘яті, типи пам‘яті.
Принцип роботи накопичувачів, різновидності контролерів.
Поняття системних ресурсів та усунення їх конфліктів.
Поняття про системні плати та їх різновиди.
Налагодження комп‘ютерної системи на максимальну швидкодію та
максимальне використання ресурсів.
Звукові картки та різновиди звукових форматів.
Типи мікропроцесорів та їх характеристики.
Різновиди інтерфейсів для підключення периферійних пристроїв та їх
Конфігурування
Вибір, конфігурування та монтування в системний блок різноманітних
накопичувачів на гнучких та жорстких дисках.
Вибір, конфігурування та монтування мультимедіа пристроїв.
Вибір, конфігурування та монтування різноманітних периферійних пристроїв
(наприклад: сканерів, принтерів, пристроїв архівування інформації та ін.).
Вибір, конфігурування та монтування в системний блок відео адаптеру.
Вибір, підключення та конфігурування монітора.
Діагностика, пошук та усунення несправностей персонального комп‘ютера

Індивідуальне завдання
Для того, щоб вірно виконати завдання студенту необхідно:
А. Приступити до заповнення таблиць тільки після прослухання лекції та
виконання всіх завдань семінарського заняття з відповідної теми.
Б. Заповнити таблиці за наступним зразком:
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика шести процесорів різних поколінь різних
виробників
Найменування
Ядро
Кількість ядер
Техпроцес, нм
Роз'єм
Частота, мгц
Множник

Ryzen 7
2700X
Pinnacle
Ridge

FX8350

Athlon 64
4000+

Vishera Orleans

Core i9- Core i5- Core 2 Quad
9900K
3330
Q9550
Coffee
Ivy
Yorkfield
Lake
Bridge

Fsb / ht / qpi
Htt / bclk
Тип пам'яті
Кеш L1, КБ
Кеш L2, КБ
Кеш L3, КБ
Напруга живлення, В
Tdp, вт
Кількість
транзисторів, млн
Площа кристала, кв.
Мм
Гранична
температура, ° C
Набір інструкцій
Інші особливості

Таблиця 2.
Порівняльна характеристика п'яти відеокарт різних поколінь різних
виробників

Наименование

Radeon
RX 570

Ядро

Polaris 20

Техпроцес (мкм)

0,014

Транзисторів (млн)
Частота роботи ядра
Частота роботи пам'яті (DDR)
Шина і тип пам'яті
ПСП (Гб / с)
Уніфіковані шейдерні блоки
Частота уніфікованих
шейдерних блоків
TMU на конвеєр
Rop
Shaders model
Fill Rate (Mpix / s)

Radeon
R7 360

Radeon
HD 4870

Nvidia RTX
2080Ti

Nvidia
Geforce
750Ti

Fill Rate (Mtex / s)
Directx
Обсяг пам'яті
Інтерфейс

Таблиця 3.
Порівняльна характеристика п'яти материнських плат різних поколінь
різних виробників.
Найменування
Призначення:

Форм-фактор:
Гарантія, міс .:
Процесор (тип socket):
Процесор (к-ть socket):
Модель вбудованого
процесора:
Оперативна пам'ять DDR4
(к-ть слотів), шт:
Оперативна пам'ять DDR3
(к-ть слотів), шт:
Оперативна пам'ять DDR2
(к-ть слотів), шт:
Оперативна пам'ять (к-ть
каналів):
Оперативна пам'ять
(підтримка ECC):
Чіпсет:
Чіпсет (південний міст):
Слот PCI Express (PCI-E x16
(x16)), шт:
Слот PCI Express (PCI-E x16
(x8)), шт:
Слот PCI Express (PCI-E x16
(x4)), шт:
Слот PCI Express (PCI-E x8),

ASUS
A68HM-K

ASUS
ASUS
GIGABYTE GIGABYTE
EX-B250- M5A78L-MGA-78LMT- GA 78LMT
V7
LX3
S2 R2
USB3 R2

для
для
настільного ігрових
комп'ютера ПК

для
для домашніх
для домашніх
настільного і офісних ПК
і офісних ПК
комп'ютера

шт:
Слот PCI Express (PCI-E x4),
шт:
Слот PCI Express (PCI-E x1),
шт:
Слот PCI, шт:
Слот AGP:
Порт USB 3.1 Type-C /
Thunderbolt 3, шт:
Порт USB 3.1 Gen 2 Type-A /
Type-B (up to 10Gbps), шт:
Порт USB 3.0 / 3.1 Gen 1
Type-A / Type-B / micro USB
(up to 5Gbps), шт:
Порт USB 2.0 Type-A / TypeB / mini USB / micro USB (up
to 480Mbps), шт:
Порт D-Sub (VGA / miniVGA), шт:
Порт DVI, шт:
Порт HDMI (mini / micro),
шт:
Порт Thunderbolt, шт:
Порт displayport (mini /
micro), шт:
Порт PS / 2, шт:
Порт COM (RS-232), шт:
Порт (IEEE 1394), шт:
Порт LPT (IEEE 1284), шт:
Роз'єм модуля TPM, шт:
К-ть портів SATA3 (6Гбіт /
с), шт .:
К-ть портів SATA2 (3Гбіт /
с), шт .:
К-ть портів SATA Express
(до 10Гбіт / с), шт:
Mini PCI Express (Mini PCIE, Socket 3), шт:
Підтримка програмного
RAID:
Порт esata, шт:

К-ть esata, шт .:
К-ть IDE портів:
Слот для FDD:
Підключення до мережі
(LAN RJ-45), Мбіт / с:
Підключення до мережі (к-ть
LAN RJ-45), Мбіт / с:
Модель LAN-контролера:
Бездротові інтерфейси (WiFi):
Кріплення для Wi-Fi антени:
Бездротові інтерфейси
(Bluetooth / NFC):
Вбудований звуковий
процесор:
Багатоканальний звук:
Роз'єм 3.5 мм (mini-Jack), шт:
Оптичний вихід (S / PDIF):
Підтримка декількох
відеокарт:
Вбудоване відео:
Модель вбудованої
відеокарти:
Bios:
Підтримка dualbios:
Кнопки управління:
Охолодження північного
моста:
Охолодження південного
моста:
Загальна висота вироби (H),
мм:
Загальна ширина вироби
(W), мм:
Підсвічування:
Колір:
Основний роз'єм живлення:
К-ть роз'ємів живлення
кольорів (разом з CPU Fan),
шт:

Робота з інтернет ресурсами.
1. Локазюк В.М. , Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК
– Он-лайн підручник - http://www.otk.od.ua/book/index.html
2. Таненбаум Э. Архитектура комп‘ютера. – Питер, 2007 – 848 с. http://mirknig.com/2007/10/24/arkhitektura_kompjutera.html
3. Журнал "CHIP" - Адрес: http://ichip.ru/
4. Журнал " "Мир ПК" - Адрес: http://www.pcworld.ru/
5. Журнал " Мобильные Компьютеры " - Адрес: http://www.mconline.ru/
6. Журнал "Компьютерра" - Адрес: http://www.computerra.ru/
7. Журнал "Железо" - Адрес: http://www.xard.ru/
8. Український щотижневик "Мій комп'ютер" - http://mycomputer.ua/

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: перевірка виконання завдань для
самостійної роботи, перевірка виконання завдань під час лабораторних робіт
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
У якості діагностики результатів навчання проводиться модульна
контрольна робота у письмовій формі. Критерії оцінювання висвітлені у
розділі 8.5. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.

Приклад модульної контрольної роботи
1. Топологія мережі та її реалізація.
2. Типи мікропроцесорів та функціональні можливості.
3. Виконати практичне завдання: Способи пошуку несправностей в
моніторі на прикладі тракту обробки відеосигналу RGB.
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.
Оцінювання знань студентів відбувається відповідно до «Положення про порядок
оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС» (ІДГУ,
2018) із урахуванням вагових коефіцієнтів:
– поточного контролю - 0,7;
– проміжного контролю – 0,3;
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання
в підсумкову оцінку за традиційною шкалою

Підсумковий бал
90-100
70-89
51-69
26-50

Оцінка за традиційною шкалою
зараховано
не зараховано

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять
Оцінка

5 балів
(«відмінно»)

4 бали
(«добре»)

3 бали
(«задовільно»)

2 бали
(«незадовільно»)
1 бал
(«початковий
рівень»)
0 балів
(«низький
рівень»)

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним
матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та
всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань.
Використовуючи при цьому обов‘язкову та додаткову літературу, вільно
послуговується науковою термінологією, розв‘язує завдання стандартним
або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних
думок, здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст
теоретичних запитань та практичних завдань. Але при висвітленні деяких
питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при
цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання
окремих положень. Виконує практичні завдання. Не здатний до глибокого,
всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується
необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у
достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не
розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що
потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не
в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та
практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань
Критеріями оцінювання індивідуальних завдань студента є:
1. самостійність виконання завдання;
2. правильність, точність, оптимальність реалізації
завдання;
3. завершеність завдання.
4. вміння захищати результати проведеного дослідження.

поставленого

Оцінка

Критерії оцінювання індивідуальних завдань

5 балів

Оцінюється робота студента, який вільно володіє матеріалом розробленого
проекту, творче його осмислив, оперує поняттями та категоріями, вміє встановити
зв‘язок між теоретичною базою та практикою, залучає до відповіді самостійно
опрацьовану літературу. Відповідає на додаткові запитання, наводить аргументи

на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. Презентація
відповідає наступним вимогам: послідовність, інформативність матеріалу,
цілісність, відеоряд.

4 бали

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє матеріалом
розробленого проекту, орієнтується в ньому, оперує необхідним колом понять та
категорій щодо проекту, вміє встановити зв‘язок між теоретичною базою та
практикою. Відповідь з незначною кількістю помилок, відповідає на додаткові
запитання, але не має аргументованої думки, висновки не повні. Презентація
частково відповідає наступним вимогам: послідовність, інформативність
матеріалу, цілісність, відеоряд.

3 бали

Оцінюється робота студента, який виконав проект який містить значну кількість
недоліків і помилок, неповне висвітлення змісту питань володіє матеріалом і
частково відповідає на додаткові питання, недостатньо відповідає на питання, не
може зробити аргументовані висновки. Презентація частково відповідає
наступним вимогам: послідовність, інформативність матеріалу, цілісність,
відеоряд.

2 бали

Проект виконано не правильно, студень показує істотне нерозуміння проблеми, в
роботі не виконано всі завдання; або студент не здатен захистити результати
поданого проекту

1 бали

Проект відзначається фрагментарністю, студень показує істотне нерозуміння
проблеми, в роботі не виконано всі завдання; однак студент володіє умінням
здійснювати первинну обробку навчальної інформації без подальшого її аналізу

0 балів

Оцінюється робота студента, який не виконав індивідуальне завдання

Критерії оцінювання реферату
Оцінка
5 балів

4 бали

3 бали

2 бали
1 бал
0 балів

Критерії оцінювання реферату
Виконано всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема й обґрунтована
її актуальність, зроблено аналіз різних точок зору на проблему й логічно викладено власна
позиція, тема розкрита повністю, сформульовано висновки, витримано обсяг роботи,
дотримано вимоги до оформлення, подано правильні відповіді на питання по змісту
реферату
Виконано основні вимоги до реферату, але допущено деякі недоліки: проблема позначена,
але не достатньо обґрунтована її актуальність, зроблено короткий аналіз різних точок зору
на проблему, але не викладено власна позиція, сформульовано висновки, але не достатньо
узагальнено, подано правильні відповіді по змісту реферату, дотримано вимоги до
оформлення
Основні вимоги до реферату і його захисту виконано, але є істотні відступи від вимог до
реферування, зокрема: тема розкрита лише частково, допущено фактичні помилки в змісті,
відсутня логічна послідовність у судженнях, відсутні висновки; не витримано обсяг
реферату, є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті подано не повні
відповіді
Тема реферату не розкрита, студень показує істотне нерозуміння проблеми, не витримано
обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті подано не
правильні відповіді або не дано зовсім
Проведена робота, однак тема реферату не відповідає змісту, план – темі і змісту, не
дотримано вимог до оформлення і літератури, при відповіді на питання не розуміє сутність
теми
Реферат не написано

Критеріями оцінювання реферату студента є:
Новизна змісту:

а) самостійність у формулювання нового аспекту відомої проблеми, встановленні
нових зв'язків (міжпредметних, внутрішнь-опредметних, інтеграційних);
б) уміння працювати з дослідженнями, аналітичною літературою, систематизувати й
структурувати матеріал;
в) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень.
Ступінь розкриття сутності питання:
а) відповідність плану й змісту реферату його темі;
б) повнота й глибина знань з теми;
в) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом;
г) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору по одному
питанню (проблемі).
Оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи з теми
дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані тощо).
Дотримання вимог до оформлення:
а) правильність оформлення посилання на використану літературу, список
літератури;
б) оцінка грамотності й культури викладу, володіння термінологією;
в) дотримання вимог до обсягу реферату.

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Кожне питання оцінюється у 5 бальній шкалі, виводиться середнє
значення за 3 питання.
Критерії оцінювання МКР

26-30 балів –
«відмінно»

21-25 балів –
«добре»

16-20 балів –
«задовільно»
1-15 балів –
«незадовільно»

Студент має систематичні та глибокі знання, викладає матеріал у
логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить
практичні приклади у контексті теоретичного матеріалу, вміє без
помилок виконувати практичні завдання, які передбачені
програмою курсу.
Студент повністю засвоїв учбовий матеріал, вміє виконувати
практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності,
робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних
прикладів у контексті викладеного матеріалу або допускає незначні
помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі помилки у
розрахунках при вирішенні практичних завдань.
Студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає не повну
відповідь на поставлені теоретичні питання, допускається грубих
помилок при розв‗язанні практичного завдання.
Студент не засвоїв учбовий матеріал, дає неправильні відповіді
на поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує
розрахунки при розв‗язанні практичних завдань.

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного
контролю.

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Викладання дисципліни (проведення лекцій і лабораторних занять) передбачає
аудиторію з мультимедійною дошкою або мультипроектором, комп‘ютерами з вільним

доступом до Інтернет. Кількість робочих станцій має відповідати кількості студентів у
підгрупі.

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
10.1. Основні джерела
1. Гуржій А.М., Коряк С.Ф., Самсонов В.В., Скляров О.Я. Архітектура, принцип
функціонування і керування ресурсами ІВМ РС: Навч. посібник. -Харків: ТОВ
―Компанія СМІТ‖, 2003. – 512с.
2. Мікропроцесорна техніка. Підручник /Ю.Якименко, Т.О. Терещенко. 2-ге вид.,
переробл. та допповн. – К.: ІВЦ ―Видавництво ―Політехніка‖‖; ―Кондор‖, 2004. – 440с.
3. Мельник А.О. Архітектура комп‘ютера. Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна
друкарня, 2008. – 470 с.
4. Локазюк В. М., Савченко Ю. Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК:
Посібник. - К.: ВЦ «Академія», 2004. - 376 с.
5. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник для студентів
ВНЗ / За ред. О. І. Пушкаря. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 704с.

10.2. Допоміжні джерела
6. Пилгрим А. Персональный компьютер: модернизация и ремонт: Пер. с англ. – СПб.:
BHV – Санкт-Петербург, 2000.
7. Трасковский А.В. Устройство, модернизация, ремонт IBM PC. – СПб.: БХВ-Петербург,
2004. – 608 с.
8. Кичак В. М. Засоби оргтехніки та зв'язку. - Вінниця: ВНТУ, 2001. - 348 с.
9. Никитина О. А. Современные средства оргтехники. - Тольятти, 2001. - 236 с.
10. Столингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. — М.:
Вильямс, 2002. — 896 с.

10.3. Інтернет-ресурси
9. Локазюк В.М. , Савченко Ю.Г. Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК
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