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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 4 курсі у 7 

семестрі та для студентів заочної форми навчання на 4 у 7 семестрі. 

Кількість кредитів – 4, годин – 120  

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 42 16 26 – 

заочна 12 6 6 – 

Самостійна робота, годин Денна – 78 Заочна – 108 

 

Розклад занять 

  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
 Навчальна дисципліна охоплює відомості з різних аспектів та видів забезпечення 

систем автоматизованого проектування, математичного забезпечення процедур аналізу та 

синтезу проектних рішень, методикам концептуального проектування складних систем. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Технології проектування комп’ютерних 

систем» є одержання студентами знань про методи автоматизованого проектування, уміння 

використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського 

та технологічного проектування комп’ютерних систем та мереж. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Технології проектування комп’ютерних 

систем» є отримання знань про загальну характеристику САПР та методологію проектування 

комп’ютерних систем; умінь визначати математичну модель для рішення задачі проектування, 

проводити синтез та аналіз системи, що проектується, визначати методи оптимізації 

комп’ютерної системи; навичок вирішувати поставлену задачу за допомогою САПР. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 методологію проектування комп’ютерних систем;  

 загальну характеристику САПР комп’ютерних систем;  

 системне проектування; операційне проектування; функціональне проектування; 

технічне проектування; САПР, що тиражується; 

вміти: 

 володіти методам та засобами проектування комп’ютерних систем;  

 здійснювати декомпозицію проектної задачі;  

 визначати математичну модель для рішення задачі проектування;  
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 формулювати критерії оцінки якості проектних рішень;  

 визначати методи оптимізації;  

 вибирати (розробляти) мову опису вхідної інформації, щодо об’єкту проектування; 

 вирішувати поставлену задачу проектування за допомогою САПР. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий - екзамен. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності ОНТУ» та 

«Положення про організацію освітнього процесу в ОНТУ». 

 

 

Викладач  ________________  Тетяна ЖИРНОВА 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________  Сергій АРТЕМЕНКО 
    підпис 
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