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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Бакалаври – 7 семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

Здатність застосовувати знання на практиці; Здатність 

розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні 

рішення; Здатність проектувати, впроваджувати та 

обслуговувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та 

призначення; Знати і розуміти наукові і математичні 

положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж; Знати основи 

професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності; Вміти 

поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань 

спеціальності з урахуванням загальнолюдських цінностей, 

суспільних, державних та виробничих інтересів. Здатність 

адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та 

реалізовувати у межах компетенції рішення 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Комп’ютерні системи збору 

інформації» 

Основні теми 

дисципліни 

Класифікація мікропроцесорів 

Архітектура, класична структура ЕОМ 

Структурна схема класичного 8 розрядного мікропроцесору 

Шина адреси, Організація шини управління 

Системний контролер 

Допоміжні БІС 

Проектування паралельного вводу/виводу 

Проектування послідовного вводу/виводу 

Контролер переривань 

денна форма навчання – 210 годин 

курсова робота 

Мова викладання Українська 
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