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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на першому 
курсі у першому семестрі та для студентів заочної форми навчання на першому курсі у 
першому семестрі. 
Кількість кредитів – 4,5,  годин - 135 
Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 135 34 30 
заочна 135 12 6 

Самостійна робота, годин Денна - 71 Заочна - 117 
 
Розклад занять 

 

 
2. Анотація навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Введення до комп’ютерної інженерії» є 
основи Комп’ютерної інженерії, взаємозв’язок і взаємодія основних процесів, що 
виникають при проектуванні і застосуванні сучасних комп’ютерних систем та мереж 
загального та спеціалізованого призначення. Апаратно-програмні засоби обчислювальної 
техніки, об'єднані в комп'ютерні мережі, оновлюються з великою швидкістю, що потребує 
знань логіки побудови та функціонування сучасних комп’ютерних систем та мереж. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Введення до комп’ютерної 
інженерії», ґрунтується на знаннях та вміннях, які студенти отримали і отримують в 
процесі навчання та під час вивчення дисциплін: «Вища математика», «Програмування», 
«Іноземна мова» та забезпечує вивчення дисциплін «Схемотехніка комп’ютерних систем», 
«Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна логіка», «Архітектура комп’ютерів», 
«Інформаційні мережі» тощо. 

 
3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни «Введення до комп’ютерної інженерії»: підготовка фахівців до 
широкого використовування сучасних комп’ютерних систем та мереж загального та  
спеціалізованого призначення . 

 
Завданнями вивчення дисципліни «Введення до комп’ютерної інженерії» є оволодіння 

інформаційними основами ЕОМ на основі вивчення форм подання інформації, 
застосування позиційних та непозиційних систем числення; логічними основами  ЕОМ на 
основі  вивчення булевої алгебри; основами загальних методів і алгоритмів, що виникають 
при обробці інформації в ЕОМ; зрозуміти єдність аналізу, синтезу та оптимізації, що 
виникають на усіх ієрархічних рівнях ЕОМ; засвоїти термінологію, яку використовують 

https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


при застосуванні  сучасних комп’ютерних систем та мереж загального та спеціалізованого 
призначення в інфокомунікаційній галузі та проаналізувати тенденції подальшого розвитку 
комп’ютерної інженерії.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
– способи подання інформації в цифровій обчислювальній техніці ; 
– кодування чисел в позиційних системах числення – двійковій, вісімковій, двійково-  
десятковій;  
– перемикальні функції і логічні схеми;    
 – елементарні функції алгебри логіки; 
– алгебри перемикальних функцій; 
– синтез комбінаційних схем; 
– аналіз комбінаційних схем; 
– типові вузли цифрових ЕОМ 
– виконання арифметичних і логічних дій в ЕОМ. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

– виконувати арифметико-логічні операції над двійковими числами; 
– аналізувати і синтезувати цифрові автомати в різних базисах; 
– проектувати цифрові автомати комбінаційного типу; 

– виконувати арифметичні і логічні дії над двійковими даними; 
– застосовувати набуті знання, в галузі комп’ютерної інженерії для самостійного 
розв’язання різних задач спеціального та загально-інженерного профілів. 
 
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 
5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 
 

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

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 
 
Викладач  ________________ Н.О. Князєва 
    підпис 
 
 
Завідувач кафедри ________________ С.В. Артеменко 
    підпис 
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https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-03.12.19.pdf
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