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ПЕРЕДМОВА 

Зміст і завдання професійної підготовки майбутніх учителів інформатики зі 
спеціалізацією математика, фізика, економіка, англійська мова, освітні вимірювання 
визначається пріоритетними напрямами реформування сучасної освіти. Реалізація 
ідей Болонського процесу вимагає принципово нових підходів до підготовки 
викладачів для забезпечення фахових знань, і застосування на практиці, ведення 
плідного діалогу з учнями та батьками. 

Оскільки Інститут інформатики готує фахівців орієнтованих на активне 
використання обчислювальної техніки в своїй професійній діяльності, фахівців 
здатних виконати налагодження комп’ютерних систем та мереж, а в разі необхідності, 
відремонтувати чи вказати на несправність обчислювальної системи, то важливого 
значення набуває підготовка майбутніх учителів інформатики з циклу фізико-
технічних дисциплін, зокрема дисциплін «Фізика», «Основи мікроелектроніки», 
«Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем», «Комп’ютерні 
мережі та Інтернет», «Захист інформаційних ресурсів», «Логічні основи 
інформатики», «Комп’ютерна фізика». 

У збірнику програм фізико-технічних дисциплін пропонується структура і 
зміст навчальних дисциплін фахової підготовки студентів I – IV курсів за 
спеціальністю 6.040302 «Інформатика*». В навчальних програмах виокремлено 
тематичні плани, теми та зміст лекційних занять, основна і додаткова література, 
форми та вид контролю засвоєння теоретичного і практичного матеріалу згідно вимог 
Болонського процесу щодо навчання студентів у вищих навчальних закладах. У 
робочих програмах наведено тематику практичних та лабораторних занять, схему 
накопичення балів протягом навчального семестру, запропоновано завдання для 
самостійної та індивідуальної роботи, наведені зразки тестових завдань для поточного 
та модульного контролю знань, навичок та умінь студентів, тематику рефератів та 
семінарських занять, перелік питань на іспит. 

Навчальні програми складені за блочно-модульною системою і передбачають 
максимальну індивідуалізацію  процесу навчання. Важливою складовою навчальних 
програм збірника є міжпредметне узгодження з програмами курсів суміжних 
дисциплін, які вивчаються за навчальним планом, що істотно підвищує ефективність 
вивчення дисциплін. Вивчення навчальних дисциплін за даними програмами 
сприятиме засвоєнню студентами необхідних теоретичних знань, а також набуття 
практичних вмінь і навичок для виконання професійних завдання, пов’язаних із 
використанням комп’ютерної техніки, тестуванням комп’ютерних систем та мереж  
навчального призначення. 

Усі програми складені на основі стандарту вищої освіти галузі знань 0403 – 
Системні науки та кібернетика напряму підготовки 6.040302 – Інформатика*. 
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ФІЗИКА 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Укладач програми: Сергієнко В.П. – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Інституту 
інформатики Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. 

Рецензенти програми: Касперський А.В. – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри прикладної фізики та математики 
Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 Сусь Б.А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
теоретичної і загальної фізики Національного технічного 
університету України «КПІ». 

I. Пояснювальна записка 

Дисципліна «Фізика» є теоретичною і практичною основою сукупності знань та 
вмінь, що дозволять майбутньому фахівцеві виконувати професійні завдання, 
пов’язані з використанням комп’ютерної техніки, тестуванням комп’ютерних систем 
навчального призначення та мереж. 

Мета викладання навчальної дисципліни "Фізика" полягає в наступному: 
• ознайомлення студентів з основними фізичними явищами, законами, теоріями 

та ідеями класичної і сучасної фізики; 

• ознайомлення з сучасною експериментальною фізичною апаратурою, 
формування навичок проведення фізичного експерименту; 

• формування наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; 

• реалізація міжпредметних зв’язків з фаховими дисциплінами, зокрема з курсом 
«Основи мікроелектроніки», «Архітектура комп’ютера та конфігурування 
комп’ютерних систем» та ін. 
Завдання вивчення навчальної дисципліни визначено вимогами до 

підготовки фахівців, що встановлені освітньо-кваліфікаційною характеристикою 
напряму 6.040302, і є такими: 

• опанувати способи та методи фізичного дослідження; 

• набути уміння аналізувати фізичні явища у їх взаємозв’язку та застосовувати 
теоретичні знання для розв’язування задач з різних галузей фізики; 

• навчитись виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах 
майбутнього фаху; 

• набути уміння планувати і проводити найпростіші фізичні експерименти із 
застосуванням сучасного обладнання та опрацьовувати їх результати. 
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Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни. В результаті 
вивчення курсу фізики студент повинен знати: 

� основні поняття, закони і теорії, які пояснюють фізичні явища; 
� фізичні величини, за допомогою яких описують фізичні явища і процеси; 

принцип побудови системи фізичних одиниць; 
� суть фізичних явищ, їхні механізми та причинно-наслідкові зв’язки; 
� межі застосування фізичних законів та теорій; 
� теоретичні та експериментальні методи фізичного дослідження; 

вміти: 
� самостійно аналізувати взаємозв’язок фізичних явищ різної природи; 
� самостійно планувати та проводити найпростіші фізичні експерименти із 

застосуванням сучасного обладнання та опрацьовувати їх результати; 
� виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої 

спеціальності; 
� використовувати знання з фізики у забезпеченні робочого стану комп’ютерної 

техніки, комп’ютерних мереж і систем. 

Методичні рекомендації 

 При вивченні дисципліни «Фізика» передбачається проведення лекційних, 
практичних та лабораторних занять. Загальна кількість годин для вивчення цього 
курсу в педагогічному університеті становить 144 год, з них 72 аудиторних год: 36 
год – лекційні заняття, 18 год – практичні, 18 год –лабораторні на один семестр  із 18 
тижнів. Значну частину годин – 72 – виділено на самостійну навчально-пізнавальну 
діяльність студентів. Самостійна робота полягає у підготовці студентів до аудиторних 
занять: виконання завдань, що пропонуються під час лекційних, практичних і 
лабораторних занять, підготовка виступів з цікавими науковими повідомленнями, 
підготовка до модульного контролю. 

На лекційних заняттях розглядаються фундаментальні теоретичні питання 
загальної фізики, систематизуються та узагальнюються знання, навички та вміння з 
окремих тем шкільного курсу фізики, доповнюються новими відомостями в галузі 
фізики, необхідними для розуміння фізичних основ сучасних інформаційних 
технологій. 

На практичних заняттях приділяється увага формуванню у студентів  навичок 
розв’язування задач, зокрема і підвищеного та поглибленого рівнів, озброєнню їх 
способами та прийомами розв’язування таких задач. 

Викладання навчального курсу забезпечується використанням навчально-
методичної літератури, перелік якої додається, розробленими завданнями до 
практичних і лабораторних занять, технічними засобами навчання, програмним 
забезпеченням. Крім цього, в Інтернеті в системі дистанційного навчання Moodle 
розміщено теоретичний матеріал у вигляді електронних лекцій і завдання для 
перевірки рівня засвоєння кожного з модулів. 
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Важливим завданням курсу є розвиток у студентів творчих, пошукових 
навичок, формування вміння самостійно аналізувати навчальні ситуації, досліджувати 
проблеми, використовувати комп’ютерні педагогічні програмні засоби (ППЗ), 
зокрема Gran-2D, Gran-3D, DERIVE тощо, до розв’язування задач. 

На консультаціях зі студентами обговорюються і з’ясовуються проблемні 
питання, що стосуються виконання завдань до лекційних, практичних і лабораторних 
занять, незрозумілі їм теоретичні питання тощо. 

Знання, навички та уміння отримані студентами при вивченні курсу “Фізика” є 
ж основою для вивчення курсу «Основи мікроелектроніки». 

За результатами роботи під час практичних і лабораторних занять, виконання 
завдань для самостійного опрацювання, виконання додаткових індивідуальних 
завдань, розв’язування задач підвищеної складності, виступів з цікавими науковими 
повідомленнями, активності під час лекційних занять студент накопичує певну 
кількість балів. Шкалу оцінювання роботи студентів наведено у пункті IV. 

II. Тематичний план 

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять впродовж семестру 

№ 
з/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 

В
сь

ог
о 

го
ди

н 

Аудиторні години 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

В
сь

ог
о 

ау
ди

то
рн

их
 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль 1 Механіка і молекулярна 
фізика. Електрика і магнетизм 

73 37 18  10 9  36 

1 
Тема 1. Вступ до курсу фізики. 
Кінематика 

7 3 2  1   4 

2 
Тема 2. Динаміка. Закони 
збереження 

9 5 2  1 2  4 

3 
Тема 3. Неінерціальні системи 
відліку. Релятивістська механіка 

7 3 2  1   4 

4 
Тема 4. Прикладні питання 
молекулярної фізики 

9 5 2  1 2  4 

5 
Тема 5. Речовина в електричному 
полі. Постійний електричний струм 

7 3 2  1   4 

6 
Тема 6. Магнітне поле. Магнітні 
властивості речовини 

9 5 2  2 1  4 
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7 
Тема 7. Електромагнітна індукція. 
Рівняння Максвелла 

7 3 2  1   4 

8 
Тема 8. Механічні та 
електромагнітні коливання 

9 5 2  1 2  4 

9 
Тема 9. Механічні та 
електромагнітні хвилі 

9 5 2  1 2  4 

 
Модуль 2. Хвильова і квантова 
оптика. Квантова фізика 

71 35 18  8 9  36 

10 
Тема 10. Властивості світлових 
хвиль. Інтерференція світла 

9 5 2  1 2  4 

11 
Тема 11. Дифракція світла. 
Поляризаційні явища 

9 5 2  1 2  4 

12 Тема 12. Теплове випромінювання 7 3 2  1   4 

13 
Тема 13. Фотоефект. Ефект 
Комптона 

9 5 2  1 2  4 

14 
Тема 14. Гіпотеза де Бройля. 
Рівняння Шредінгера 

7 3 2  1   4 

15 Тема 15. Основи зонної теорії 7 3 2  1   4 

16 
Тема 16. Електропровідність 
металів і напівпровідників 

9 5 2  1 2  4 

17 
Тема 17. Контактні і 
термоелектричні явища 

7 3 2  1   4 

18 

Тема 18. Лазери. Фізичні основи 
функціонування систем автоматики 
та обчислювальної техніки. 
Сучасна фізична картина світу 

7 3 2   1  4 

 Усього годин за семестр 144 72 36  18 18  72 

III. Зміст курсу 

Навчальний матеріал дисципліни є структурованим за модульним принципом і 
складається з двох навчальних модулів. До кожного модуля наведено пере-лік 
основних понять, що студенти повинні знати та основних умінь, якими вони повинні 
володіти після вивчення матеріалу відповідного модуля. 

Модуль № 1. Механіка і молекулярна фізика. Електрика і магнетизм. 

Основні поняття і твердження 
Предмет і методи фізики. Зміст і структура фізики. Взаємозв’язок 

фундаментальної фізики, загальної фізики і шкільного курсу фізики. Зв’язок фізики з 
іншими науками та її роль у пізнанні навколишнього світу. Фізика, нанофізика і 
техніка. 
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Кінематичні величини. Класифікація механічних рухів матеріальної точки. 
Відносність руху. Радіус-вектор, вектори переміщення, швидкості і прискорення. 
Кінематичні рівняння. Рух точки по колу. Кутова швидкість і прискорення. Лінійні і 
кутові величини, їх зв’язок.  

Перший закон Ньютона, його наслідки. Сили в природі. Фундаментальні 
взаємодії. Другий закон динаміки. Маса і її вимірювання. Адитивність і закон 
збереження маси. Третій закон динаміки. Імпульс. Закон збереження імпульсу. Рух 
тіла із змінною масою. Рівняння Мещерського і Ціолковського. Реактивний рух. 
Внесок українських учених у розвиток космонавтики: роботи Кибальчича, 
Кондратюка, Корольова, Янгеля та ін. Межі застосування механіки Ньютона. 

Момент імпульсу матеріальної точки, момент сили, момент інерції. Система 
матеріальних точок. Зовнішні і внутрішні сили. Замкнена система. Рух системи 
матеріальних точок. Центр мас. Координати центра мас. Рух центра мас. 

Робота, потужність, енергія. Закон збереження імпульсу і його наслідки. Закон 
збереження моменту імпульсу матеріальної точки. Збереження повної енергії 
матеріальної точки в полі потенціальних сил. Момент імпульсу системи матеріальних 
точок, закон збереження моменту імпульсу замкненої системи матеріальних точок. 
Симетрія простору-часу і закони збереження. Роль законів збереження у фізиці. 

Тверде тіло як система матеріальних точок. Абсолютно тверде тіло. 
Поступальний і обертальний рух абсолютно твердого тіла. Ступені вільності і зв’язки. 
Обертання навколо нерухомої осі, момент сили відносно осі. Момент інерції і момент 
імпульсу твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла. 
Пара сил, момент пари. Теорема Штейнера. Рівняння моментів. Кінетична енергія 
обертального руху тіла. Закон збереження моменту імпульсу твердого тіла і його 
наслідки. 

Сили тертя. Сухе тертя. Тертя спокою, ковзання і кочення. Значення сил тертя у 
природі й техніці. Сили пружності. Пружні властивості твердих тіл. Види пружних 
деформацій. Закон Гука. Модуль пружності, коефіцієнт Пуассона. Пружність і 
пластичність, межа пружності. Енергія і густина енергії пружної деформації. 

Рух планет. Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала і 
методи її вимірювання. Важка та інертна маси, їх еквівалентність. 

Космічні швидкості. 
 Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда. Умови плавання тіл. 
Ідеальна рідина. Стаціонарний рух рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння 

Бернуллі. Рух в’язкої рідини. Формула Пуазейля. Ламінарна і турбулентна течії. 
Число Рейнольдса. Рух тіл у рідинах і газах; в’язке тертя, формула Стокса; сила 
лобового опору, підіймальна сила крила літака. 

Неінерціальні системи відліку (НІСВ). Сили інерції. Сили інерції у рухомих 
НІСВ та в НІСВ, які рівномірно обертаються. Сила Коріоліса. Прояв сил інерції на 
Землі. Маятник Фуко. 

Межі застосування законів класичної механіки Ньютона. Постулати 
Ейнштейна. Система відліку в спеціальній теорії відносності (СТВ). Відносність 
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одночасності. Перетворення Лоренца. Відносність довжин та інтервалів часу. Єдність 
простору і часу. Релятивістський закон додавання швидкостей. Релятивістський 
імпульс і другий закон Ньютона. Взаємозв’язок маси і енергії. Закони збереження в 
СТВ. 

Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального 
газу. Температура. Стала Больцмана. Рівняння стану ідеального газу (Клапейрона-
Менделєєва). Газові закони.  

Рух і зіткнення молекул. Кількість зіткнень. Середня довжина і середній час 
вільного пробігу молекул. Дифузія. Внутрішнє тертя. Теплопровідність. Коефіцієнти 
перенесення. Явища перенесення при низьких тисках. Технічний вакуум, методи 
одержання і вимірювання низьких тисків. 

Термодинамічна система. Параметри стану. Внутрішня енергія. Робота і 
теплота як міри зміни внутрішньої енергії системи. Перший закон термодинаміки. 
Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Рівняння Майєра. 
Адіабатний процес. Рівняння Пуассона. Політропний процес. Швидкість звуку в газі. 
Оборотні і необоротні процеси. Колові процеси (цикли). Цикл Карно та його 
коефіцієнт корисної дії. Другий закон термодинаміки. Зведена теплота. Нерівність 
Клаузіуса. Поняття про ентропію. Статистичне тлумачення другого закону 
термодинаміки. Теорема Нернста. Недосяжність абсолютного нуля температур. 
Обґрунтування неможливості „теплової смерті Всесвіту”. 

Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. Критичний стан.  Внутрішня енергія 
реального газу. Ефект Джоуля-Томсона. Зрідження газів і одержання низьких 
температур. Кріогенна техніка.  

Загальні властивості і структура рідини. Поверхневий натяг. Формула Лап-ласа. 
Змочування. Капілярні явища. Поверхнево-активні речовини. Адсорбція. Флотація. 
Рідкі розчини. Осмос і осмотичний тиск. Закон Вант-Гоффа. Рідкі кристали. 

Аморфні і кристалічні тіла. Монокристали і полікристали. Анізотропія фізичних 
властивостей монокристалів. Симетрія кристалів. Типи кристалічних ґраток. 
Класифікація кристалів за типом міжмолекулярних зв’язків. Дефекти в кристалах. 
Міцність кристалів і теплові властивості твердих тіл. Теплоємність твердих тіл. Закон 
Дюлонга і Пті. 

Полімери. Основні уявлення про хімічну будову і структуру полімерів. 
Застосування полімерів.  Термомеханічні, механічні та теплофізичні властивості 
полімерів. Основні поняття про нанокомпозити та нанотехнології. 

Поняття фази. Фазові переходи першого та другого родів. Рівновага рідини і 
пари. Випаровування. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Сублімація, плавлення та  

кристалізація твердих тіл. Діаграми фазової рівноваги. Потрійна точка.  
Поняття про квантові рідини.  

Електричний заряд. Взаємодія точкових заряджених тіл. Закон Кулона.  
Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції. 

Поле диполя. Потік вектора напруженості. Теорема Гаусса. Робота сил 
електростатичного поля і його потенціальний характер. Циркуляція вектора 
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напруженості. Потенціал та різниця потенціалів. Потенціал та напруженість поля, 
створеного точковим зарядженим тілом, системою точкових заряджених тіл, диполем. 
Розподіл зарядів у провіднику. Провідники в електричному полі. Напруженість поля 
біля поверхні провідника та її зв’язок з поверхневою густиною заряду. Електризація 
через вплив. Врахування поля наведених зарядів.  Електроємність. Конденсатори.  

Діелектрики. Полярні і неполярні молекули. Вільні і зв’язані заряди. 
Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність і сприйнятливість, вектор 
електричного зміщення. Сегнетоелектрики. Електрети. П'єзоелектрики. 

Рух зарядів в електричному полі, електричний струм. Закон Ома для ділянки 
кола. Закон Ома в диференціальній та інтегральній формах. Сторонні сили. 
Електрорушійна сила. Закон Ома для неоднорідної ділянки і повного кола. 

Робота і потужність постійного струму. Закон Джоуля-Ленца. Розгалужені 
кола, правила Кірхгофа та їх застосування. 

Термоелектронна емісія. Двохелектродні та трьохелектродні лампи і їх 
застосування. Електронно-променева трубка. Поняття про вторинну та 
автоелектронну емісії. 

Електроліти. Електролітична дисоціація. Електроліз. Закони Фарадея. Хімічні 
джерела струму. Використання електролізу. Процеси іонізації і рекомбінації. 
Несамостійний розряд в газах. Самостійний розряд в газах. Вольт-амперна 
характеристика газового розряду. Види розрядів (тліючий, дуговий, іскровий, 
коронний). Блискавка. Поняття про плазму. Використання газових розрядів. Катодні 
промені. 

Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Магнітне поле електричного 
струму. Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне 
поле прямого, колового і соленоїдного струмів. Циркуляція вектора індукції 
магнітного поля. Контур із струмом у магнітному полі. Магнітний момент струму. 

Дія електричного і магнітного полів на рухомий заряд. Сила Лоренца. Ефект 
Холла і його застосування. Електронний мікроскоп. Прискорювачі заряджених 
частинок. Відносний характер електричного і магнітного полів. Робота при 
переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік. 

Магнетики і намагнічування їх. Вектор намагнічення. Магнітне поле в 
магнетиках. Вектор напруженості магнітного поля. Магнітна сприйнятливість і 
проникність магнетиків. Зв’язок індукції і напруженості магнітного поля в 
магнетиках. Діа-, пара- і феромагнетики. Магнітний гістерезис. Роботи Столєтова. 
Точка Кюрі. Постійні магніти. Нові магнітні матеріали. 

Досліди Фарадея. Електрорушійна сила індукції. Закон електромагнітної 
індукції Фарадея і правило Ленца. Вихрові струми. Скін-ефект. Самоіндукція і 
взаємоіндукція. Електрорушійна сила самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного 
поля струму. Енергія і густина енергії магнітного поля. 

Отримання змінної ЕРС. Діючі і середні значення струму і напруги. Опір, 
індуктивність і ємність у колі змінного струму. Закон Ома для кола змінного струму. 
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Резонанс напруг, резонанс струмів. Робота і потужність змінного струму. 
Передавання електричної енергії. Трансформатор. 

Коливальний рух. Гармонічні коливання. Період і власна частота коливань. 
Кінематичні характеристики коливальних рухів матеріальної точки. Додавання 
коливань. Биття. Фігури Ліссажу. Рівняння руху найпростіших механічних 
коливальних систем без тертя: пружинний, математичний, фізичний і крутильний  

маятники. Згасаючі коливання. Коефіцієнт згасання, логарифмічний декремент, 
добротність, їх зв’язок з параметрами коливальної системи. Вимушені коливання. 
Резонанс. Автоколивання. 

Електричний коливальний контур. Власні електричні коливання. Формула 
Томсона. Згасаючі і вимушені електричні коливання. Автогенератор на транзисторі. 

Поздовжні і поперечні хвилі. Фазова швидкість. Рівняння біжучої плоскої 
хвилі. Зміщення, швидкість і відносна деформація у біжучій хвилі. Енергія і потік 
енергії хвилі. Вектор Умова. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Природа звуку. 
Джерела і приймачі звуку. Об’єктивні і суб’єктивні характеристики звуку. Швидкість 
звуку. Ефект Доплера в акустиці. Ультразвук та його застосування. Поняття про 
інфразвук. 

Електромагнітне поле. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла в 
інтегральній і диференціальній формах. Плоскі електромагнітні хвилі в однорідному 
середовищі, швидкість їх поширення. Випромінювання електромагнітних хвиль. 
Досліди Герца. Вібратор Герца. Енергія електромагнітної хвилі. Потік енергії. Вектор 
Умова-Пойнтінга. 

Поняття про системи передачі електромагнітної енергії. Електромагнітні хвилі 
вздовж проводів. Винайдення радіозв’язку. Принцип радіозв’язку і радіолокації. 
Шкала електромагнітних хвиль. Винайдення телебачення Б.П. Грабовським. 

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля № 1 
студент повинен знати: 

− основні поняття і закони механіки, молекулярної фізики та електродинаміки; 

− суть механічних, електричних та магнітних явищ, їх механізми та причинно-
наслідкові зв’язки; 

− межі застосування законів механіки, молекулярної фізики та електродинаміки; 

− методи та способи вимірювання кінематичних і динамічних характеристик 
руху матеріальної точки і твердого тіла; 

− методи та способи вимірювання електричних і магнітних величин; 

− методи та способи експериментального вивчення характеристик механічних 
коливань, електричних коливань і змінного електричного струму, механічних і 
електромагнітних хвиль; 
вміти: 

− самостійно розв’язувати задачі з механіки, молекулярної фізики та 
електродинаміки; 

− самостійно розв’язувати задачі, користуючись законами коливального та 
хвильового руху; 
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− самостійно оцінювати похибки вимірювань механічних, електричних та 
магнітних величин; 

− застосовувати закони механіки, молекулярної фізики та електродинаміки до 
розв’язання прикладних задач майбутньої спеціальності. 

Модуль № 2.  Хвильова і квантова оптика. Квантова фізика 

Основні поняття і твердження 

Електромагнітна природа світла. Джерела і приймачі світла. Основні 
енергетичні та світлові величини. Фотометрія. Вимірювання енергетичних і світлових 
величин. Волоконна оптика. Накладання світлових хвиль. Когерентність. Методи 
спостереження інтерференції в оптиці. Інтерференція в тонких плівках і пластинах. 
Застосування інтерференції в науці і техніці. Роботи О. Смакули.  

Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Дифракція 
Френеля і Фраунгофера. Дифракція Френеля на круглому отворі, на круглому екрані, 
на краю напівобмеженого екрана. Дифракційна гратка. Дифракція рентгенівських 
променів. Формула Вульфа-Брегга. Принципи голографії. Застосування голографії. 
Поняття про динамічну голографію.  

Поляризоване і неполяризоване світло. Лінійна, еліптична і колова поляризація. 
Поляризатори і аналізатори. Закон Малюса. Поляризація світла при відбиванні від 
діелектрика. Кут Брюстера. Обертання площини поляризації в речовинах. Поляроїди. 
Поляризаційні прилади та їх застосування. 

Рівноважне випромінювання та його характеристики. Закон Кірхгофа. 
Випромінювання абсолютно чорного тіла. Закон Стефана-Больцмана. Закон зміщення 
Віна. Розподіл енергії у спектрі випромінювання абсолютно чорного тіла. Формула 
Релея-Джинса. Квантування енергії випромінювання. Формула Планка. Оптична 
пірометрія. 

Класифікація твердих тіл (провідники, діелектрики, напівпровідники). 
Електричний струм у металах. Досліди Мандельштама і Папалексі, Толмена і 
Стюарта. Класична електронна теорія провідності металів. Залежність опору металів 
від температури. Провідність напівпровідників. Власна і домішкова провідність 
напівпровідників. Застосування напівпровідників. 

 Поняття про квантову теорію провідності твердих тіл. Утворення 
енергетичних зон у кристалах. Поняття про зонну теорію провідності провідників, 
напівпровідників і діелектриків. Квантові явища при низьких температурах. 
Надпровідність. Надплинність. 

Робота виходу електрона з металу. Контактна різниця потенціалів. Контактні 
явища в напівпровідниках. Напівпровідникові діоди і транзистори. Термоелектричний 
струм. Прямі та обернені термоелектричні явища. Термоелектричні генератори.  

Фотоелектричний ефект. Дослідження О.Г. Столєтова. Квантова теорія 
фотоефекту. Фотоелементи та їх застосування. Світло як потік фотонів. Фотонна 
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теорія світла. Енергія та імпульс фотонів. Досліди С.І. Вавілова. Тиск світла. Досліди 
П.М. Лебедєва. Ефект Комптона. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. 

Дифракція електронів. Хвилі де Бройля. Досліди Девісона і Джермера. 
Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Основні уявлення квантової механіки. 
Хвильова функція та її фізичний зміст. Рівняння Шредінгера.  

Спонтанне та індуковане випромінювання. Квантові генератори (лазери) та їх 
застосування. Фізичні основи функціонування систем автоматики та обчислювальної 
техніки. 

Фізика ядра та елементарних частинок. Сучасна фізична картина світу. Внесок 
українських учених у розвиток фізики. Досягнення і проблеми сучасної фізики.  

У результаті засвоєння навчального матеріалу модуля № 2 студент повинен 
знати: 

− основні поняття і закони хвильової та квантової оптики, квантової механіки та 
зонної теорії твердого тіла; 

− межі застосування  законів хвильової та квантової оптики, квантової фізики; 

− суть оптичних і квантових явищ, їхні механізми та причинно-наслідкові 
зв’язки; 

− застосування оптичних і квантово-оптичних явищ в науці і техніці; 

− застосування напівпровідників, контактних і термоелектричних явищ у науці і 
техніці; 

− методи та способи експериментального вивчення оптичних явищ і квантових 
характеристик світла; 

− методи та способи експериментального вивчення властивостей твердого тіла; 

− знати основи функціонування систем автоматики та обчислювальної техніки; 

− основні риси сучасної фізичної картини світу; 
вміти: 

− самостійно розв’язувати задачі з хвильової та квантової оптики; 

− самостійно розв’язувати задачі з визначення властивостей металів і 
напівпровідників; 

− самостійно оцінювати похибки вимірювань оптичних величин; 

− застосовувати закони оптики та квантової фізики до розв’язання прикладних 
задач майбутньої спеціальності; 

− охарактеризувати сучасну фізичну картину світу. 

ІV. Шкала оцінювання 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так: 
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№ 
з/п 

Вид діяльності 

Кількість 
балів за  

дидактичну 
одиницю 

Кількість лекцій, 
практичних 

занять і 
лабораторних 

робіт 

Загальна 
кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

1 
Робота на практичному 
занятті 

2 4 8 

2 
Виконання та захист 
лабораторних робіт 

2 9 18 

3 
Виконання контрольної 
роботи 

5 2 10 

4 Виконання РГР 3 2 6 
5 Колоквіум 10 1 10 

6 
Самостійне опрацювання 
навчального матеріалу 

2 3 6 

7 
Інші письмові види 
контролю 

4 3 12 

8 Екзамен 30 1 30 
Загальна кількість балів 100 

При оцінюванні результатів навчання студентів за 4-бальною шкалою у процесі 
проведення екзамену доцільно користуватися критеріями оцінювання рівня знань і 
умінь, поданими нижче. 

Оцінка 
„5”  

Студент на високому рівні опанував програмовий матеріал, уміло 
використовує наукову термінологію, виявляє обізнаність з науковою 
інформацією, історією розвитку фізики та внеском українських вчених у 
певну галузь фізичної науки, володіє методами наукового пізнання, 
встановлює причинно-наслідкові зв’язки між явищами природи, самостійно 
здійснює аналіз та формулює висновки, застосовує здобуті знання і уміння 
відповідно до поставлених цілей, вміє визначити мету дослідження та вказує 
шляхи її реалізації під час виконання практичних завдань, розв’язує 
комбіновані типові задачі стандартним або оригінальним способами, 
розв’язує нестандартні задачі 

Оцінка 
„4”  

Студент вільно володіє програмовим матеріалом, науковою термінологією, 
виявляє правильне розуміння фізичного змісту розглядуваних явищ і 
закономірностей, законів і теорій, аналізує та узагальнює набуті знання, 
використовує їх у практичній діяльності за допомогою викладача робить 
висновки, розв’язує типові задачі 

Оцінка 
„3”  

Студент відтворює значну частину програмового матеріалу, обізнаний з науковою 
термінологією, за допомогою викладача пояснює явища і закономірності, виявляє 
елементарні знання основних законів, понять, формул, виконує за зразком практичні 
завдання, розв’язує типові задачі середньої складності 

Оцінка 
„2”  

Студент не опанував змісту навчального курсу в обсязі, передбаченому 
галузевим стандартом вищої освіти 
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V. Список рекомендованої літератури 

Основна: 
1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. I. — К.: 

Техніка, 1999. — 536 с. 
2. Кучерук І.М, Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики, т. 2. — К.: 

Техніка, 2001. — 470 с. 
3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики, т.3.— К.:Техніка, 1999.—536с. 
4. Загальний курс фізики: Збірник задач / І.П. Гаркуша, І.Т. Горбачук, В.П. Курінний 

та ін./ За заг. ред. І.П. Гаркуші. – К.: Техніка., 2003.– 560 с. 
5. Загальна фізика. Лабораторний практикум: Навч. посібник за заг.ред. І.Т. 

Горбачука. – К.: Вища школа, 1992. – 509 с. 
6. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Высш. шк., 2000. – 478 с. 
7. Биков В.Ю., Сергієнко В.П., Шут М.І. та ін. Демонстраційний експеримент з 

фізики. - Навчальний посібник. За ред. М.І. Шута, К.:ВЦ “Просвіта”, 2003, – 237 с. 
8. Сергієнко В.П., Скубій Т.В. Розв’язування задач з електростатики: Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К. : Політехніка. 2005. – 132 с.  
9. Збаравська Л. Ю., Сергієнко В. П. та інші. Розв’язування задач з фізики: 

Навчальний посібник для студентів аграрно-технічних закладів освіти. – К.: НМУ 
аграрної політики, 2007. - 153 с.  
Додаткова: 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. пособие. В 3-х т. Т. 1. Механика. 
Молекулярная физика. — 3-е изд., испр. — М.: Наука, 1989. — 432 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. пособие. В 3-х т. Т. 2. Электричество и 
магнетизм. Волны. Оптика. — 3-е изд., испр. — М.: Наука, 1989. – 496 с. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики: Учеб. пособие. В 3-х т. Т. 3. Квантовая оптика. 
Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных 
частиц. — 3-е изд., испр. — М.: Наука, 1989. – 304 с. 

4. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. — М.: Высш. школа, 1977. — 288 с. 
5. 5. Сергієнко В.П. Курс фізики: Навч. посібник для абітурієнтів. – К.: Майстер-

клас, 2006. – 368 с. 
6. 6. В.П. Сергієнко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова. Фізика: Підручник для слухачів 

підготовчих відділень вищих навчальних закладів. - Кіровоград: ПП «Ексклюзив – 
Систем», 2008. - 698 с. 

7. 7. Дідович М.М., Пастушенко С.М., Сергієнко В.П. Розв’язування задач з фізики. 
–   К.: ДІАЛ, 2004. – 178 с. 

8. 9. М.І. Шут, В.П. Сергієнко Науково-дослідна робота з фізики у середніх і вищих 
навчальних закладах. К.: Шкільний світ, 2004. – 128 с. 

9. 10. В.С. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. – М.: Высш. 
школа, 1972. – 466 с. 

10. 11. Сборник задач по курсу общей физики / Под ред.М.С. Цедрика / – М.: 
Просвещение, 1989. – 271 с. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА 

Дисципліна «Фізика» є теоретичною і практичною основою сукупності знань та 
вмінь, що дозволять майбутньому фахівцеві виконувати професійні завдання, 
пов’язані з використанням комп’ютерної техніки, тестуванням комп’ютерних систем 
навчального призначення та мереж. 

Тематика практичних занять: 

№ практичного 
заняття 

Тематика практичних занять 

1 Вступ до курсу фізики. Видача індивідуальних завдань на 
семестр 

2 Класична механіка 
3 Прикладні питання молекулярної фізики 
4 Постійний електричний струм. Магнітостатика 
5 Електромагнітна індукція. Коливання і хвилі 
6 Хвильова оптика 
7 Квантова оптика 
8 Гіпотеза де Бройля. Рівняння Шредінгера 
9 Електропровідність. Контактні і термоелектричні явища 

Тематика лабораторних занять: 

№ 
лабораторного 
заняття 

Тематика лабораторних занять 

1 Вступне заняття. Правила техніки безпеки в фізичній 
лабораторії. Знайомство з приладами та установками. 

2 Вивчення законів обертального руху на приладі Обербека. 
3 Вивчення складання коливань. 
4 Вивчення фізичних основ термометрії. 
5 Визначення температурного коефіцієнта лінійного розширення 

твердих тіл (металів). 
6 Вивчення залежності опору напівпровідників від температури. 
7 Визначення горизонтальної складової індукції магнітного поля 

Землі. 
8 Вивчення дифракційної гратки. 
9 Вивчення однокаскадного ФЕП-2. 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 
 
  



 
 

ДИДАКТИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 
для студентів 1 ІМ курсу 

Погоджено 
Директор Інституту інформатики 
доктор фізико-математичних наук, професор Кудін А.П __________________ 

Затверджено 
на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії 
Протокол № __ від “ __ ” _________ 2012 р. 

За навчальним планом: 
2 семестр, 18 тижнів, 144 години, 4 кредити ECTS, лекції 36 год. (1 лекція щотижня), практичні 
заняття 18 год. (1 заняття через тиждень), лабораторні заняття 18 год. (1 заняття через тиждень),  
2 контрольні роботи, 2  розрахунково-графічні роботи, колоквіум, екзамен. 

зав. кафедрою проф. В.П. Сергієнко ______________ 
Лекції: проф. В.П. Сергієнко 
Практичні заняття: викладач Твердохліб І.А. 
Лабораторні заняття: викладач Твердохліб І.А. 

 

Т
иж

де
нь

 

Тематика лекцій Тематика практичних занять 
Вид контролю на 

практичному 
занятті Б

ал
и Тематика 

лабораторних занять 

Вид контролю на 
лабораторному 

занятті Б
ал

и 

Позааудито
рний 

контроль Б
ал

и 

Модуль І.  Механіка і молекулярна фізика. Електрика і магнетизм (1 - 9 тижні) 

1 
1. Вступ до курсу фізики. 

Кінематика 

1. Вступ до курсу фізики. 
Видача індивідуальних 

завдань на семестр 
       

2 2. Динаміка. Закони збереження    1. Вступне заняття. Співбесіда 2 
Конспект 

№ 1 
1 

3 
3. Неінерціальні системи відліку. 

Релятивістська механіка 
2. Класична механіка Самостійна робота № 1 2      

4 
4. Прикладні питання молекулярної  

фізики 
   

2. Вивчення законів 
обертального руху на 

приладі Обербека. 
Співбесіда 2 Реферат 2 

5 
5. Речовина в електричному полі. 

Постійний електричний струм 
3. Прикладні питання 
молекулярної фізики 

Самостійна робота № 2 2    
Конспект 

№ 2 
1 

6 
6. Магнітне поле. Магнітні 

властивості речовини 
   

3. Вивчення складання 
коливань. 

Співбесіда 2   

7 
7. Електромагнітна індукція. 

Рівняння Максвелла 
4. Постійний електричний 

струм. Магнітостатика 
Фізичний диктант № 1 2    РГР № 1 3 

8 
8. Механічні та електромагнітні 

коливання 
 

 
 

4. Вивчення фізичних 
основ термометрії. 

Співбесіда 2 Тест № 1 4 

9 
9. Механічні та електромагнітні 

хвилі 
5. Електромагнітна індукція. 

Коливання і хвилі 
Контрольна робота № 1 5      

Кількість балів за І модуль   30 
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 Модуль ІІ.  Хвильова і квантова оптика. Квантова фізика (10 – 18 тижні) 

10 
10. Властивості світлових хвиль. 

Інтерференція світла 
   

5. Визначення 
температурного 

коефіцієнта лінійного 
розширення твердих тіл. 

Співбесіда 2 
Конспект 

№ 3 
1 

11 
11. Дифракція світла. 
Поляризаційні явища 

6. Хвильова оптика Самостійна робота № 3 2    РГР № 2 3 

12 Теплове випромінювання    
6. Вивчення залежності 

опору напівпровідників 
від температури. 

Співбесіда 2   

13 Фотоефект. Ефект Комптона 7. Квантова оптика Самостійна робота № 4 2    
Конспект 

№ 4 
1 

14 
14. Гіпотеза де Бройля. Рівняння 

Шредінгера 
   

7. Визначення 
горизонтальної складової 
індукції магнітного поля 

Землі. 

Співбесіда 2   

15 15. Основи зонної теорії 
8. Гіпотеза де Бройля. 
Рівняння Шредінгера 

Фізичний диктант №2 2    Колоквіум 10 

16 
16. Електропровідність металів і 

напівпровідників 
   

8. Вивчення дифракційної 
гратки. 

Співбесіда 2   

17 
17. Контактні і термоелектричні 

явища 

9. Електропровідність. 
Контактні і 

термоелектричні явища 
Контрольна робота № 2 5    Тест № 2 4 

18 
18. Лазери. Сучасна фізична 

картина світу 
   

9. Вивчення 
однокаскадного ФЕП-2. 

Співбесіда 2   

Кількість балів за ІІ модуль   40 
ЕКЗАМЕН  30 

Пояснення до дидактичної картки 

1. Позначка Конспект означає, що протягом відповідного тижня студенти мають показати зошити з відповідної теми. 
2. До фізичного диктанту допускаються студенти, які мають конспект з теоретичним матеріалом, винесеним на самостійне опрацювання. 
3. Студенти можуть індивідуально у визначеному порядку підвищувати навчальні досягнення з окремих модулів. 
4. Студент може отримати додаткові бали за індивідуальні досягнення з окремих модулів. 
5.   
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Перелік тем, що винесені на самостійне опрацювання: 

Конспект 1. Історичний огляд фізичних теорій (класична механіка, статистична 
механіка, термодинаміка, електромагнетизм, теорія відносності, квантова механіка, 
квантова теорія поля тощо). 

Конспект 2. Динаміка. Закони збереження (Інерціальні системи відліку. Перший 
закон Ньютона. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона. Основне рівняння 
динаміки. Закони сил). 

Конспект 3. Хвильова оптика (Швидкість світла. Закони відбивання і заломлення 
світла. Повне відбивання. Когерентність. Інтерференція світла та її застосування в 
техніці. Дифракція світла. Дифракційна ґратка. Дисперсія світла. Поляризація світла. 
Електромагнітні випромінювання різних діапазонів). 

Конспект.4. Місце фізики в розвитку нових інформаційних технологій 
(Волоконно-оптичні системи зв’зку. Новітні методи запису даних: технологія запису на 
жорсткі магнітні диски, SSD диски, оптичні диски Blu-ray. Плазмові та рідкокристалічні 
монітори). 

Тематика рефератів 
1. Зв’язок фізики з іншими науками та її роль у пізнанні навколишнього світу.  
2. Фізика, нанофізика і техніка. 
3. Сили в природі.  
4. Фундаментальні взаємодії. 
5. Адитивність і закон збереження маси.  
6. Внесок українських учених у розвиток космонавтики: роботи Кибальчича, 

Кондратюка, Корольова, Янгеля та ін.  
7. Межі застосування механіки Ньютона. 
8. Роль законів збереження у фізиці. 
9. Закон збереження імпульсу і його наслідки.  
10. Симетрія простору-часу і закони збереження.  
11. Пара сил, момент пари.  
12. Модуль пружності, коефіцієнт Пуассона.  
13. Космічні швидкості. 
14. Стаціонарний рух рідини.  
15. Ламінарна і турбулентна течії.  
16. Число Рейнольдса. 
17. Рух тіл у рідинах і газах. 
18. В’язке тертя, формула Стокса. 
19. Неінерціальні системи відліку (НІСВ) 
20. Прояв сил інерції на Землі.  
21. Маятник Фуко. 
22. Межі застосування законів класичної механіки Ньютона.  
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23. Постулати Ейнштейна.  
24. Релятивістський імпульс і другий закон Ньютона.  
25. Адіабатний процес. 
26. Політропний процес.  
27. Обґрунтування неможливості „теплової смерті Всесвіту”. 
28. Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. 
29. Кріогенна техніка.  
30. Капілярні явища.  
31. Поверхнево-активні речовини.  
32. Адсорбція. Флотація.  
33. Осмос і осмотичний тиск.  
34. Закон Вант-Гоффа.  
35. Рідкі кристали. 

Зразок завдань до розрахункової роботи з фізики 

Вимоги до виконання розрахункової роботи: розрахункова робота виконується в зошиті в 
клітинку (12 аркушів і більше) з детальним описом всіх обчислень і побудов.  

Завдання (варіант визначається порядковим номером в списку журналу: парні 
числа – І варіант, не парні – ІІ варіант):  

Варіант І Варіант ІІ 
Матеріальна точка рухається 

прямолінійно з прискоренням смa 5= . 

Визначити, на скільки шлях, пройдений 
точкою в n-у секунду, буде більше шляху, 
пройденого в попередню секунду. 
Прийняти 00 =υ . 

Візок вільно рухається по 
горизонтальному шляху зі швидкістю 

см31 =υ , в сторону, протилежну руху 

візка, стрибає людина, після чого 
швидкість візка змінилася і стала рівною 

смu 41 = . Визначити горизонтальну 

складову швидкості xu2 людини при 

стрибку щодо візка. Маса візка кгm 2101 =
а маса людини кгm 702 = . 

За невеликому шматку м'якого 
заліза, який лежить на ковадлі масою 

кгm 3001 = , вдаряє молот масою кгm 82 = . 

Визначити ККД удару, якщо удар не 
пружний. Корисною вважати енергію, 
витрачену на деформацію шматка заліза. 

З шахти глибиною мh 600=  

піднімають клітку масою тm 31 =  на 

канаті, кожен метр якого має масу 
кгm 5,1= . Яка робота А відбувається при 

піднятті клітки на поверхню Землі? Який 
ККД підйомного пристрою? 

По дотичній до шківа маховика у 
вигляді диска діаметром смD 75=  і 

масою кгm 40=  прикладена сила кНF 1=

На лаві Жуковського стоїть людина 
і тримає в руках стрижень вертикально до 
осі лавки. Лавка з людиною обертається з 
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Визначити кутове прискорення і частоту 
обертання n маховика через час ct 10=  

після початку дії сили, якщо радіус шківа 
дорівнює смr 12= . Силою тертя 

знехтувати. 

кутовою швидкістю срад /41 =ω . З якою 

кутовою швидкістю 2ω  буде обертатися 

лавка з людиною, якщо повернути 
стрижень так, щоб він зайняв 
горизонтальне положення? Сумарний 

момент інерції людини і лавки 25 мкгI ⋅= . 

Довжина стрижня мl 8,1= , маса кгm 6= . 

Вважати, що центр мас стержня з 
людиною знаходиться на осі платформи. 

 Точка бере участь одночасно в 
двох взаємно перпендикулярних 
коливаннях, рівняння яких tAx 11 sinω=  і 

tAy 22 cosω= , де смA 81 = , смA 42 = , 

срад /11 =ω , а 1
2 2 −= сn . Написати 

рівняння траєкторії і побудувати її. 
Показати напрямок руху точки. 

Яка робота А буде здійснена силами 
гравітаційного поля при падінні на Землю 
тіла масою кгm 2= : 

1) з висоти кмh 1000= ; 

2) з нескінченності? 
 

Зразок тесту № 2 

Електродинаміка. Оптика і квантова фізика 

ПІБ студента _____________________________________________, група 1 І 

1. Через мідний провід пропускають електричний струм. Укажіть правильне 
твердження 
а) Якщо провід укоротити, його опір збільшиться. 
б) За сталої температури сила струму прямо пропорційна прикладеній напрузі.   
в) Якщо замінити мідний провід сталевим такої самої довжини й такого самого 

діаметра, опір ділянки кола зменшиться. 
г) Напрямок струму в проводі збігається з напрямком руху електронів. 

2. На рисунку наведено графіки залежності сили струму від напруги для двох 
провідників. Укажіть правильне твердження. 
а) Опір провідника І більший, ніж опір провідника ІІ 
б) Опір провідника І перевищує 6 Ом 
в) Опір провідника ІІ менше 8 Ом. 
г)  Якщо провідники зроблені з одного металлу й мають 

однакову довжину, то площа поперечного перерізу 
першого провідника є більшою. 

3. Як зміниться електроємність плоского конденсатора в 
разі збільшення відстані між його пластинами в 4 рази? 
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а) Збільшиться в 4 рази. 
б) Збільшиться в 16 разів. 

в) Зменшиться в 4 рази. 
г) Зменшиться в 16 разів. 

4. Конденсатор був заряджений до 10 В. Унаслідок розрядження конденсатора в 
електричному колі виділилася енергія 0,05 Дж. Який заряд був на обкладці 
конденсатора? 

а) 0,1 Кл 
б) 0,01 Кл 

в) 0,001 Кл 
г) 10 -4 Кл 

5. Установіть відповідність між визначеннями і назвами фізичних величин. 
1. Сила, що діє від магнітного поля на 

заряджену частинку 
2. Сила, що діє на провідник зі струмом у 

магнітному полі 
3. Уявні лінії, дотичні до яких показують 

напрямок вектора магнітної індукції 
4. Магнітні взаємодії зумовлені взаємодією 

електричних струмів 

а) Гіпотеза Ампера 
б) Сила Ампера 
в) Сила Лоренца 
г) Лінії магнітної індукції 
д) Магнітні взаємодії 
 

6. Визначте потужність струму в лампі, увімкненій у мережу напругою 220 В, якщо 
відомо, що опір нитки розжарення лампи 484 Ом. 

7. Яку роботу виконає струм силою З А за 10 хв, якщо напруга в колі 15 В? 
а) 450 Дж 
б) 4,5 Дж 

в) 27кДж 
г) 270 кДж 

8. 8.Сила Ампера — це сила, з якою магнітне поле діє: 
а) на магнітну стрілку 
б) провідник зі струмом 

в)  рухомий електричний заряд 
г)  нерухомий електричний заряд 

9. 9.Установіть відповідність 
1. Закон Кулона 
2. Напруженість поля точкового заряду 
3. Потенціал електростатичного поля 
4. Енергія електричного поля 
 

а) φ=
q

Wp  

б) Е=κ
2r

q
 

в)F=k
2

21

r

qq
 

г) ∆ φ= Ed  

д)
2

qu
Wp =  

10. Якими носіями електричного заряду утворюється струм у металах і в 
напівпровідниках? 
а) І в металах, і в напівпровідниках — тільки електронами 
б) У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — тільки дірками 
в) І в металах, і в напівпровідниках — іонами 



24 
 

г) У металах — тільки електронами, у напівпровідниках — електронами й дірками 
11. До джерела постійної напруги 6 В підключений шматок нікелінового дроту, який має 

довжину 25 см і переріз 0.1 мм2. Якою є сила струму в дроті? 
а) 5,7 А 
б) 2,7 А 

в) 1,7 А 
г) 0,57 А 

12. Як зміниться струм насичення в несамостійному газовому розряді, якщо, не 
змінюючи дії зовнішнього іонізатора, зменшити відстань між електродами в 
газорозрядній трубці вдвічі? 

а) Зменшиться у 2 рази 
б) Не зміниться 

в) Збільшиться у 2 рази 
г) Збільшиться в 4 рази 

13. Явище електромагнітної індукції відкрив: 
а) Кулон 
б) Ампер 

в) Ерстед 
г) Фарадей 

14. Як називається рух, за якого траєкторія руху тіла повторюється через однакові 
проміжки часу? 

а) Поступальний 
б) Рівномірний 

в) Вільне падіння 
г) Механічні коливання 

15. Під час вільних коливань кулька на нитці проходить шлях від лівого крайнього 
положення до положення рівноваги за 0,2 с. Яким є період коливань кульки? 

а) 0,2 с 
б) 0,4 с 

в) 0,8 с 
г) 1,6 с 

16. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань та хвиль, і 
самими формулами. 
1. Період коливань математичного маятника 
2. Період коливань тягарця на пружині 
3. Швидкість хвилі 
4. Циклічна частота 
 

а) T=2π
m

k
 

б) T=2π
g

l
 

в) ω= 
T

π2
 

г) υ=χν 

д) T=2π
k

m
 

17. Яку характеристику вільних електромагнітних коливань можна обчислити за 

формулою 
1

1

LC
 

а) Період 
б) Амплітуду 

в) Частоту 
г) Циклічну частоту 
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18. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка трансформатора для підвищення 
напруги від 220 В до 11000 В, якщо в первинній обмотці 20 витків? 

19. Довжину хвилі, на яку налаштовано радіоприймач, зменшили у 9 разів, змінивши 
ємність вхідного коливального контуру. У скільки разів її змінили? 

а) Зменшили в 9 разів 
б) Збільшили в 9 разів 

в) Зменшили у 81 раз 
г) Збільшили у 81 раз 

20. Лінза дає зображення сонця на відстані 20 см від оптичного центра лінзи на головній 
оптичній осі. Якою є фокусна відстань лінзи? 

а) 10 см 
б) 20 см 

в) 40 см 
г) Нескінченно великою 

Перелік запитань що виносяться на екзамен: 

1. Сили тертя. Сухе тертя. Тертя спокою, ковзання і кочення. Значення сил тертя у 
природі й техніці  

2. Сили пружності. Пружні властивості твердих тіл. Види пружних деформацій. Закон 
Гука. 

3. Момент імпульсу матеріальної точки. Момент сили, момент. Сили пружності. 
Гравітаційна сила та методи її вимірювання  

4. Коливальний рух. Гармонічні коливання. Період і власна частота коливань. Фігури 
Ліссажу. 

5. Згасаючі коливання. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання. 
6. Ідеальний газ, основні положення МКТ ідеального газу. 
7. Основне рівняння МКТ ідеального газу. 
8. Поняття фази. Фазові переходи першого та другого родів. 
9. Загальні властивості і структура рідини. Поверхневий натяг. Формула Лап-ласа. 

Змочування. Капілярні явища. Поверхнево-активні речовини. Адсорбція. Флотація. 
Рідкі розчини.  Рідкі кристали. 

10. Полімери. Основні уявлення про хімічну будову і структуру полімерів. Застосування 
полімерів.  Термомеханічні, механічні та теплофізичні властивості полімерів. 

11. Рівняння Ван-дер-Ваальса і його аналіз. Критичний стан.  Внутрішня енергія 
реального газу. Ефект Джоуля-Томсона. Зрідження газів і одержання низьких 
температур. Кріогенна техніка. 

12. Капілярні явища. Поверхнево-активні речовини. Адсорбція.  Флотація. Рідкі 
розчини.  Рідкі кристали. 

13. Електричний заряд. Взаємодія точкових заряджених тіл. Закон Кулона. Електричне 
поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції. 

14. Рух зарядів в електричному полі, електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. 
Закон Ома в диференціальній та інтегральній формах. 

15. Потенціал та напруженість  електричного поля. 
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16. Електрорушійна сила. Закон Ома для неоднорідної ділянки і повного кола. 
17. Робота і потужність постійного струму. Закон Джоуля-Ленца. Розгалужені кола, 

правила Кірхгофа та їх застосування. 
18. Отримання змінної ЕРС. Діючі і середні значення струму і напруги. Опір, 

індуктивність і ємність у колі змінного струму. Закон Ома для кола змінного струму. 
19. Дія електричного і магнітного полів на рухомий заряд. Сила Лоренца.  Робота при 

переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік. 
20. Індукція і напруженість магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лаплас. Контур із 

струмом у магнітному полі. 
21. Магнітна взаємодія струмів. Закон Ампера. Магнітне поле електричного струму. 
22. Досліди Фарадея. Електрорушійна сила індукції. Закон електромагнітної індукції 

Фарадея і правило Ленца. Електрорушійна сила самоіндукції. Індуктивність. 
23. Магнетики і намагнічування їх. Магнітне поле в магнетиках. Магнітна 

сприйнятливість і проникність магнетиків. Діа-, пара- і феромагнетики. 
24. Електричний коливальний контур. Власні електричні коливання. Згасаючі і 

вимушені електричні коливання. Автогенератор на транзисторі. 
25. Електромагнітне поле. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла в інтегральній і 

диференціальній формах. 
26. Електроліти. Електролітична дисоціація. Електроліз. Закони Фарадея. Хімічні 

джерела струму. Використання електролізу. 
27. Несамостійний розряд в газах. Самостійний розряд в газах. Вольт-амперна 

характеристика газового розряду. Види розрядів (тліючий, дуговий, іскровий, 
коронний). Блискавка. Поняття про плазму. Використання газових розрядів. 

28. Термоелектронна емісія. Двохелектродні та трьохелектродні лампи і їх застосування. 
Електронно-променева трубка. 

29. Залежність опору металів від температури. Провідність напівпровідників. Власна і 
домішкова провідність напівпровідників. Застосування напівпровідників. 

30. Електронна і діркова провідність напівпровідників, її  залежність від температури. 
Домішкова провідність. 

31. Класична електронна теорія провідності металів. Утруднення класичної електронної 
теорії 

32. Діелектрики. Полярні і неполярні молекули. Вільні і зв’язані заряди. Поляризація 
діелектриків. 

33. Робота виходу електрона з металу.  Термоелектричний струм. 
34. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла 
35. Явище дифракції. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Дифракція Френеля і 

Фраунгофера. Дифракція. 
36. Дифракційна гратка. Дифракція рентгенівських променів. Формула  Вульфа-Брегга. 

Принципи голографії. Застосування голографії. 
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37. Обертання площини поляризації в речовинах. Поляроїди. Поляризаційні прилади та 
їх застосування. 

38. Когерентність. Методи спостереження інтерференції в оптиці. Інтерференція 
Електромагнітна природа світла. 

39. Інтерференція хвиль. Стоячі хвилі. Природа звуку. Джерела і приймачі звуку. 
40. Волоконна оптика. Накладання світлових хвиль. в тонких плівках і пластинах. 

Застосування інтерференції в науці і техніці. 
41. Основні енергетичні та світлові величини. Фотометрія. Вимірювання енергетичних і світлових 

величин 
42. Тиск світла. Досліди П.М. Лебедєва. Ефект Комптона. 
43. Поняття про квантову теорію провідності твердих тіл. Утворення енергетичних зон у 

кристалах. Поняття про зонну теорію провідності провідників. 
44. Квантові явища при низьких температурах. Надпровідність. 
45. Квантування енергії випромінювання Формула Планка. Оптична пірометрія. 
46. Рівноважне випромінювання та його характеристики. Закон Кірхгофа. 

Випромінювання абсолютно чорного тіла. Закон Стефана-Больцмана. 
47. Основні уявлення квантової механіки. Хвильова функція та її фізичний зміст. 
48. Дифракція електронів. Хвилі де Бройля. Досліди Девісона і Джермера. 

Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. 
49. Фізика ядра та елементарних частинок. Сучасна фізична картина світу. Внесок 

українських учених у розвиток фізики. Досягнення і проблеми сучасної фізики. 

Зразок екзаменаційного білету 

 
НПУ імені М.П. Драгоманова Інститут інформатики  
Спеціальність Інформатика  
Навчальна дисципліна Фізика  

Екзаменаційний білет № 7 

1. Дія електричного і магнітного полів на рухомий заряд. Сила Лоренца.  Робота 
при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі. Магнітний потік. 

2. Фізика ядра та елементарних частинок. Сучасна фізична картина світу. Внесок 
українських учених у розвиток фізики. Досягнення і проблеми сучасної 
фізики.  

3. Задача. 
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ОСНОВИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Укладачі програми: Сергієнко В.П. – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Інституту 
інформатики Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. 

 Твердохліб І.А. – викладач кафедри комп’ютерної 
інженерії Інституту інформатики Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Рецензенти програми: Рамський Ю.С. – кандидат фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і 
програмування Інституту інформатики Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 Войтович І.С. – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та 
методики викладання інформатики Рівненського 
державного гуманітарного університету 

I. Пояснювальна записка 

Курс „Основи мікроелектроніки” призначений для підготовки фахівців вищих 
педагогічних навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 
„ Інформатика”, спеціалізація „Математика, фізика, економіка, англійська мова, освітні 
вимірювання”, і належить до нормативної частини циклу природничо-математичної 
підготовки. Навчальна програма призначена для організації навчання, що має 
забезпечити базову фахову підготовку вчителів інформатики відповідно до галузевого 
стандарту вищої освіти. Вивчення дисципліни “Основи мікроелектроніки” дає студентам 
необхідну теоретичну підготовку для розуміння принципів функціонування сучасної 
комп’ютерної техніки та практичну для освоєння типових технічних засобів сучасної 
комп’ютерної техніки. 

Навчальна програма курсу „Основи мікроелектроніки” є основним документом, в 
якому визначається обсяг і орієнтовний порядок вивчення змістових модулів навчальної 
дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти. 

Метою вивчення дисципліни „Основи мікроелектроніки”  є оволодіння 
студентами фізичними основами напівпровідникової мікроелектроніки, принципами 
роботи напівпровідникових елементів та принципами побудови мікроелектронних 
приладів і пристроїв; формування поняття про інтегральні мікросхеми, їх види та 
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основні етапи виготовлення, вивчення принципів побудови пристроїв оперативної і 
довготривалої пам’яті та перспективних напрямів розвитку мікро- і наноелектроніки. 

Для досягнення мети курсу „Основи мікроелектроніки” потрібно виконати такі 
завдання: 

� розкрити місце і значення основ мікроелектроніки в загальній і професійній освіті; 
� з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмету, взаємозв’язки курсу 

з іншими навчальними дисциплінами, зокрема з фізичними та інформатичними 
дисциплінами; 

� розширити знання студентів про напівпровідникові речовини, процеси що 
відбуваються на межі контакту двох твердих тіл,  напівпровідникові прилади, 
технологію виробництва та класифікацію інтегральних мікросхем; 

� сформувати у студентів уміння будувати характеристики та обчислювати 
параметри напівпровідникових приладів, досліджувати роботу інтегральних 
мікросхем; 

� з’ясувати аспекти сучасного стану та перспективи подальшого розвитку 
мікроелектронної техніки; 

� сформувати у студентів вміння використовувати знання, навички та уміння з 
основ мікроелектроніки при вивченні інших дисциплін та в майбутній професійній 
діяльності; 
Знання студентів. Одним із важливих компонентів програми є міжпредметне 

узгодження. Курс „Основи мікроелектроніки” розрахований на студентів, які опанували 
базові математичні курси та засвоїли дисципліну „Фізика”, і мають базові знання про 
склад і призначення основних компонентів обчислювальних систем. Вивчення курсу 
забезпечує необхідний рівень знань для опанування дисциплінами „Логічні основи 
інформатики”, „ Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем”, 
“Спецлабпрактикум з інформатики”. Результатом вивчення „Логічних основ 
інформатики” є оволодіння студентами систематичними та узагальненими знаннями про:  

− положення класичної та квантової теорії провідності твердих тіл; 

− зонну теорію провідності твердих тіл; 

− основні напівпровідникові матеріали та їх властивості; 

− власну та домішкову провідність напівпровідників; 

− електричні явища в контактах; 

− види і класифікацію напівпровідникових діодів; 

− призначення, види, принцип роботи та умовні позначення транзисторів; 

− призначення і склад пасивних елементів інтегральних мікросхем (ІМС); 
− класифікацію ІМС, та основні технологічні операції виготовлення ІМС; 

− класифікацію та мікросхеми запам’ятовуючих пристроїв; 

− перспективні напрями мікро- та наноелектроніки. 
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Уміння студентів. У результаті вивчення дисципліни „Основи мікроелектроніки” 
студенти набувають, удосконалюють, узагальнюють і систематизують навички та 
уміння: 

− описувати електричні процеси, що  відбуваються в контактах; 

− досліджувати напівпровідникові елементи; 

− пояснювати принцип роботи напівпровідникових елементів; 

− будувати характеристики та визначати параметри напівпровідникових елементів; 

− розрізняти активні та пасивні елементи ІМС; 

− описувати основні технологічні процеси виготовлення ІМС; 

− розрізняти аналогові та цифрові ІМС; 

− давати характеристику запам’ятовуючим пристроям. 

Методичні рекомендації 

За освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на вивчення курсу 
“Основи мікроелектроніки”, який вивчається на ІІ курсі в ІІ семестрі, відводиться 4 
кредити або 144 навчальні години: 34 год. – лекційні заняття,   34 год. – лабораторні 
заняття і 12 год. – індивідуальні заняття. Значну частину годин – 64 – виділена на 
самостійну навчально-пізнавальну діяльність студентів. Самостійна робота полягає у 
підготовці до аудиторних занять, виконанні завдань, що пропонуються на лекційних та 
лабораторних заняттях, підготовці до виступу на семінарських заняттях, захисту 
опорних конспектів, виконанні розрахункової роботи, підготовці до модульного 
контролю, тощо. 

На лекційних заняттях розглядаються фундаментальні теоретичні питання 
мікроелектроніки, систематизуються та узагальнюються знання, навички та вміння з 
окремих тем курсу фізики, доповнюються новими відомостями з фізики, необхідними 
для розуміння фізичних основ мікроелектроніки, систематизуються, та узагальнюються 
знання, навички та уміння набуті при вивченні суміжних дисциплін. 

На лабораторних заняттях приділяється значна увага дослідженню (побудова 
характеристик та визначення параметрів) напівпровідникових елементів, що є основою 
ІМС, дослідження інтегральних мікросхем. Метою практичних занять є розвиток у 
студентів навичок самостійного використання набутих знань, навичок та умінь і 
забезпечення засвоєння основних понять навчальної дисципліни. 

Викладання навчального курсу забезпечується використанням навчально-
методичної літератури, перелік якої додається, розробленими завданнями до практичних 
занять, технічними засобами навчання, спеціальним програмним забезпеченням. В 
системі дистанційного навчання Moodle розміщено тексти лекцій, завдання до 
лабораторних занять, перелік тем, що виносяться на семінар, завдання для розрахункової 
роботи тощо. Важливим завданням курсу є формування у студентів творчих та 
пошукових умінь використовувати спеціальне програмне забезпечення для дослідження 
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роботи напівпровідникових приладів та програмного забезпечення загального 
призначення для проведення розрахунків. 

Побудова програми за блочно-модульною схемою спрямована на максимальну 
індивідуалізацію процесу навчання. Структура програми дібрана так, щоб надати 
студентам можливість навчатись в індивідуальному темпі та орієнтуватись на певні рівні 
вимог щодо засвоєння навчального матеріалу 

На консультаціях зі студентами передбачається з’ясування і обговорення 
проблемних питань, що стосуються виконання самостійних завдань до лекційних і 
лабораторних занять, незрозумілих студентами теоретичних питань тощо. 

Видом контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу є залік. 
За результатами роботи на лабораторних заняттях, виконання завдань для самостійного 
опрацювання, підготовки та виступу з доповіддю на семінарському занятті, підготовці та 
захисті опорного конспекту, написанні диктанту, розрахункової роботи та підсумкового 
тесту, студенти накопичують певну кількість балів, відповідно до якої відбувається 
оцінювання їх навчальних досягнень. Шкалу оцінювання роботи студентів та перелік 
видів контролю наведено у пункті IV. 

II. Тематичний план 

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять впродовж семестру 

№ 
з/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 

В
сь

ог
о 

го
ди

н
 

Аудиторні години 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

В
сь

ог
о 

ау
ди

то
рн

их
 

Л
ек

ці
ї 

С
ем

ін
ар

сь
кі

 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Модуль І. Фізичні основи 
напівпровідникової 
мікроелектроніки 

72 36 18   18 7 36 

1 
Тема 1. Класична та квантова 
теорія провідності твердих тіл 

  2   2  4 

2 
Тема 2. Зонна теорія провідності 
металів 

  2   2 2 4 

3 

Тема 3. Напівпровідники. Власна 
та домішкова провідність 
напівпровідників 

  2   2  4 
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4 

Тема 4. Контакт двох 
напівпровідників. Напівпровід-
никовий діод. Стабілітрон 

  2   2  4 

5 
Тема 5. Контакт металу з 
напівпровідником. Діод Шоткі 

  2   2 2 4 

6 Тема 6. Біполярний транзистор   2   2  4 

7 

Тема 7. Польовий транзистор та 
перспективні транзисторні 
структури 

  2   2 2 4 

8 

Тема 8. Прилади із зарядовим 
зв’язком та пасивні елементи 
інтегральних мікросхем 

  2   2  4 

9 Тема 9. Оптоелектронні прилади   2   2 1 4 

 
Модуль ІІ. Інтегральні 
мікросхеми 

68 32 16   16 5 28 

10 

Тема 10. Інтегральні мікросхеми 
(ІМС).  Основні терміни та 
класифікація ІМС 

  2   2 1 4 

11 

Тема 11. Основні технологічні 
операції виготовлення 
напівпровідникових ІМС 

  2   2  4 

12 

Тема 12. Основні технологічні 
операції виготовлення 
напівпровідникових ІМС 

  2   2 2 2 

13 
Тема 13. Основні типи аналогових 
ІМС. Операційні підсилювачі 

  2   2  2 

14 
Тема 14. Основні типи цифрових 
ІМС 

  2   2  4 

15 
Тема 15. Цифрові ІМС логічних 
елементів 

  2   2  4 

16 
Тема 16. Інтегральні мікросхеми 
запам’ятовуючих пристроїв 

  2   2 1 4 

17 

Тема 17. Фізичні основи 
перспективних напрямів  мікро- та 
наноелектроніки 

  2   2 1 4 

 Усього годин за семестр 144 80 34   34 12 64 
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ІІІ. Зміст курсу 

Зміст курсу „Основи мікроелектроніки” подано у вигляді модулів, до кожного з 
яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні знати та 
основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного модуля, а 
також тематику занять та анотації до них. 

Модуль І. Фізичні основи напівпровідникової мікроелектроніки 

Основні поняття. Мікроелектроніка. Вироджений та не вироджений електронний 
газ, статистика Фермі-Дірака, енергія Фермі, повне виродження. Потенціальна яма, 
вільна, заборонена, валентна та гібридна зони. Напівпровідник, атомний напівпровідник, 
власна та домішкова провідність напівпровідника, дірка, донор, акцептор. Робота виходу 
електрона з металу, контактна різниця потенціалів. np −  - перехід, запірний шар, 

рекомбінація, напівпровідниковий діод, стабілітрон, варікап, високочастотний діод, діод 
Шоткі, вольт-амперна характеристика, біполярний транзистор, характеристика 
біполярного транзистора, польовий транзистор. 

Основні вміння. Знати галузі застосування та етапи розвитку мікроелектроніки. 
Наводити основні положення і труднощі класичної теорії провідності металів, 
пояснювати статистику Фермі-Дірака та зонну структуру твердих тіл. Пояснювати 
основні фізичні процеси, що відбуваються в напівпровідникових приладах. Визначати 
робочі характеристики напівпровідникових діодів та транзисторів. Обчислювати 
параметри транзисторів. 

Тема 1. КЛАСИЧНА ТА КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 
Вступ до мікроелектроніки. Етапи розвитку мікроелектроніки. Класична теорія 

провідності твердих тіл. Труднощі класичної електронної теорії металів. Квантова теорія 
провідності твердих тіл. Статистика Фермі-Дірака. 

Тема 2. ЗОННА ТЕОРІЯ ПРОВІДНОСТІ МЕТАЛІВ 
Труднощі квантової теорії провідності твердих тіл. Розщеплення енергетичних 

рівнів електронів у твердих тілах. Поняття провідника, напівпровідника та діелектрика 
згідно зонної теорії провідності.  

Тема 3. НАПІВПРОВІДНИКИ. ВЛАСНА ТА ДОМІШКОВА ПРОВІДНІСТЬ 
НАПІВПРОВІДНИКІВ 

Напівпровідникові матеріали та їх властивості. Концентрація електронів і дірок в 
напівпровіднику. Провідність напівпровідників: власна та домішкова. 

Тема 4. КОНТАКТ ДВОХ НАПІВПРОВІДНИКІВ. НАПІВПРОВІДНИ-КОВИЙ 
ДІОД. СТАБІЛІТРОН 

Електричні явища в контактах. Робота виходу електрона з металу. Контактна 
різниця потенціалів. Контакт електронного і діркового напівпровідників. 
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Напівпровідниковий діод. Вольт-амперна характеристика діода. Класифікація 
напівпровідникових діодів. Стабілітрон. 

Тема 5. КОНТАКТ МЕТАЛУ З НАПІВПРОВІДНИКОМ. ДІОД ШОТКІ 
Контакт металу з напівпровідником. Запірний шар. Вплив електричного поля в 

контактному шарі на енергетичні рівні напівпровідника. Вольт-амперна характеристика 
та структура діодів Шоткі. 

Тема 6. БІПОЛЯРНИЙ ТРАНЗИСТОР 
Поняття біполярного транзистора: будова, типи, схеми ввімкнення та 

призначення. Характеристики біполярного транзистора та параметри. 
Тема 7. ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТРАНЗИСТОРНІ 

СТРУКТУРИ 
Поняття польового транзистора: будова, типи, схеми ввімкнення та призначення. 

Характеристики та параметри польового транзистора. 
Тема 8. ПРИЛАДИ ІЗ ЗАРЯДОВИМ ЗВ’ЯЗКОМ ТА ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ 

ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ 
Особливості конструкції приладів із зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Параметри 

елементів ПЗЗ. Особливості приладів із зарядовим зв’язком та їх використання. Пасивні 
елементи ІМС: резистори, конденсатори, індуктивні елементи, RC-структури, 
провідники і контактні площинки. 

Тема 9. ОПТОЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ 
Загальна характеристика оптоелектронних пристроїв. Оптоелектронні прилади: 

світло діод, фоторезистор, фотодіод, фототранзистор, фототиристор – принцип дії та 
застсування. 

Модуль ІІ. Інтегральні мікросхеми 

Основні поняття. Інтегральна мікросхема, елемент ІМС, компонент ІМС, 
підкладка ІМС, кристал ІМС, мікроскладання, мікроблок, тип ІМС, серія ІМС. Епітаксія, 
легування, іонна імплантація, травлення, фотолітографія, металізація. Операційний 
підсилювач, аналогова ІМС, цифрова ІМС, оперативно запам’ятовуючий пристрій 
(ОЗП), статичний ОЗП, динамічний ОЗП. 

Основні вміння. Пояснювати основні технологічні операції виготовлення ІМС. 
Досліджувати аналогові (операційні підсилювачі) та цифрові ІМС. Наводити 
порівняльну характеристику логічних елементів різних логік та їх особливості. 
Пояснювати класифікація запам’ятовуючих пристроїв та наводити будову мікросхем 
запам’ятовуючих пристроїв. Орієнтуватися в перспективних напрямках розвитку мікро- і 
наноелектроніки. Підбирати напівпровідникові прилади та інтегральні мікросхеми для 
застосування в електронній апаратурі. Використовувати здобуті знання з метою 
підвищення швидкодії, компактності і економічності мікропроцесорних систем. 
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Тема 10. ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ (ІМС).  ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА 
КЛАСИФІКАЦІЯ ІМС 

Мікроелектроніка. Завдання мікроелектроніки. Особливості ІМС як нового типу 
напівпровідникових приладів. Класифікація та умовне позначення ІМС. 

Тема 11. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІМС 

Основні технологічні операції виготовлення напівпровідникових ІМС: підготовчі 
операції, епітаксія, термічне окиснення кремнію, легування, іонна імплантація, 
травлення. 

Тема 12. ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 
НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ІМС 

Основні технологічні операції виготовлення напівпровідникових ІМС: техніка 
масок, фотолітографія, фотошаблони, нанесення тонких плівок, металізація, складальні 
операції. 

Тема 13. ОСНОВНІ ТИПИ АНАЛОГОВИХ ІМС. ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ 
Класифікація, основні параметри і характеристики підсилювачів. Операційний 

підсилювач: види, будова та призначення. Лінійні схеми на основі операційних 
підсилювачів. 

Тема 14. ОСНОВНІ ТИПИ ЦИФРОВИХ ІМС 
Імпульсний режим роботи цифрових ІМС. Перехідні процеси в імпульсних 

системах. Основні типи цифрових ІМС: послідовнісні та функціональні цифрові 
пристрої, цифрові запам’ятовуючі пристрої, програмовані цифрові ІМС, арифметичні 
пристрої, тощо. 

Тема 15. ЦИФРОВІ ІМС ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
Класифікація та основні параметри цифрових ІМС логічних елементів. 

Схемотехніка логічних елементів різних логік. Порівняльні характеристики логічних 
елементів та їх особливості. 

Тема 16. ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ 
Поняття запам’ятовуючого пристрою. Класифікація запам’ятовуючих пристроїв. 

Оперативні запам’ятовуючі пристрої. Статичні та динамічні ОЗП. ІМС запам’ятовуючих 
пристроїв. 

Тема 17. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ  МІКРО- ТА 
НАНОЕЛЕКТРОНІКИ 

Прилади діелектричної електроніки. Генератор Гана. Оптоелектронні, 
кріоелектронні, акустоелектронні напівпровідникові прилади. Перспективні напрями 
розвитку наноелектроніки. 
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ІV. Шкала оцінювання 
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так 

№ 
з/п 

Вид діяльності 

Кількість 
балів за  

дидактичну 
одиницю 

Кількість лекцій, 
практичних занять 

і лабораторних 
робіт 

Загальна 
кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідування та активність під 
час лекцій 

0,5 17 8 

2 
Виконання та захист 
лабораторних робіт 

7 8 56 

3 Написання тесту 8 2 16 
4 Колоквіум 15 1 15 

5 
Виступ з повідомленням на 
семінарському занятті 

5 1 5 

Загальна кількість балів 100 

V. Список рекомендованої літератури 
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1. Васильєва Л.Д. Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. Напівпровідникові прилади: 
Підручник. – К.: ІВЦ „Видавництво «Політехніка»”, 2008. – 556 с. 

2. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка: Навч. посібник. – 
Львів: Афіша, 2004. – 175 с. 

3. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: учеб. пособие / В.И. Лачин, Н.С. Савелов. – 
Изд. 6-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 703 с. 

4. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи 
мікроелектроніки: Навч. посіб / За ред. М.М. Прищепи. – К: Вища шк., 2004. – 431 с. 

5. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 1. Аналогова схемотехніка та 
імпульсні пристрої: Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-ге 
вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 366 с.: іл.. 

6. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 2. Цифрова схемотехніка: Підручник / 
В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища 
школа, 2004. – 423 с.: іл.. 

7. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 3. Мікропроцесори та 
мікроконтролери: Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій, В.Я. Жуйков та ін. – 2-ге 
вид., допов. і переробл. – К.: Вища школа, 2004. – 399 с.: іл. 

8. Щука А.А. Электроника. Учебное пособие / Под ред. проф. А.С. Сигова. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.: ил. 
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Додаткова: 
1. Барыбин А.А. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы. – 

М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 424 с. 
2. Грабовский Б. Краткий справочник по электронике / Богдан Грабовский ; Пер. с фр. 

Хаванов А.В. – 2-е изд., испр. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 416 с.: ил. 
3. Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Лабораторный 

компьютеризированый практикум. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 154 с. 
4. Калащников С.Г. Электричество: Учебн. пособие. – 6-е изд., стереот. – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 624 с. 
5. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компютере Electronics 

Workbench и Micro-Cap. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 311 с. 
6. Карлащук В.И., Карлащук С.В. Электронная лаборатория на IBM PC. 

Инструментальные средства и моделирование елементов практических схем. – М.: 
СОЛОН-ПРЕСС, 2008. – 144 с. 

7. Кузин А.В. Микропроцессорная техника: Учебник для сред. проф. образования / 
А.В. Кузин, М.А. Жаворонков. – М.: Издательский центр „Академия”, 2004. – 304 с. 

8. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики у 3 т. Т. 2. Електрика 
і магнетизм. – К.: Техніка, 2006. – 452 с. 

9. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая электроника. Под 
ред. О.П. Глудкина. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2000. – 780 с. 

10. Полупроводниковые прибоы: Транзисторы. Справочник. Под общ. ред. 
Н.Н.Горюнова. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 904 с., ил. 

11. Ревич Ю.В. Занимательная микроэлектроника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 592 
с.: ил. 

12. Ревич Ю.В. Занимательная электроника. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 672 с.: ил. 
13. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 488 с.: ил. 
14. Сукано Т., Икома Т., Такэиси Е. Введение в микроэлектронику: Пер. с. яп. – М.: 

Мир, 1988. – 320 с., ил. 
15. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том І: Пер. с нем. – 

М.: ДМК Пресс, 2008. – 832 с.: ил. 
16. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том ІІ: Пер. с нем. – 

М.: ДМК Пресс, 2007. – 942 с.: ил. 
17. Уве Наундорф. Аналоговая электроника. Основы, расчет, моделирование. М.: 

Техносфера, 2008. – 472 с. 
18. Хрулев А.К., Черепанов В.П. Диоды и их зарубежные аналоги. Справочник. В 3 т. – 

М.: ИП РадиоСофт, 1999. – 640 с., ил. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА 

Навчальна дисципліна «Основи мікроелектроніки» є однією з базових відповідно 
до галузевих стандартів вищої освіти, і є необхідною та невід’ємною складовою для 
підготовки висококваліфікованих фахівців з інформатики для загальноосвітніх 
навчальних закладів, формуванню в них необхідних компетентностей. 

Навчальна програма структурована за блочно-модульною схемою і складається з 
двох навчальних модулів „Фізичні основи напівпровідникової мікроелектроніки” та 
„Мікропроцесори як мікроелектронна основа сучасних ЕОМ”, що передбачає 
максимальну індивідуалізацію навчального процесу. Вивчення курсу сприяє отриманню 
студентами необхідних знань, навичок та умінь необхідних для виконання професійних 
завдань та набуттю вмінь  використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі, 
тестуванню комп’ютерних систем та мереж навчального призначення. 

Важливою складовою навчальної програми  є міжпредметне узгодження з 
програмами курсів суміжних дисциплін, які вивчаються за навчальним планом, що 
суттєво підвищить ефективність вивчення навчальної дисципліни. 

Тематика лабораторних занять: 

№ 
лабораторного 
заняття 

Тематика лабораторних занять 

1 Знайомство з програмним засобом Electronics Workbench.  
Дослідження вакуумного тріода 

2 Дослідження напівпровідникового діода 
3 Дослідження напівпровідникового стабілітрона 
4 Дослідження біполярного транзистора 
5 Дослідження польового транзистора 
6 Вивчення будови інтегральних мікросхем 
7 Вивчення аналогових інтегральних мікросхем 
8 Дослідження операційних підсилювачів 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

В дидактичній картці наведено розбиті на робочі тижні тематики лекційних та 
лабораторних занять, види контролю на аудиторних заняттях та види поза аудиторного 
контролю і відповідна кількість балів за них. 
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ДИДАКТИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ» 
для студентів 2 ІМ курсу 

ПОГОДЖЕНО 
Директор Інституту інформатики 
доктор фізико-математичних наук, професор Кудін А.П. _________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії 
25 січня 2012 р. Протокол № 11    

За навчальним планом: 
4 семестр, 17 тижнів, 144 години, лекції 34 год. (1 лекція на тиждень), лабораторні 
заняття 34 год. (1 заняття на тиждень),  2 тестові роботи, 1 колоквіум, семінар, залік.  

Завідувач кафедрою проф. В.П. Сергієнко _________ 
Лекції: викладач І.А. Твердохліб 
Лабораторні заняття: викладач І.А. Твердохліб 

Т
и
ж
де
н
ь 

Тематика лекцій Тематика лабораторних занять 
Види контролю на 
лабораторному 

занятті Б
ал
и

 

Позааудиторний 
контроль Б

ал
и

 

Модуль І. Фізичні основи напівпровідникової мікроелектроніки (1 – 9 тижні) 
1 Класична теорії провідності твердих тіл Л. р. № 1. Знайомство з програмним засобом 

Electronics Workbench.  Дослідження 
вакуумного тріода 

Захист лабораторної 
роботи 

7 
  

2 Зонна теорія провідності твердих тіл   

3 
Напівпровідники. Власна та домішкова 
провідність напівпровідників Л. р. № 2. Дослідження напівпровідникового 

діода 
Захист лабораторної 
роботи 

7 

  

4 
Контакт двох напівпровідників. 
Напівпровідниковий діод. Стабілітрон 

  

5 
Контакт металу з напівпровідником. Діод Шоткі Л. р. № 3. Дослідження напівпровідникового 

стабілітрона 
Захист лабораторної 
роботи 

7 
  

6 Біполярний транзистор 
Л. р. № 4. Дослідження біполярного 
транзистора 

Захист лабораторної 
роботи 

7 
  

7 
Польовий транзистор. Перспективні транзисторні 
структури 

  

8 
Прилади із зарядовим зв'язком. Пасивні елементи 
інтегральних мікросхем Л. р. № 5.  Дослідження польового транзистора 

Захист лабораторної 
роботи 

7 
  

9 Оптоелектронні прилади Тест № 1 8 
 Всього за І модуль: 43 

Модуль ІІ. Мікропроцесори як мікроелектронна основа сучасних ЕОМ (10 – 17 тижні) 

10 
Інтегральні мікросхеми (ІМС). Основні терміни та 
класифікація ІМС Л. р. № 6. Вивчення будови інтегральних 

мікросхем 
Захист лабораторної 
роботи 

7 

  

11 
Основні технологічні операції виготовлення 
напівпровідникових ІМС 

  

12 
Основні технологічні операції виготовлення 
напівпровідникових ІМС Л. р. № 7. Вивчення аналогових інтегральних 

мікросхем 
Захист лабораторної 
роботи 

7 

  

13 
Основні типи аналогових ІМС. Операційні 
підсилювачі 

Колоквіум 15 

14 Основні типи цифрових ІМС Л. р. № 8. Дослідження операційних 
підсилювачів 

Захист лабораторної 
роботи 

7 
  

15 Цифрові ІМС логічних елементів   

16 
Інтегральні мікросхеми запам'ятовуючих 
пристроїв 

Семінарське заняття 
Виступ з 
повідомленням 

5 

  

17 
Фізичні основи перспективних напрямів мікро- та 
наноелектроніки 

Тест № 2 8 

 Всього за ІІ модуль:   49 
 ЗАЛІК     8 
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Перелік питань, що виносяться на колоквіум: 

1. Мікроелектроніка як наука. Історичний огляд. 
2. Класична електронна теорія провідності металів. Її ускладнення. 
3. Поняття про квантову теорію провідності металів. Статистика Фермі-Дірака. Енергія 

Фермі. 
4. Зонна теорія провідності: метали, діелектрики, напівпровідники.  
5. Напівпровідники. Власна провідність напівпровідників. 
6. Напівпровідники. Домішкова провідність напівпровідників. 
7. Електричні явища в контактах. Робота виходу електронів з металу. Контактна 

різниця потенціалів. 
8. Контакт металу з напівпровідником. Запірний шар. Вплив електричного поля в 

контактному шарі па енергетичні рівні напівпровідника. 
9. Контакт електронного і діркового напівпровідників. Фізичні процеси що 

відбуваються на межі. 
10. Напівпровідниковий діод. ВАХ напівпровідникового діода. Основні параметри та 

види діодів. 
11. Біполярний транзистор. Принцип дії. Фізичні процеси в транзисторі. 
12. Біполярний транзистор. Характеристики та параметри біполярного транзистора. 
13. Польовий транзистор. Види та принципи роботи.  
14. Польовий транзистор. Характеристики та параметри.  
15. Елементи ІМС: резистори, конденсатори, індуктивність. 
16. Контактні площини і провідники в інтегральних мікросхемах. 
17. ІМС. Основні поняття і визначення. 
18. Особливості інтегральних мікросхем як нового типу напівпровідникових приладів. 
19. Короткий історичний огляд розвитку інтегральних мікросхем. 
20. Класифікація інтегральних мікросхем. 
21. Етапи виготовлення ІМС (підготовчі операції, епітаксія, термічне окислення 

кремнію). 
22. Етапи виготовлення ІМС (легування,  іонна імплантація, травлення). 
23. Етапи виготовлення ІМС (техніка масок, фотолітографія, фотошаблони). 
24. Етапи виготовлення ІМС (нанесення  тонких плівок, металізація, складання 

операцій). 

Питання що виносяться на семінар „Сучасний стан та перспективи розвитку 
мікроелектронної техніки” 

1. Прилади діелектричної електроніки. Генератор Гана. 
2. Оптика напівпровідників. Фотоелектричні явища. Поняття про оптоелектроніку. 
3. Оптоелектронні, кріоелектронні, акустоелектронні напівпровідникові прилади. 
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4. Новітні технології передачі даних. 
5. Стан розвитку мікропроцесорів. Реалії та перспективи. 
6. Фізичні основи запису на магнітні диски. Сучасний стан розвитку. 
7. Фізичні основи запису на оптичні диски. Останні розробки в галузі оптичних носіїв 

даних. 
8. Фізичні основи перспективних напрямів мікро- та наноелектроніки. 

Зразок тесту з “Основ мікроелектроніки” № 1 

1. Оберіть положення, що покладено в основу класичної теорії провідності металів Друде-
Лоренца 

а) Електронний газ вважається ідеальним газом, взаємодією між електронами   
можна   знехтувати, враховується тільки взаємодія з іонами ґратки. 

б) Електронний газ підлягає законам одноатомного ідеального газу. Середня 
довжина вільного пробігу електрона не залежить від його швидкості хаотичного 
руху. 

в) В електропровідності виродженого газу можуть брати участь не всі вільні 
електрони, а лише ті з них, які мають енергію, що практично дорівнює енергії 
Фермі. 

г) Електрон може перебувати тільки у певному квантовому стані і якщо даний 
квантовий стан уже заповнений електроном, то ніякий інший електрон не може 
зайняти цей стан. 

д) Між електроном та іоном відбувається непружне зіткнення, і електрон передає 
іонній гратці енергію впорядкованого руху, внаслідок чого виділяється джоулева 
теплота і метал нагрівається. 

2. Невироджений газ – це 
а) газ який не перебуває в термодинамічній рівновазі з навколишнім середовищем; 
б) газ в якому кількість станів, в яких можуть перебувати частинки, набагато більша 

за кількість частинок; 
в) газ в якому кількість частинок набагато більша за кількість станів в яких ці 

частинки можуть перебувати; 
г) газ в якому кількість частинок співрозмірна з кількістю станів, в яких ці частинки 

можуть перебувати. 
3. Рівень Фермі — це 

а) енергетичний рівень, ймовірність заповнення якого дорівнює ½; 
б) найбільша кінетична енергія, яку може мати електрон у металі при абсолютному 

нулі температури; 
в) мінімальна енергія яку необхідно надати електрону, щоб він подолав силу 

притягання ядра; 
г) енергія електрона у збудженому стані. 
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4. Напівпровідник в якого кількість дірок перевищує кількість електронів називають 
а) донором; 
б) акцептором; 
в) напівпровідником n-типу; 
г) напівпровідником p-типу. 

5. Оберіть вірні твердження 
а) Станум Sn належить до групи атомних напівпровідників; 
б) питома електропровідність напівпровідників менша за питому 

електропровідність металів; 
в) напівпровідники мають більшу температуру плавлення ніж метали; 
г) опір напівпровідників збільшується при підвищенні температури. 

6. До неелектричного пробою p-n переходу відносять 
а) поверхневий пробій; 
б) імпульсний пробій; 
в) лавинний пробій; 
г) тепловий. 

7. Біполярний транзистор у схемі зі спільним емітером використовують для підсилення за 
а) напругою; 
б) напругою у малих межах; 
в) потужністю; 
г) струмом. 

8. Польовий транзистор має такі виводи 
а) стік, витік, затвор; 
б) база, емітер, колектор; 
в) база, емітер; 
г) анод, катод. 
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АРХІТЕКТУРА КОМП’ЮТЕРА ТА КОНФІГУРУВАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Укладач програми: Малежик М.П. – доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри комп'ютерної інженерії Інституту 
інформатики Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 

Рецензенти програми: Рамський Ю.С. – кандидат фізико-математичних наук, 
професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і 
програмування Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 

 Терещенко В.М. – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент кафедри теоретичної кібернетики, Київського 
Національного університету ім. Тараса Шевченка 

І. Пояснювальна записка 

Мета викладання навчальної дисципліни. Мета викладання дисципліни 
«Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем» полягає в 
наступному: 

− ознайомлення студентів з: будовою комп'ютерів, логічними елементами 
комп'ютера та логічними виразами; 

− поданням числових даних і систем числення, поданням нечислових даних, 
поданням масивів і записів, принципом фон Неймана; 

− програмуванням на рівні асемблера і машинному рівні, форматами інструкцій 
та режимами адресації; 

− введенням/виведенням і перериванням, системами і технологіями зберігання, 
кодування, стиснення та ієрархією даних; 

− організацією основної пам'яті і операціями над нею, структурою переривань, 
вектором переривань, пріоритетами, підтвердженнями переривань; 

− функціонуванням зовнішньої пам'яті та їх фізичною організацією і пристроями, 
функціонуванням шин, протоколами і голосуванням. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни. Завдання вивчення навчальної 
дисципліни визначено вимогами до підготовки фахівців, що встановлені освітньо-
кваліфікаційною характеристикою напряму 6.040302. 
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Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівців. 
Ця дисципліна є теоретичною і практичною основою сукупності знань та вмінь, 
необхідних майбутньому фахівцеві виконувати професійні завдання, пов’язані з 
використанням комп’ютерної техніки, тестуванням комп'ютерних систем навчального 
призначення та мереж. 

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни. В результаті 
вивчення курсу дисципліни «Архітектура комп'ютера та конфігурування 
комп'ютерних систем» студент повинен знати: 

� історію комп'ютерів; логічні елементи комп'ютера та логічні вирази; нотацію 
реєстрових передач; біти, байти і слова; 

� подання числових даних і системи числення; подання нечислових даних; 
подання масивів і записів; принципи фон Неймана; 

� програмування на рівні асемблера і машинному рівні; формати інструкцій та 
режими адресації; 

� введення/виведення і переривання; системи і технології зберігання, кодування, 
стиснення і ієрархію даних; 

� організацію основної пам'яті і операції над нею; Роботу кеш- та віртуальної 
пам'яті; 

� структуру переривань, вектор переривань, переривання з пріоритетами, 
підтвердження переривань; 

� функціонування зовнішньої пам'яті та їх фізичну організацію і пристрої, 
функціонування шин, протоколи і голосування, 

вміти: 

� описувати еволюцію електронно-обчислювальних машин; демонструвати 
розуміння призначення логічних елементів і їх роль в історичному розвитку 
комп'ютерних архітектур; 

� використовувати математичні вирази для опису функцій простих послідовних і 
комбінаційних схем; розробити просту схему, де використовуються логічні 
елементи; 

� здійснювати діагностику та програмне конфігурування комп'ютерних систем; 
обирати та встановлювати операційні системи. 
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Методичні рекомендації 

Комп’ютер – основа обчислень. Без комп’ютера сучасні обчислювальні 
дисципліни були б лише галуззю теоретичної математики. Всі студенти, які вивчають 
інформатику, повинні розуміти облаштування фунціональних компонентів, з яких 
складається комп’ютер, їх характеристики, продуктивність і взаємозв’язки між ними. 
Розуміння архітектури і організації комп’ютера дає можливість більш ефективно 
опанувати програмування. При виборі системи студенти повинні розуміти значення 
характеристик різних компонентів, таких, як тактова частота процесора та об’єм 
пам’яті. 

Вивчення навчальної дисципліни “Архітектура комп’ютера та конфігурування 
комп’ютерних систем” організовується на принципах кредитно-модульної системи, 
що сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням досить 
складної та важливої дисципліни, з використанням модульної технології навчання та 
рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу. 

За навчальним планом спеціальності 6.040302 “Інформатика*” вивчення курсу 
“Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем”  передбачено 
протягом V семестру. Навчальний матеріал поділений на два модулі. В тематичному 
плані (п. II.) наведено розподіл годин кожного модуля за видам навчальних занять та 
самостійної роботи студентів. Загальний обсяг навчального часу складає чотири 
залікові кредити (144 години), що об’єднує всі види навчальної діяльності студента: 
аудиторні заняття, самостійна робота (в т.ч.  підготовка до підсумкового контролю), 
контрольні заходи (модульний контроль, екзамен). 

Самостійна робота студентів поділяється на дві складові: самостійна підготовка 
до аудиторних занять та підготовка до модульного контролю. 

Навчально-методична карта дисципліни (п. IV.) містить структуру навчального 
курсу за змістом та видами навчальної діяльності в поєднанні з графіком навчального 
процесу, календаризованого за термінами вивчення окремих модулів. До кожного з 
модулів пропонується своя форма контролю у вигляді індивідуальних завдань, 
виконання яких передбачається в письмовому вигляді з наступним захистом. 

Рейтингова система оцінювання (п. V.) дозволяє враховувати як поточну 
підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначати рівень засвоєння 
навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна) оцінка 
виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час 
семестрового екзамену. Навчання курсу підтримується використанням літературних 
джерел (перелік літератури додається), розробленими інструкціями до лабораторних  
та семінарських занять, технічними засобами навчання, програмним забезпеченням.  

Реалізація вищезгаданих вимог забезпечує один з головних напрямків 
професійної підготовки сучасного вчителя-предметника і дозволяє йому організувати 
навчальний процес на сучасному рівні, активно використовувати ІКТ. 
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II. Тематичний план 

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять впродовж семестру 

№ 
з/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 

В
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ог
о 
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ди

н 

Аудиторні години 
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ті

йн
а 

ро
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та
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их
 

Л
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Ін
ди

ві
ду
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ьн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль І 74 36    36  38 

1 

Історія розвитку комп’ютерної 
техніки, покоління ЕОМ та їх 
класифікація 

 4    4  6 

2 Типи комп’ютерів  8    8  8 

3 
Логічні основи функціонування 
комп’ютера 

 14    14  12 

4 

Центральний процесор та пам’ять 
комп’ютера. Оперативна пам’ять та 
зовнішня пам’ять. 

 10    10  12 

 Модуль ІІ 70 32    32  38 

10 

Внутрішні комунікації. Базова 
система введення/виведення. 
Пристрої введення/виведення. 

 8    8  9 

11 
Конфігурування комп’ютерних 
систем. 

 8    8  9 

12 
Системне програмне забезпечення 
ЕОМ. 

 16    16  20 

 Усього годин за семестр 144 68    68  76 

 

  



47 
 

ІІІ. Зміст курсу 

Навчальний матеріал дисципліни є структурованим за модульним принципом і 
складається з двох навчальних модулів. Кожен модуль вміщує перелік основних 
понять, що студенти повинні знати та основних умінь, якими вони повинні володіти 
після вивчення матеріалу відповідного модуля. 

Модуль І. Архітектура комп'ютерних систем 

Тема 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ, ПОКОЛІННЯ ЕОМ 
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. 

Історія розвитку комп'ютерів, класифікація, покоління ЕОМ. Мікропроцесорні 
архітектури. Розвиток обчислювальної техніки. Напрямки розвитку та прогнози. 
Нейронні комп'ютери. Паралельні комп'ютери. 

Тема 2. ТИПИ КОМП'ЮТЕРІВ. 
Аналогові комп'ютери, їх характеристики. Сфери впровадження. Цифрові 

комп'ютери, характеристики, сфери впровадження. Гібридні комп'ютери. Персональні 
комп'ютери та їх характеристики. Архітектура комп'ютера. Базова схема фон 
Неймана. Пристрій управління. Арифметико-логічний пристрій. Підсистема пам'яті. 
Пристрій введення/виведення. Пристрій внутрішніх зв'язків. 

Тема 3. ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМП'ЮТЕРА. 
Схемна реалізація елементарних логічних операцій. Типові логічні вузли. 

Елементи комп'ютерної схемотехніки. Функціональні вузли комп'ютерної 
схемотехніки. Цифрово-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. 

Тема 4. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЦЕСОР ТА ПАМ'ЯТЬ КОМП'ЮТЕРА. 
Центральний процесор, його структура та "основні функції, пам'ять комп'ютера. 

Принцип функціонування пам'яті, Види пам'яті. Жорсткий диск. Оптичний диск. Інші 
види накопичувачів. Обмін даними між центральним процесором та пам'яттю. 

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 
«Архітектура комп'ютерних систем» студент повинен знати: 

− історію створення комп'ютерів, логічні елементи комп'ютера та їх призначення; 

− логічні вирази; нотацію реєстрових передач; біти, байти і слова; 

− способи подання числових даних і системи числення; 

− подання нечислових даних; 
− подання масивів і записів; 

− принципи фон Неймана; 

− введення/виведення і переривання; системи і технології зберігання, кодування, 
стиснення і ієрархію даних; 

− організацію основної пам'яті і операції над нею; 

− роботу кеш- та віртуальної пам'яті; 
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вміти: 
− описувати еволюцію електронно-обчислювальних машин; 

− демонструвати розуміння призначення логічних елементів і їх роль в 
історичному розвитку комп'ютерних архітектур; 

− використовувати математичні вирази для опису функцій простих послідовних і 
комбінаційних схем; 

− розробити просту схему, де використовуються логічні елементи; 

Модуль II.  Внутрішні комунікації і конфігурування комп'ютерних систем 

Тема 5. ВНУТРІШНІ КОМУНІКАЦІЇ. 
Внутрішні комунікації. Функції мікропроцесорного комплекту. Шини. Обмін   

сигналами   між   внутрішніми   пристроями   комп'ютера.   Фізичні принципи роботи, 
характеристики та призначення зовнішніх пристроїв комп'ютера. 

Тема 6. КОНФІГУРУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ. 
Структурна схема комп'ютера. Принцип роботи, характеристики та 

функціональне призначення складових апаратного забезпечення комп'ютерних 
систем. Апаратне конфігурування та налагодження комп'ютерних систем. Діагностика 
та програмне конфігурування комп'ютерних систем. 

Тема 7. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕОМ. 
Системні та прикладні програми. Типи операційних систем. Структура 

операційних систем. Операційні системи (ОС) як засоби розподілу і управління 
ресурсами комп'ютера. Розвиток і основні функції ОС. Команди операційних систем. 

У результаті засвоєння навчального модуля № 2 «Внутрішні комунікації і 
конфігурування комп'ютерних систем» студент повинен знати: 

− програмування на рівні асемблера і машинному рівні; 

− формати інструкцій та режими адресації; 

− структурну схему комп'ютера, 

− характеристики та функціональне призначення складових апаратного 
забезпечення комп'ютерних систем; 

− структуру переривань, вектор переривань; 

− переривання з пріоритетами, підтвердження переривань; 

− функціонування зовнішньої пам'яті та їх фізичну організацію і пристрої; 

− функціонування шин, протоколи і голосування. 
вміти: 

− програмувати на рівні асемблера і машинному рівні; 

− здійснювати     діагностику     та     програмне     конфігурування комп'ютерних 
систем; обирати та встановлювати операційні системи. 

− збирати   та  робити   заміну  знімних  системних   та  зовнішніх пристроїв; 
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ІV. Шкала оцінювання 
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так 

№ 
з/п 

Вид діяльності 

Кількість 
балів за  

дидактичну 
одиницю 

Кількість лекцій, 
практичних занять 

і лабораторних 
робіт 

Загальна 
кількість 

балів 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідування та активність під 
час лекцій 

0,5 17 8 

2 
Виконання та захист 
лабораторних робіт 

7 8 56 

3 Написання тесту 8 2 16 
4 Колоквіум 15 1 15 

5 
Виступ з повідомленням на 
семінарському занятті 

5 1 5 

Загальна кількість балів 100 

V. Список рекомендованої літератури 
1. Войтович І., Малежик М.П., Сергієнко В.П. Архітектура комп'ютерних систем. -

К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова. -2010. -С. 

2. Жалдак М.І., Морзе Н.В. Інформатика- 7. -К.: «ДіаСофт», 2000. -208 с. 
3. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. -К: «Академвидав», 2002. -320 с. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА 

Програма курсу "Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних 
систем" складена відповідно складених і затверджених в Інституті інформатики 
„Освітньо-кваліфікаційна характеристика” (ОКХ) і „Освітньо-професійна програма” 
(ОПП), в яких, крім нормативного компоненту, розкрито і варіативну частину циклу 
дисциплін, що читаються на спеціальності „Інформатика*”.  

Вивчення курсу "Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних 
систем" передбачає формування знань, умінь, навичок при підготовці учителя 
інформатики загальноосвітньої школи. 

Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння і навички, набуті 
студентами після закінчення загальноосвітніх навчальних закладів та вивчення 
дисциплін на 1-2 курсах університету. 

Вивчення навчальної дисципліни “Архітектура комп’ютера та конфігурування 
комп’ютерних систем” організовується на принципах кредитно-модульної системи, 
що сприяє систематичній і динамічній роботі студентів над засвоєнням досить 
складної та важливої дисципліни, з використанням модульної технології навчання та 
рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу. 

За навчальним планом спеціальності 6.040302 “Інформатика*” вивчення курсу 
“Архітектура комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем”  передбачено 
протягом V семестру. В тематичному плані наведено розподіл годин за видам 
навчальних занять та самостійної роботи студентів. Загальний обсяг навчального часу 
складає чотири залікові кредити (144 години), що об’єднує всі види навчальної 
діяльності студента: аудиторні заняття, самостійна робота (в т.ч.  підготовка до 
підсумкового контролю), контрольні заходи (тестові завдання, екзамен). 

Самостійна робота студентів поділяється на дві складові: самостійна підготовка 
до аудиторних занять та підготовка до тестових завдань. 

Навчально-методична карта дисципліни (п. IV.) містить структуру навчального 
курсу за змістом та видами навчальної діяльності в поєднанні з графіком навчального 
процесу, календаризованого за термінами вивчення тем.  

Рейтингова система оцінювання (п. V.) дозволяє враховувати як поточну 
підготовку студентів до аудиторних занять, так і визначати рівень засвоєння 
навчального матеріалу окремого модуля. Підсумкова (екзаменаційна) оцінка 
виставляється за рейтинговими показниками, з можливістю її покращення під час 
семестрового екзамену. 

Внаслідок вивчення курсу студент повинен  знати:  
історію комп’ютерів; логічні елементи комп’ютера та логічні вирази; нотацію 
реєстрових передач; біти, байти і слова; подання числових даних і системи числення; 
подання нечислових даних; подання масивів і записів; принципи фон Неймана; 
програмування на рівні асемблера і машинному рівні; формати інструкцій та режими 
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адресації; введення/виведення і переривання; системи і технології зберігання, 
кодування, стиснення і ієрархію даних;. організацію основної пам’яті і операції над 
нею; Роботу кеш- та віртуальної пам’яті; структуру переривань, вектор 
переривань, переривання з пріорітетами, підтвердження переривань; функціювання 
зовнішньої пам’яті та їх фізичну організацію і пристрої; фунціювання шин; 
протоколи і голосування.  

Студент повинен оволодіти такими основними вміннями: 
 описувати еволюцію електронно-обчислювальних машин; демонструвати розуміння 
призначення логічних елементів і їх роль в історичному розвитку комп’ютерних 
архітектур; використовувати математичні вирази для опису функцій простих 
послідовних і комбінаційних схем; розробити просту схему, де використовуються 
логічні елементи; здійснювати діагностику та програмне конфігурування 
комп’ютерних систем; обирати та встановлювати операційні системи. 

Навчання курсу підтримується використанням літературних джерел (перелік 
літератури додається), розробленими інструкціями до лабораторних  та семінарських 
занять, технічними засобами навчання, програмним забезпеченням.  

Реалізація вищезгаданих вимог забезпечує один з головних напрямків 
професійної підготовки сучасного вчителя-предметника і дозволяє йому організувати 
навчальний процес на сучасному рівні, активно використовувати ІКТ. 

Тематика лабораторних робіт 

Зміст лабораторних робіт К-ть годин 
Тема 1. Тестування апаратного конфігурування персонального 
комп’ютера 

8 

Тема 2. Вивчення способів програмного конфігурування сучасного 
персонального комп’ютера 

8 

Тема 3. Створення файлової системи та встановлення програмних 
засобів 

8 

Тема 4. Аналіз технічних характеристик апаратних засобів ЕОМ 8 
Тема 5. Ознайомлення з прийомами роботи з комп’ютерними 
мережами та можливостями їх використання 

8 

Тема 6. Методи введення/виведення, оцифровування та редагування 
графічних та текстових даних 

8 

Тема 7. Методи введення/виведення, оцифровування та редагування 
звукових даних 

8 

Тема 8. Методи введення/виведення, оцифровування та редагування 
відео-даних 

8 
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Дидактична карта дисципліни "Архітектура комп’ютера та 
конфігурування комп’ютерних систем"  

(3ІМ, 2011-2012 н.р., семестр І). 

Всього 144 година, лабораторні роботи 68 годин, самостійна робота 76 годин, екзамен 

Т
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Д
ат
а Тематика 

лабораторних занять 

С
ам
ос
ті
й
н
а 

р
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от
а 

К
он
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ол
ь
 

1,2  

 
Тестування апаратного 
конфігурування 
персонального 
комп’ютера 

  

Тестування апаратного 
конфігурування 
персонального 
комп’ютера 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

3,4  

 
Вивчення способів 
програмного 
конфігурування сучасного 
персонального 
комп’ютера. 

  

Вивчення способів 
програмного 
конфігурування 
сучасного 
персонального 
комп’ютера. 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

5,6  

 
Створення файлової 
системи та встановлення 
програмних засобів.. 

  

Створення файлової 
системи та 
встановлення 
програмних засобів.. 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

7,8  

 
Аналіз технічних 
характеристик апаратних 
засобів ЕОМ. 

  
Аналіз технічних 
характеристик 
апаратних засобів ЕОМ. 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

9,10  

 Ознайомлення з 
прийомами роботи з 
комп’ютерними мережами 
та можливостями їх 
використання 

  

Ознайомлення з 
прийомами роботи з 
комп’ютерними 
мережами та 
можливостями їх 
використання 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

11,12  

 Методи 
введення/виведення, 
оцифровування та 
редагування графічних та 
текстових даних. 

  

Методи 
введення/виведення, 
оцифровування та 
редагування графічних 
та текстових даних. 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

13,14  

 Методи 
введення/виведення, 
оцифровування та 
редагування звукових 
даних. 

  

Методи 
введення/виведення, 
оцифровування та 
редагування звукових 
даних. 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

15,16  

 
Методи 
введення/виведення, 
оцифровування та 
редагування відео-даних. 

  

Методи 
введення/виведення, 
оцифровування та 
редагування відео-
даних. 

 

Перевірка 
завдань 
лабораторної 
роботи  

17   тестування   тестування  тест 
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Порядок поточного і підсумкового контролю знань 

При проведенні лабораторної роботи здійснюється поточний контроль рівня 
теоретичної підготовки студента. Формою проведення такого контролю може бути 
проведення тестування на 10-15 хвилин.  

Базову підготовку до лабораторної роботи студенти повинні здійснювати 
самостійно, а під час лабораторної роботи виконати всі необхідні роботи з 
налаштування роботи ПК. 

Для з’ясування питань відповіді на які залишились для студентів відкритими 
потрібно призначати день та час консультації. На консультаціях обговорювати зі 
студентам загальні схеми розв'язування задачі при потребі демонструючи їх на 
прикладах, що не співпадають з їхніми індивідуальними завданнями. 

За результатами виконання лабораторної роботи студент має набрати певну 
кількість балів. Найвищий бал ставиться у разі правильних відповідей на теоретичні 
питання та коректність при виконанні практичного завдання. Якщо планова 
лабораторна робота не захищена на відповідній парі, то на наступній парі 
максимально можлива кількість балів зменшується вдвічі. Якщо ж і на цій парі 
студент не захищає лабораторну роботу, то він отримує негативну оцінку (нуль балів) 
з правом на наступний раз скласти роботу і отримати за це мінімально можливу 
кількість балів. У випадку не складання роботи протягом трьох пар студент отримує 
нуль балів без права перескладання. 

Розрахунок рейтингових балів  за видами поточного контролю  

Зміст лабораторних робіт 
Кількість 
балів 

Тестування апаратного конфігурування персонального комп’ютера 10 
Вивчення способів програмного конфігурування сучасного 
персонального комп’ютера. 

10 

Створення файлової системи та встановлення програмних засобів.. 10 
Аналіз технічних характеристик апаратних засобів ЕОМ. 10 
Ознайомлення з прийомами роботи з комп’ютерними мережами та 
можливостями їх використання 

10 

Методи введення/виведення, оцифровування та редагування графічних та 
текстових даних. 

10 

Методи введення/виведення, оцифровування та редагування звукових 
даних. 

10 

Методи введення/виведення, оцифровування та редагування відео-даних. 10 
Контрольний тест 10 
Семінар 10 
Разом: 100 
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Тест № 1 

з Архітектури комп’ютера та конфігурування комп’ютерних систем 

1. Вкажіть які з наведених характеристик є параметрами процесора 
а) тип корпусу; 
б) тактова частота; 

в) частота регенерації; 
г) напруга живлення. 

2. Інтерфейс АТА використовується для підключення 
а) процесора; 
б) відеоадаптера; 

в) жорсткого диску; 
г) оптичного приводу. 

3. Завантажуючий запис на жорсткому диску називається 
а) DPA; 
б) FAT; 

в) MBR; 
г) AGP. 

4. Які з перерахованих видів пам’яті є енергозалежними? 
а) пам'ять на НЖМД; 
б) CMOS пам’ять; 

в) DVD-ROM; 
г) оперативна пам'ять. 

5. Програма самодіагностики при ввімкненні персонального комп’ютера 
називається 

а) BIOS; 
б) POST; 

в) SETUP; 
г) AWARD. 

6. Найменша адресована одиниця збереження даних називається 
а) сектор; 
б) кластер; 

в) доріжка; 
г) циліндр. 

7. Для створення нової файлової системи потрібно виконати процес 
а) дефрагментації; 
б) форматування; 

в) встановлення ОС; 
г) розбиття на диски. 

8. Вкажіть операційні системи, що підтримують і файлову систему NTFS і 
файлову систему Ext2 

а) Windows Xp; 
б) Windows 7; 
в) Linux; 
г) Таких операційних систем немає. 

9. Визначте розмір кластера на жорсткому диску обсягом 2 Гб зі встановленою 
файловою системою FAT16 

а) 4 КБ; 
б) 8 КБ; 

в) 16 КБ; 
г) 32 КБ. 

10. Визначте розмір растрового графічного файлу розміром 1920×1080, при запису 
з глибиною кольору 32 біт 

а) 1,9 МБ 
б) 1,9 Мб 

 

в) 7,9 МБ 
г) 7,9 Мб 
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Перелік запитань, що виносяться на іспит: 

1) Базова система вводу-виводу (BIOS). Функції BIOS. CMOS-пам'ять. Типи BIOS, які 
використовують IBM сумісні комп’ютери. 

2) Стандартні установки CMOS. Автоматичне конфігурування BIOS. Встановлення 
BIOS FEATURES SETUP. Опції BIOS для створення файлової системи. 
Встановлення пароля на BIOS.  

3) Операційні системи (ОС). Класифікація ОС. Загальна будова ОС. Мікроядерні та 
монолітні ОС.  

4) Операційні системи (ОС). Функції ОС. Однозадачні та багатозадачні ОС. Типи ОС 
сімейства Windows. Параметри ЕОМ для встановлення ОС Windows. 

5) Операційні системи (ОС). Функції ОС. Однозадачні та багатозадачні ОС. Типи ОС 
сімейства Linux. Параметри ЕОМ для встановлення ОС Linux. 

6) Етапи встановлення ОС. Параметри комп’ютера для встановлення деяких ОС. 
Основні типи встановлення ОС (оновлення, нове встановлення, встановлення 
декількох операційних систем). Пакети оновлень для ОС. 

7) Операційна система MS-DOS. Складові ОС. Етапи завантаження ОС MS-DOS. 
Внутрішні та зовнішні вказівки.  

8) Переривання. Механізм обробки переривань. Зовнішні та внутрішні переривання. 
Розподіл переривань за рівнями пріоритету. Обробка переривань за участю 
супервізорів ОС. 

9) Етапи встановлення програмного забезпечення. Системне та прикладне програмне 
забезпечення. Утиліти ОС. Особливості встановлення та вилучення прикладного 
програмного забезпечення. Основні відмінності між резидентними і транзитними 
програмами. 

10) Файлова система. Типи та будова файлових систем. Поняття кластера. Створення 
нової файлової системи. Повне та швидке форматування. Програми для розбиття 
жорстких дисків. 

11) Файлова система. Будова файлової системи FAT16 та FAT32. Відмінності FAT32 від 
NTFS. Вибір типу файлової системи. 

12) Файлова система. Будова файлової системи NTFS. Основні характеристики NTFS та 
її відмінність від FAT32. Вибір типу файлової системи.  

13) Причини втрати даних. Способи відновлення даних. Програмне забезпечення для 
обслуговування пристроїв збереження даних. Програмне забезпечення для 
відновлення даних. 

14) Способи формування та характеристики (роздільна здатність, контрастність, глибина 
кольору) зображень. Векторна та растрова графіка. Формати графічних файлів. 

15) Будова персонального комп’ютера (ПК). Історія розвитку ПК. Класифікація 
персональних комп’ютерів. Базова конфігурація ПК.  
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16) Складові системного блоку. Материнська плата. Chipset. Історія розвитку та будова 
Chipset. Налаштування материнської плати. Вибір материнської плати за певними 
параметрами.  

17) Складові системного блоку. Процесор. Набір команд процесора. Характеристики 
процесора. Технологія виготовлення та режими роботи процесора. 

18) Складові системного блоку. Шини і слоти. Шини даних процесора. Внутрішня шина 
і регістри процесора. Шина адреси. Типи шин та роз'ємів. 

19) Складові системного блоку. Внутрішня пам'ять комп’ютера. Оперативна (чіпсети та 
модулі), постійна та енергозалежна пам'ять.  

20) Складові системного блоку. Зовнішня пам'ять. Накопичувачі CD-ROM, CD-RW, 
DVD, Blu-ray. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (інтерфейс, підключення, 
технологія RAID та SCSI). 

21) Складові системного блоку. Відеоадаптер. Будова і класифікація відеоадаптерів. 
Акселератори. Програмні інтерфейси.  

22) Складові системного блоку. Звуковий адаптер. Будова та розрядність звукового 
адаптера. Аналогово-цифровий перетворювач. Частота дискретизації. 

23) Складові системного блоку. Монітор. Призначення та характеристики. Види 
моніторів: з електронно-променевою трубкою, рідкокристалічний, плазмовий.  

24) Складові системного блоку. Пристрої вводу-виводу: клавіатура, маніпулятор 
«миша». Будова та характеристики. 

25) Складові системного блоку. Принтери. Види принтерів (матричні, струменеві, 
лазерні). Будова та принцип роботи. Під'єднання принтерів. 

26) Складові системного блоку. Сканери. Види сканерів (ручні, роликові, планшетні). 
Будова та принцип роботи. Характеристики сканерів. 

27) Складові системного блоку. Модеми. Принципи роботи (амплітудна, фазова, 
частотна модуляції). Протоколи передачі даних. Режими роботи модему. Методи 
корекції помилок і компресії даних.  

28) Складові системного блоку. Модеми. Типи модемів (внутрішній та зовнішній). 
Встановлення модему. Можливі причини несправності. 

29) Складові системного блоку. Поняття комп’ютерної мережі. Топологія мереж. 
Мережа типу клієнт-сервер. Мережеві карти та їх характеристики.  

30) Складові системного блоку. Периферійне мережеве обладнання. Концентратор. 
Комутатор. Шлюз. Типи кабелів. Принципи побудови локальної мережі. Адресація в 
комп’ютерних мережах. 
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КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ІНТЕРНЕТ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Укладач програми: Франчук В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. 

Рецензенти програми: Пасічник Ю.А. – доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри загальної та прикладної фізики 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. 

 Сусь Б.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, 
заступник директора інституту інформаційних 
технологій та засобів навчання АПН України. 

І. Пояснювальна записка 

Курс «Комп’ютерні мережі та Інтернет» призначений для формування базових 
знань, умінь і навичок при підготовці учителя загальноосвітньої школи за фахом 
"учитель інформатики і математики ”. 

Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння і навички, набуті 
студентами при вивченні шкільної навчальної дисципліни "Інформатика". 

На лекційних заняттях студентам повідомляються основні теоретичні засади і 
положення, на яких базується робота програмних засобів, що вивчаються на 
лабораторних та семінарських заняттях. Під час проведення семінарських занять 
необхідно перевірити і закріпити фундаментальні знання з основ комп’ютерних мереж, 
які актуалізуватимуться і використовуватимуться у наступній навчальній роботі. 

На лабораторно-семінарських заняттях студенти знайомляться із сучасними 
програмними і апаратними засобами комп’ютерних мереж, набувають уміння і навички 
роботи із ними. Одним із основних завдань при проведенні лабораторного практикуму є 
набуття умінь та навичок аналізу роботи програмного засобу та апаратного забезпечення 
під його управлінням, умінь виконувати його налагодження і адаптацію до вирішення 
навчальних задач у наступній роботі у школі та повсякденному житті. 

В результаті вивчення навчального курсу «Комп’ютерні мережі та Інтернет» 
повинні бути сформовані нижче наведені знання, уміння і навички:  

1) знання основних типів сучасних програмних засобів для управління апаратним 
забезпеченням комп’ютерних мереж, вміння порівнювати характеристики апаратного 
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та програмного забезпечення різних типів та обирати тип ОC, що найкраще відповідає 
конкретним умовам роботи в мережі;  

2) знання основних типів та класифікацій програмного забезпечення для роботи в 
комп’ютерних мережах, їх основні характеристики, вміння використовувати програми 
для роботи в комп’ютерній мережі, програми для діагностики та тестування 
комп’ютерних мереж, користуватися основними сервісами глобальної мережі 
Інтернет: електронною поштою; інформаційно-пошуковими системами, 
телеконференціями, системами створення Інтернет-середовищ, системами 
віддаленого доступу до Інтернет-ресурсів. 

Навчання курсу підтримується використанням літературних джерел (перелік 
навчально-методичної літератури додається), розробленими інструкціями до 
лабораторних та семінарських  занять, технічними засобами навчання, програмним 
забезпеченням. 

Реалізація вищезгаданих вимог забезпечує один з головних напрямків професійної 
підготовки сучасного вчителя-предметника і дозволяє йому організовувати навчальний 
процес на сучасному рівні, активно використовувати ІКТ, що повинно істотно 
поліпшити його якість. 

Методичні рекомендації 

За освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на вивчення курсу “ 
Комп’ютерні мережі та Інтернет ”, який вивчається на ІІ курсі в І семестрі, відводиться 4 
кредити або 144 навчальні години: 34 год. – лекційні заняття та 34 год. – практичні 
заняття. Значну частину годин – 76 – виділена на самостійну навчально-пізнавальну 
діяльність студентів. Самостійна робота полягає у підготовці до аудиторних занять, 
виконанні завдань, що пропонуються на лекційних та лабораторних заняттях, підготовці 
до виступу на лабораторних та лекційних заняттях, підготовці до модульного контролю. 

На лекційних заняттях розглядаються фундаментальні теоретичні питання 
комп’ютерних мереж та глобальної мережі Інтернет; систематизуються, та 
узагальнюються знання, навички та уміння набуті при вивченні суміжних дисциплін. 

На лабораторних заняттях приділяється значна увага виконанню завдань 
лабораторних робіт. Метою лабораторних занять є розвиток у студентів навичок 
самостійного використання набутих знань, навичок та умінь і забезпечення засвоєння 
основних понять навчальної дисципліни. 

Викладання навчального курсу забезпечується використанням навчально-
методичної літератури, перелік якої додається, розробленими завданнями до практичних 
занять, технічними засобами навчання, спеціальним програмним забезпеченням. В 
системі управління навчальними ресурсами MOODLE розміщено теоретичні відомості 
та завдання до лабораторних занять тощо.  
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Побудова програми за блочно-модульною схемою спрямована на максимальну 
індивідуалізацію процесу навчання. Структура програми дібрана так, щоб надати 
студентам можливість навчатись в індивідуальному темпі та орієнтуватись на певні рівні 
вимог щодо засвоєння навчального матеріалу 

На консультаціях зі студентами передбачається з’ясування і обговорення 
проблемних питань, що стосуються виконання самостійних завдань до лекційних і 
лабораторних занять, незрозумілих студентами теоретичних питань тощо. 

Видом контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу є 
екзамен. За результатами роботи на лабораторних заняттях, виконання завдань для 
самостійного опрацювання, підготовки та виступу з доповіддю на заняттях, модульних 
тестів, студенти накопичують певну кількість балів, відповідно до якої відбувається 
оцінювання їх навчальних досягнень. Шкалу оцінювання роботи студентів та перелік 
видів контролю наведено у пункті IV. 

II. Тематичний план 

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять впродовж семестру 

№ 
з/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 
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Модуль І. Локальні та глобальні 
мережі. 

60 28 14   14  32 

1 
Тема 1. Організація комп’ютерної 
локальної мережі. 

  2   2  6 

2 Тема 2. Глобальна мережа Інтернет   2   2  4 

3 
Тема 3. Глобальна мережа 
Інтернет. Сервіси. 

  2   2  4 

4 Тема 4. Браузери.   2   2  4 

5 Тема 5. Пошук даних в Інтернет.   2   2  4 
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6 

Тема 6. Робота з поштовими 
серверами, групами новин та 
розсиланнями. 

  2   2  6 

7 
Тема 7. Провайдери. Додаткові 
послуги глобальної мережі Інтернет 

  2   2  4 

 

Модуль ІІ. Вивчення мови 
гіпертекстової розмітки сторінок 
(HTML) та мов web-програмування 

84 40 20   20  44 

8 
Тема 8. Налаштування роботи web-
сервера 

  2   2  4 

9 
Тема 9. Мова НTML. 
Форматування тексту 

  2   2  3 

10 
Тема 10. Використання графічних 
зображень. 

  2   2  3 

11 
Тема 11. Використання 
гіперпосилань 

  2   2  4 

12 Тема 12. Використання списків   2   2  4 

13 Тема 13. Використання таблиць   2   2  4 

14 Тема 14. Використання фреймів   2   2  4 

15 Тема 15. Каскадні таблиці стилів   2   2  6 

16 
Тема 16. Мова веб-програмування 
PHP 

  2   2  6 

17 
Тема 17. Використання PHP та баз 
даних при створенні web-ресурсів 

  2   2  6 

 Усього годин за семестр 144 68 34   34  76 

ІІІ. Зміст курсу 

Зміст курсу „ Комп’ютерні мережі та Інтернет” подано у вигляді модулів, до 
кожного з яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні 
знати та основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного 
модуля, а також тематику занять та анотації до них. 

Модуль І. Локальні та глобальні мережі. 

Основні поняття. Локальні комп’ютерні мережі. Базові поняття. Необхідність 
існування обчислювальних систем колективного користування. Комп'ютерні мережі. 
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Класифікація комп'ютерних мереж. Мережеві стандарти. Поняття протоколу. Модель 
відкритих систем OSI та її рівні. ІР адреси.  

Огляд базових топологій побудови локальних комп‘ютерних мереж: "загальна 
шина", "зірка", "кільце". Методи доступу в локальних мережах. Огляд апаратного 
забезпечення для побудови локальних мереж. Огляд сучасного програмного 
забезпечення для побудови локальної комп'ютерної системи. Поняття сервера. Мережі з 
виділеним та невиділеним сервером. Однорангові мережі. Особливості мережі, 
побудованої з використанням операційної системи Windows. Облікові записи, 
ідентифікація користувача, права доступу. Доступ до мережевих дисків. Мережні 
принтери. Обмін повідомленнями. Об’єднання до однієї мережі комп’ютерів, що 
функціонують в різних мережних системах. Операційна система Linux, як представник 
сімейства систем Unix. Особливості операційної системи Linux.  

Глобальні комп’ютерні мережі. Глобальні комп'ютерні мережі. Мережа Інтернет. 
Протоколи мережі Інтернет. Доменна система імен. Гіпертекстова система World Wide 
Web (WWW). Поняття гіпертексту. Програми-браузери. Адреса електронної пошти та 
облікові записи, поштові скриньки. Поштові програми та їх налагодження. Створення та 
читання листів. Формат повідомлення та кодові сторінки. Використання адресної книги. 
Включення двійкового файлу. Етика користування мережею. Поняття телеконференції. 
Сервери телеконференцій та групи новин. Спеціальні програми роботи з 
телеконференціями. Основні об'єкти та механізми пошуку. Пошукові сервіси. 
Релевантність документу. Використання найпопулярніших пошукових машин. 
Провайдери. 

Основні вміння. Визначати тип, топологію комп’ютерної мережі. Тестувати 
коректність роботи мережевих служб. Підключати комп’ютер до локальної та глобальної 
мережі Інтернет. Працювати з мережевими ресурсами та налаштовувати браузери. 
Здійснювати пошук даних в глобальній мережі Інтернет. Використовувати електронну 
пошту, телеконференції, служби розсилок. Обмінюватися повідомленнями за допомогою 
програмних засобів Інтернет-пейджерів. Вибирати провайдера. 

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
Комп'ютерні мережі. Класифікація комп'ютерних мереж. Мережеві стандарти. 

Поняття протоколу. Модель відкритих систем OSI та її рівні. ІР адреси. 
Тема 2. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ 
Глобальні комп'ютерні мережі. Мережа Інтернет. Протоколи мережі Інтернет. 
Тема 3. ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. СЕРВІСИ 
Гіпертекстова система World Wide Web (WWW). Поняття гіпертексту. Програми-

браузери. Адреса електронної пошти та облікові записи, поштові скриньки. Поняття 
телеконференції. Сервери телеконференцій та групи новин. Доменна система імен. 

Тема 4. БРАУЗЕРИ 
Програми-браузери. Налаштування браузерів. 
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Тема 5. ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ 
Основні об'єкти та механізми пошуку. Пошукові сервіси. Релевантність 

документу. Використання найпопулярніших пошукових машин. 
Тема 6. РОБОТА З ПОШТОВИМИ СЕРВЕРАМИ, ГРУПАМИ НОВИН ТА 

РОЗСИЛАННЯМИ 
Адреса електронної пошти та облікові записи, поштові скриньки. Поштові 

програми та їх налагодження. Створення та читання листів. Формат повідомлення та 
кодові сторінки. Використання адресної книги. Включення двійкового файлу. 

Тема 7. ПРОВАЙДЕРИ. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Основні способи підключення до глобальної мережі Інтернет. Провайдери. 

Модуль ІІ. Вивчення мови гіпертекстової розмітки (HTML) та мов web-
програмування 

Основні поняття. Мова HTML. Web-сервер. Основні аспекти веб-дизайну. 
Логічна та фізична структура Інтернет та особливості його функціонування. Будова 
сайту. Гіпертекст: поняття та історія; подання гіпертексту. Види гіперзв’язків та їх 
реалізація. Поняття тега, контейнера. Сенсорні карти. Списки, таблиці, фрейми, форми. 
Заголовки. Web-графіка. Реклама та авторське право в Інтернет. Таблиці каскадних 
стилів (CSS). 

Мова web-програмування. Загальна характеристика мови web-програмування 
(JavaScript, PHP тощо). Структура HTML-документа з використанням мови web-
програмування. Синтаксис мови. Змінні. Введення-виведення даних. Оператори мови. 
Вбудовані об’єкти та функції. 

Основні вміння. Налаштовувати роботу веб-сервера на локальному комп’ютері. 
Створювати веб-сторінки, сайти за допомогою HTML з використання форматування 
тексту, зображень, гіперпосилань, списків, таблиць, фреймів, каскадних таблиць стилів. 
Створювати та тестувати веб-сторінки створені за допомогою мов веб-програмування. 

Тема 8. НАЛАШТУВАННЯ РОБОТИ WEB-СЕРВЕРА 
Web-сервер. Основні аспекти веб-дизайну. Логічна та фізична структура Інтернет 

та особливості його функціонування. 
Тема 9. МОВА НTML. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ 
Будова сайту. Гіпертекст: поняття та історія; подання гіпертексту. Поняття тега, 

контейнера. 
Тема 10. ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
Сенсорні карти. Web-графіка. 
Тема 11. ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРПОСИЛАНЬ 
Види гіперзв’язків та їх реалізація. 
Тема 12. ВИКОРИСТАННЯ СПИСКІВ 
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Списки. 
Тема 13. ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ 
Таблиці. 
Тема 14. ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМІВ 
Фрейми. 
Тема 15. КАСКАДНІ ТАБЛИЦІ СТИЛІВ 
Типи каскадних таблиць стилів. 
Тема 16. МОВА ВЕБ-ПРОГРАМУВАННЯ PHP 
Загальна характеристика мови web-програмування. Структура HTML-документа з 

використанням мови web-програмування. 
Тема 17. ВИКОРИСТАННЯ PHP ТА БАЗ ДАНИХ ПРИ СТВОРЕННІ WEB-

РЕСУРСІВ 
Введення-виведення даних. Оператори мови. Вбудовані об’єкти та функції. 

ІV. Шкала оцінювання 
 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так 

№ 
з/п 

Вид діяльності 
Кількість балів 
за  дидактичну 

одиницю 

Кількість 
лекцій, 

практичних 
робіт тощо 

Загальна 
кількість 
балів 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідування та активність під час 
лекцій 

1 16 16 

2 Виконання лабораторних робіт 4 16 64 

3 
Виступ з повідомленням на 
занятті (Самостійна робота) 

2 5 10 

4 Модульні Тести 5 2 10 
Загальна кількість балів 100 
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V. Рекомендована література: 

1 Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.–2–ге 
вид., перероб. і доп.–К.: КНЕУ, 2001. – 214с. 

2 Берченко Н. Самоучитель по работе в Интернет и каталог ресурсов.-К.: BHV, 
1999. – 480с. 

3 Габрусєв В.Ю. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Вид. дім "Шкільний світ", 
2005. – 128 с. 

4 Глушаков С.В., Ломотько Д.В., Сурядный А.С. Работа в сети Internet.-2-е изд., 
доп. и перераб./ Харьков: Фолио, 2003. – 399с. 

5 Глушаков С.В. Электронная почта и сеть Интернет.-Харьков: Фолио, 2003. 
6 Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів 

вищих навчальних закладів.-К.: “Академвидав”, 2002. – 320с. 
7 Згуровський М. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій.-К.: 

ЕУФІМБ, 2000. – 265с. 
8 Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посіб. для дистанційного навчання / 

Н.М. Наумова, Н.В. Тоічкіна, Н.О. Дорожко та ін.; За ред. наук. ред. П.П. 
Лізунова. – К.: Університет "Україна", 2006. – 466с. 

9 Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.-К.: 
Каравела, 2003. – 464с. 

10 Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.І. Пушкаря.-К.: Видавничий 
центр “Академія”, 2002.– 704с. 

11 Інформатика: Навчальний посібник для 10 – 11 класів загальноосвітніх шкіл / 
І.Т. Зарецька, Б.Г. Колодяжний, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов.–К.: Форум, 2001. 
– 496с. 

12 Информационные системы и сети ЭВМ: Учеб. пособие / Аксенов Б.Е., 
Грешневиков А.К., Дробинцев Д.Ф., Черненький А.И.-Ленинград: Гос.Техн.Ун-
т.,Л., 1990. – 68с. 

13 Колесников А. Internet для пользователя.-К.: BHV, 2000. – 304с. 
14 Комп’ютерні мережі: Методичні вказівки до лабораторних робіт/ Укл.: Сікора 

В.С., Юрченко І.В.-Чернівці: Рута, 2002.-43с. 
15 Кулаков Ю. Компьютерные сети. Выбор, установка.-К.: Юниор, 1999. – 544с. 
16 Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник.–К.: 

Центр навчальної літератури, 2004.–128с. 
17 Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Метод посібник: У 4ч. / За ред. 

акад. М.І. Жалдака.– К.: Навчальна книга, 2004.Ч. ІІІ: Методика навчання 
основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 196с. 

18 Нанс Б. Компьютерные сети. – М.: Бином, 1996. – 400с. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА 

Курс «Комп’ютерні мережі та Інтернет» призначений для підготовки фахівців 
вищих педагогічних навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 
«Інформатика», спеціалізація «Математика, фізика, економіка, освітні вимірювання», і 
належить до варіативної частини циклу професійно-орієнтованої підготовки. Навчальна 
дисципліна «Комп’ютерні мережі та Інтернет» є змістовою частиною інформатики. 
Вивчення даного курсу дає студентам необхідну практичну підготовку для освоєння 
типових технічних засобів сучасної комп’ютерної техніки при роботі в комп’ютерних 
мережах, та теоретичну – для розуміння принципів її функціонування. 

Зміст курсу «Комп’ютерні мережі та Інтернет» подано у вигляді модулів, до 
кожного з яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні 
знати та основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного 
модуля, а також тематику занять та анотації до них (див. Навчальна програма 
«Комп’ютерні мережі та Інтернет»). 

Тематика лабораторних занять: 

№ лабораторного 
заняття 

Тематика лабораторних заняття 

1 Робота з локальною мережею 
2 Тестування коректності роботи мережевих служб 
3 Організація бездротового зв'язку (виконується по бригадно) 
4 Браузери 
5 Пошук даних в глобальній мережі Інтернет 
6 Робота з поштовими серверами, групами новин та 

розсиланнями 
7 Провайдери. Додаткові послуги глобальної мережі Інтернет 
8 Налаштування роботи web-сервера 
9 Форматування тексту 
10 Використання графічних зображень 
11 Використання гіперпосилань 
12 Використання списків 
13 Використання таблиць 
14 Використання фреймів 
15 Каскадні таблиці стилів 
16 Використання PHP та баз даних при створенні web-ресурсів 
17 Підсумкове заняття 
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Інститут інформатики 

Дидактична картка з навчальної дисципліни "Компютерні мережі та Інтернет" 

для студентів 2 курсу спеціальності "інформатика" 

  

Погоджено  

Директор Інституту інформатики  

Професор А.П. Кудін  

 

__________________________________ 

Затверджено  

на засіданні кафедри Комп'ютерної інженерії 

 серпня протокол № 

завідувач кафедрою професор В.П. Сергієнко   

 

__________________________________ 

За навчальним планом: 1 семестр (17 тижнів);   

лекційних занять - 34 год.;   

лабораторних занять - 34 год.;  

поточних консультацій - 1 год.;  

курсових екзаменів - 8 год.;  

залік - 0 год., 

кредитів ECTS - 1,76 

Лектор: 

Лабораторні заняття проводять: 

доцент Франчук В.М. 

доцент Франчук В.М. 

доцент Франчук В.М. 

Схема організації навчального процесу 

Т
и
ж
д
ен

ь 

М
о
д
у
л
ь 

Тематика лекцій 

 (конспект+участь в 

обговоренні) 

Б
а
л
и
 Тематика лабораторних занять                 

(теорія+виконання завдання) Б
а
л
и
 Позааудиторний 

контроль Б
а
л
и
 

1 I 

Правила ТБ.Організація 

комп’ютерної локальної 

мережі. 

1 
Мережі: Л. Р. №1. Робота з локальною 

мережею.  
4 С.Р №1 2 

2 I Глобальна мережа Інтернет. 1 
Мережі: Л. Р. №2. Тестування 

коректності роботи мережевих служб.   
4     

3 I Браузери. 1 
Мережі: Л. Р. №3. Організація 

бездротового зв'язку (по бригадно).   
4     

4 I Пошук даних в Інтернет. 1 Мережі: Л. Р. №4. Браузери.  4     

5 I 

Робота з поштовими 

серверами, групами новин та 

розсиланнями. 

1 
Мережі: Л. Р. №5. Пошук даних в 

глобальній мережі Інтернет.  
4 С.Р №2 2 

6 I 

Провайдери. Додаткові 

послуги глобальної мережі 

Інтернет 

1 

Мережі: Л. Р. №6. Робота з 

поштовими серверами, групами новин 

та розсиланнями.  

4     

7 I 
Налаштування роботи web-

сервера. 
1 

Мережі: Л. Р. №7. Провайдери. 

Додаткові послуги глобальної мережі 

Інтернет.  

4 Тести 5 

Всього за І модуль 44 

8 ІІ 
Мова НTML. Форматування 

тексту. 
1 

WEB:  Л. Р. №1. Налаштування роботи 

web-сервера. 
4     

9 ІІ 
Використання графічних 

зображень. 
1 HTML: Л. Р. №2. Форматування тексту. 4 С.Р №3 2 

10 ІІ Використання гіперпосилань. 1 
HTML: Л. Р. №3. Використання 

графічних зображень. 
4     

11 ІІ Використання списків. 1 
HTML: Л. Р. №4. Використання 

гіперпосилань. 
4     

12 ІІ Використання таблиць. 1 HTML: Л. Р. №5. Використання списків. 4 С.Р №4 2 

13 ІІ Використання фреймів. 1 
HTML: Л. Р. №6. Використання 

таблиць. 
4     
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14 ІІ Каскадні таблиці стилів. 1 
HTML: Л. Р. №7. Використання 

фреймів. 
4     

15 ІІ Мова веб-програмування PHP. 1 
HTML: Л. Р. №8. Каскадні таблиці 

стилів. 
4 С.Р №5 2 

16 ІІ 

Використання PHP та баз 

даних при створенні web-

ресурсів. 

1 
PHP:  Л. Р. №9. Використання PHP та 

баз даних при створенні web-ресурсів. 
4     

17 ІІ Узагальнююча.   Підсумкове заняття.   Тести 5 

Всього за ІI модуль 56 

    

Всього за лекції 16 Всього за лабораторні заняття 64 
Всього за 

позааудиторни

й контроль   

20 

Всього за семестр 100 

Пояснення до схеми 

1. Позначка Конспект+участь в обговоренні  в полі   Тематика лекцій означає 
наявність конспекта лекцій, перевірка записів викладачем на протязі семестру та 
активність студентів при обговоренні лекційного матеріалу. 

2. Позначка Теорія+виконання завдання в полі   Тематика лабораторних занять 
означає опрацювання студентом теоретичних відомостей та правильне і своєчасне 
виконання практичних завдань. 

3. Позначка Самостійна робота №  в полі   Позааудиторний контроль означає, що 
студент повинен опрацювати протягом семестру теми, винесені на самостійне 
опрацювання, де №1-5 - означає теми і скласти їх не пізніше ніж завершується 
відповідний модуль. Консультації відбуваються у визначений час та на лабораторних 
заняттях. 

Перелік тем, винесених на самостійне опрацювання 

Самостійна робота № 1 Комп'ютерні мережі (Реферати) 2 
Самостійна робота № 2 Робота з локальною мережею ОС Linux 2 
Самостійна робота № 3 Програми для тестування та налагодження мереж 2 
Самостійна робота № 4 Програми для створення та редагування веб-

сторінок 
2 

Самостійна робота № 5 Додаткові лабораторні роботи 2 
Всього 10 
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Зразок тестових завдань до модульного контролю № 2 

1. Які з перерахованих служб не є службами Інтернету: 

���� IRQ 

� IRC 

� ICQ 

� FTP 

2. Які із запропонованих адрес є ІР-адресами: 

���� 215.17.512.100 

� 215.17.512.100.61 

� 192.168.15,0 

� www.mail.ru 

3. World Wide Web – це: 

���� служба Інтернету для роботи з гіпертекстовими документами 

� Інтернет-браузер 

� організація, що надає послуги підключення до Інтернету 

� міжнародний комітет з вироблення технічних стандартів і управління роботою 
мережі Інтернет 

4. Провайдер Інтернету – це: 

���� організація, що надає послуги підключення до Інтернету 

� комунікаційний сервер вищого рівня 

� підприємство, що виробляє технічні стандарти і керує роботою мережі Інтернет 

� програмне забезпечення для роботи з Інтернет 

5. DNS – це: 

���� доменна служба імен 

� служба Інтернету для роботи з телеконференціями 

� служба для передавання файлів між комп’ютерами мережі 

� доменний сервіс для керування віддаленими комп’ютерами 

6. Браузер – це: 

���� програма для роботи з гіпертекстовими документами 

� організація, що надає послуги підключення до Інтернет 

� комунікаційний сервер вищого рівня 

� служба Інтернету World Wide Web 
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7. НТТР – це: 

���� протокол передавання гіпертексту 

� протокол відправлення повідомлень за допомогою електронної пошти 

� протокол отримання повідомлень за допомогою електронної пошти 

� протокол передавання файлів через Інтернет 

8. До яких видів служб можна віднести служби IRC та ICQ: 

���� до комунікаційних служб Інтернету 

� до служби доменних імен Інтернету 

� до служби керування віддаленим комп’ютером 

� до служби передавання файлів 

9. Файрвол – це: 

���� спеціальна програма, призначена для захисту даних і комп'ютерних систем 

���� міжмережевий екран 

� антивірусна програма 

� програма – поштовий-клієнт 

10. Чи правильне твердження: «Служби Інтернету IRC та ICQ мають однакові 
можливості». 

11. Модем – це: 

���� пристрій, призначений для кодування та декодування даних при їх передаванні в 
комп’ютерних мережах телефонними лініями зв’язку 

� пристрій, призначений для кодування даних при їх передаванні в комп’ютерних 
мережах телефонними лініями зв’язку 

� пристрій, призначений для декодування даних при їх передаванні в комп’ютерних 
мережах телефонними лініями зв’язку 

� пристрій, який за принципами роботи аналогічний мережевому адаптеру 

12. URL – це: 

���� Uniform Resource Locator 

���� стандартизований спосіб запису адреси ресурсу в мережі Інтернет 

� Universal real language 

� універсальна мова в режимах реального часу 
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13. Wi-fi технології відносяться до: 

���� технологій безпровідного зв’язку з використанням радіохвиль 

� технологій супутникового Інтернету 

� Dial-up 

� FDDI-технологій 

� цифрових телефонних мереж 

� ISDN-технологій 

14. Чи правильне твердження: «Служби Інтернету електронна пошта, телеконференції та 
служби розсилок аналогічні за функціональними можливостями між собою» 

Питання до екзамену з дисципліни «Комп’ютерні мережі та Інтернет» 

Теоретичні запитання: 
1. Комп’ютерні мережі. Призначення комп’ютерних мереж. 
2. Комп’ютерні мережі. Середовища передавання даних в комп’ютерних мережах. 
3. Комп’ютерні мережі. Розподіл функцій між мережевим адаптером та його драйвером 

в мережі. 
4. Комп’ютерні мережі. Інформаційна складова локальної мережі. 
5. Комп’ютерні мережі. Основні мережеві топології (приклади).  
6. Комп’ютерні мережі. Концентратори, їх види, призначення та загальна 

характеристика. 
7. Комп’ютерні мережі. Комутатори, їх види, призначення та загальна характеристика. 
8. Комп’ютерні мережі. Маршрутизатори і шлюзи, їх призначення та загальна 

характеристика. 
9. Комп’ютерні мережі. Стандарти архітектури Etnernet. 
10. Комп’ютерні мережі. Опрацювання даних у мережевому середовищі. 
11. Комп’ютерні мережі. Модель інформаційного середовища "клієнт-сервер" та її 

характеристика. 
12. Комп’ютерні мережі. Локальні комп’ютерні мережі з виділеним сервером та 

однорангові комп’ютерні мережі. 
13. Комп’ютерні мережі. Пакетний принцип обміну даними в комп’ютерних мережах. 
14. Комп’ютерні мережі. Мережеві сервіси та їх використання. 
15. Комп’ютерні мережі. Класифікація комп’ютерних мереж на основі протоколу 

TCP/IP. 
16. Комп’ютерні мережі. Робочі групи і домени в локальних комп’ютерних мережах 

операційних систем сімейства Windows. 
17. Комп’ютерні мережі. Сервери доменних імен для комп’ютерних мереж, їх 

призначення та характеристика. 
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18. Комп’ютерні мережі. Апаратні пристрої для забезпечення зв’язку між комп’ютерами. 
19. Комп’ютерні мережі. Серверні програми та їх роль в комп’ютерних мережах. 

Приклади використання серверних програм. 
20. Комп’ютерні мережі. Мережеві характеристики операційних систем сімейства Linux. 
21. Комп’ютерні мережі. Топологія і стандарти комп’ютерних мереж. 
22. Комп’ютерні мережі. Комп’ютерна безпека. Комп’ютерні віруси. 
23. Комп’ютерні мережі. Антивірусні програми. Принципи їхньої дії. 
24. Комп’ютерні мережі. Брандмауери. Вбудований брандмауер ОС Windows XP. 
25. Комп’ютерні мережі. Служба управління віддаленим комп’ютером. 
26. Інтернет. Історія виникнення всесвітньої мережі Інтернет.  
27. Інтернет. Складові мережі Інтернет. 
28. Інтернет. Способи під’єднання до мережі Інтернет. 
29. Інтернет. Модем та його призначення. 
30. Інтернет. Провайдери мережі Інтернет в Україні. 
31. Інтернет. Служби мережі Інтернет. 
32. Інтернет. Принципи адресації в глобальних та в локальних мережах. 
33. Інтернет. Статичне і динамічне виділення ІР-адрес в мережі Інтернет.  
34. Інтернет. Види несанкціонованого доступу при роботі в Інтернет. 
35. Інтернет. Служба передавання файлів в мережі Інтернет. 
36. Інтернет. Поштові програми. Поштові сервери. 
37. Інтернет. «Спам». Способи захисту від «Спаму». 
38. Інтернет. Телеконференції. Розсилання. 
39. HTML. Теги та контейнери. Призначення параметрів тегів. 
40. HTML. Структура HTML-документа. 
41. HTML. Браузери, приклади браузерів. 
42. HTML. Управління розташування тексту на сторінці. 
43. HTML. Теги фізичного та логічного форматування тексту. 
44. HTML. Гіперпосилання. Види гіперпосилань. 
45. HTML. Гіперпосилання. Поняття «карта чутливих зображень». 
46. HTML. Види списків. 
47. HTML. Використання таблиць. 
48. HTML. Алгоритм побудови складної таблиці засобами HTML. 
49. HTML. Використання фреймової структури. «Плаваючий» фрейм. 
50. HTML. Таблиці стилів. Способи зв’язування CSS із документом. 

Практичні завдання: 
1. З’ясувати назву та властивості мережевого адаптера. 
2. Визначити ІР-адресу та МАС-адресу комп’ютера 
3. Перевірити мережеві диски Y: і Z: на наявність вірусів. Прокоментувати 

повідомлення що з’являються на екрані. 
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4. Призначення вказівки ping та її параметрів. 
5. Призначення вказівки netstat та її параметрів. 
6. Призначення вказівки ipconfig та її параметрів. 
7. Призначення вказівки tracert та її параметрів. 
8. Визначити IP-адресу вузла www.npu.edu.ua. 
9. Визначити шлях до вузла www.ukr.net. 
10. Робота з браузером IE. 
11. За допомогою пошукової системи <МЕТА> або іншої пошукової системи знайти 

документи, які містять певні ключові слова, використовуючи логічні оператори. 
12. Знайти документи, які містять одночасно слова школа і ліцей.  
13. Знайти документи, які містять хоча б одне із слів школа або ліцей. 
14. За допомогою пошукової системи <МЕТА> або іншої пошукової системи дайте 

відповіді на запитання: 
15. Які два міста з’єднує залізнична лінія TGV-Eurostar? Яку швидкість розвиває потяг 

на цій залізниці?  
16. В яких містах України є консерваторії? 
17. Опрацювання електронних повідомлень. 
18. Робота з розсиланнями. 
19. Робота з групами новин. 
20. Управління розташування тексту на сторінці. 
21. Теги фізичного та логічного форматування тексту. 
22. Гіперпосилання. Види гіперпосилань. 
23. Гіперпосилання. Поняття «карта чутливих зображень». 
24. Використання списків. 
25. Використання таблиць. 
26. Використання фреймової структури. «Плаваючий» фрейм. 
27. Таблиці стилів. Способи зв’язування CSS із документом. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Укладач програми: Франчук В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. 

Рецензенти програми: Пасічник Ю.А. – доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри загальної та прикладної фізики 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. 

 Дем’яненко В.М. – кандидат педагогічних наук, 
доцент, заступник директора інституту 
інформаційних технологій та засобів навчання АПН 
України 

І. Пояснювальна записка 

Навчальний курс «Захист інформаційних ресурсів» призначений для підготовки 
студентів спеціальності 6.040302 Системні науки та кібернетика. Інформатика*. 

Базовими для даного навчального курсу є знання, уміння і навички, набуті 
студентами при вивченні навчального предмету «Інформатика» у загальноосвітніх 
навчальних закладах та дисциплін «Інформаціно-комунікаційні технології», 
«Комп’ютерні мережі та Інтернет», «Програмування», «Дискретна математика» у 
вищому навчальному закладі. 

Мета вивчення курсу – ознайомити студентів з сучасними засобами захисту 
інформаційних ресурсів в комп'ютерних системах, сформувати вміння виконувати 
професійні завдання. 

Вивчення курсу «Захист інформаційних ресурсів» повинно сприяти формуванню у 
студентів професійних компетентностей і професійного світогляду, умінь орієнтуватися 
в програмних продуктах і тенденціях розвитку засобів захисту інформаційних ресурсів. 

При вивченні курсу передбачається лекційні, лабораторні та практичні заняття. 
Значна увага приділяється також самостійній роботі. 

На лекційних заняттях студентам повідомляються основні теоретичні засади і 
положення, на яких базується робота програмних засобів, що вивчаються на 
лабораторних заняттях. Під час проведення лабораторних занять необхідно перевірити і 
закріпити фундаментальні знання з основних понять захисту інформаційних ресурсів, які 
актуалізуватимуться і використовуватимуться у наступній навчальній роботі. 
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На лабораторних заняттях студенти знайомляться із сучасними програмними і 
апаратними засобами для захисту інформаційних ресурсів, набувають уміння і навички 
роботи із ними. Одним із основних завдань при проведенні лабораторного практикуму є 
набуття умінь та навичок аналізу роботи програмного засобу та апаратного забезпечення 
під його управлінням, умінь виконувати його налагодження і адаптацію до вирішення 
навчальних задач у наступній роботі у школі та повсякденному житті. 

В результаті вивчення навчального курсу студенти повинні знати: 
− можливі дії зловмисника або некомпетентного користувача, направлені на 

порушення безпеки даних; 

− найуразливіші для атак зловмисника чи некоректних дій некомпетентного 
користувача елементи комп'ютерних систем; 

− механізми розв’язування типових проблем захисту даних;  

− студенти повинні вміти: 

− аналізувати механізми реалізації методів захисту конкретних об'єктів і процесів 
для розв’язування професійних задач; 

− застосовувати засоби захисту і спеціалізовані програмні продукти для 
розв’язування типових проблем в галузі захисту інформаційних ресурсів; 

− кваліфіковано оцінювати можливості застосування конкретних механізмів захисту; 

− компетентно використовувати апаратні засоби захисту при розв’язуванні 
практичних задач. 

Крім того, студенти повинні набути навички освоєння і впровадження нових 
систем захисту, супроводження системи захисту. 

Навчання курсу підтримується використанням літературних джерел (перелік 
навчально-методичної літератури додається), розробленими інструкціями до 
лабораторних занять, технічними засобами навчання, відповідним програмним 
забезпеченням. 

Реалізація вищезгаданих вимог забезпечує один з головних напрямів професійної 
підготовки сучасного вчителя-предметника, що дозволяє йому організовувати 
навчальний процес на сучасному рівні, ефективно використовувати ІКТ, для істотного 
поліпшення якості результатів навчання. 

Методичні рекомендації 

За освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на вивчення курсу 
«Захист інформаційних ресурсів», який вивчається на ІІ курсі в ІІ семестрі, відводиться 4 
кредити або 144 навчальні години: 36 год. – лекційні заняття та 36 год. – практичні 
заняття. Значну частину годин – 72 – виділена на самостійну навчально-пізнавальну 
діяльність студентів. Самостійна робота полягає у підготовці до аудиторних занять, 
виконанні завдань, що пропонуються на лекційних та лабораторних заняттях, підготовці 
до виступу на лабораторних та лекційних заняттях, підготовці до модульного контролю. 
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На лекційних заняттях розглядаються фундаментальні теоретичні питання захисту 
інформаційних ресурсів; систематизуються, та узагальнюються знання, навички та 
уміння набуті при вивченні суміжних дисциплін. 

На лабораторних заняттях приділяється значна увага виконанню завдань 
лабораторних робіт. Метою лабораторних занять є розвиток у студентів навичок 
самостійного використання набутих знань, навичок та умінь і забезпечення засвоєння 
основних понять навчальної дисципліни. 

Викладання навчального курсу забезпечується використанням навчально-
методичної літератури, перелік якої додається, розробленими завданнями до практичних 
занять, технічними засобами навчання, спеціальним програмним забезпеченням. В 
системі управління навчальними ресурсами MOODLE розміщено теоретичні відомості, 
завдання до лабораторних занять, тести тощо.  

Побудова програми за блочно-модульною схемою спрямована на максимальну 
індивідуалізацію процесу навчання. Структура програми дібрана так, щоб надати 
студентам можливість навчатись в індивідуальному темпі та орієнтуватись на певні рівні 
вимог щодо засвоєння навчального матеріалу 

На консультаціях зі студентами передбачається з’ясування і обговорення 
проблемних питань, що стосуються виконання самостійних завдань до лекційних і 
лабораторних занять, незрозумілих студентами теоретичних питань тощо. 

Видом контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу є залік. 
За результатами роботи на лабораторних заняттях, виконання завдань для самостійного 
опрацювання, підготовки та виступу з доповіддю на заняттях, модульних тестів, 
студенти накопичують певну кількість балів, відповідно до якої відбувається оцінювання 
їх навчальних досягнень. Шкалу оцінювання роботи студентів та перелік видів контролю 
наведено у пункті IV. 
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ІІ. Тематичний план. 

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять 

№ 
п/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 

В
сь

ог
о 

го
ди

н
 

Аудиторні години 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
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их
 

Л
ек
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Л
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Ін
ди

ві
ду
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ьн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль І. Основні поняття 
захисту інформаційних 
ресурсів. Апаратно-
програмні засоби захисту 
даних в комп'ютерних 
системах 

72 36 18   18  36 

1 Тема 1. Основні поняття з 
галузі захисту інформаційних 
ресурсів. 

  2   2  6 

2 Тема 2. Засоби парольної 
ідентифікації та 
адміністрування. 

  2   2  4 

3 Тема 3. Архівування та 
резервне копіювання даних. 

  2   2  4 

4 Тема 4. Захист вмісту 
зовнішньої пам'яті. 

  2   2  4 

5 Тема 5. Захист програмного 
забезпечення. 

  2   2  4 

6 Тема 6. Захист вмісту 
запам'ятовуючих пристроїв 
від шкідливих програм. 

  2   2  6 

7 Тема 7. Поширені види 
мережевих атак і способи 
захисту від них. 

  2   2  4 
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8 Тема 8. Організація 
бездротового зв'язку, 
специфічні атаки на 
бездротові мережі та способи 
захисту від них.  

  4   4  4 

 Модуль ІІ. Криптографічні 
та стеганографічні методи 
захисту даних 

72 36 18   18  36 

9 Тема 9. Основні поняття 
криптографії. Коротка історія 
криптографії. 

  2   2  4 

10 Тема 10. Популярні 
алгоритми шифрування 
даних.  

  3   3  3 

11 Тема 11. Використання 
електронного підпису. 

  3   3  3 

12 Тема 12. Програмно-апаратні 
засоби шифрування даних. 

  3   3  4 

13 Тема 13. Основні поняття 
стеганографії. Історія 
стеганографії. 
Стеганографічні методи і 
системи. 

  3   3  4 

14 Тема 14. Деякі проблеми і 
перспективи використання 
криптографічних засобів 
захисту даних.  

  4   4  4 

 Всього годин за навчальний 
рік 

144 72 36   36  72 

ІІI. Зміст курсу. 

Зміст курсу «Захист інформаційних ресурсів» подано у вигляді модулів, до 
кожного з яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні 
знати та основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного 
модуля, а також тематику занять та анотації до них. 

Модуль І. Основні поняття захисту інформаційних ресурсів. Апаратно-
програмні засоби захисту даних в комп'ютерних системах. 
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Основні поняття. 
Основні поняття з галузі захисту інформаційних ресурсів. Засоби парольної 

ідентифікації та адміністрування. Архівування та резервне копіювання даних. Захист 
вмісту зовнішньої пам'яті. Захист програмного забезпечення. Захист вмісту 
запам'ятовуючих пристроїв від шкідливих програм. Поширені види мережевих атак і 
способи захисту від них. Організація бездротового зв'язку, специфічні атаки на 
бездротові мережі та способи захисту від них. 

Основні вміння. 
Оволодіти навиками використання апробованих методів і надійних засобів захисту 

комп'ютерних даних та розумітися у проблемі захисту інформаційних ресурсів в усій її 
багатогранності. 

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ З ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ. 

Актуальність проблеми комп'ютерної безпеки, цілісність даних, конфіденційність 
даних, доступність даних, розголошення даних, витік даних, захист даних, порушенням 
режиму доступу, несанкціонований доступ, об'єкт злочину, блокування даних, 
модифікація даних, одержання захищуваних даних, фільтрація даних, канал витоку 
даних, помилка, прорахунок, вразливість  інформаційної системи, види загроз, джерела 
загроз, контроль безпеки, види атак, вторгнення, політика безпеки, класифікація 
навмисних загроз безпеки комп'ютерних систем. 

Тема 2. ЗАСОБИ ПАРОЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. 
Ідентифікація, засоби парольної ідентифікації в операційних системах, в 

програмних додатках, в мережевих сервісах, способи захисту від перебирання паролів, 
варіанти заміни традиційних паролів, способи створення складних паролів. 

Тема 3. АРХІВУВАННЯ ТА РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ДАНИХ. 
Стискування, архівація даних, архіватор, ступінь стискування, коефіцієнт 

стискування, методи стискування файлів, резервне копіювання, технології резервного 
копіювання. 

Тема 4. ЗАХИСТ ВМІСТУ ЗОВНІШНЬОЇ ПАМ'ЯТІ. 
Перспективні розробки у сфері зберігання вмісту запам'ятовуючих пристроїв, 

технології захисту оптичних дисків від несанкціонованого копіювання, діагностика та 
профілактика жорстких магнітних дисків, технології захисту флеш-накопичувачів, 
засоби відновлення пошкодженого і втраченого вмісту запам'ятовуючих пристроїв, 
гарантоване вилучення вмісту запам'ятовуючих пристроїв. 

Тема 5. ЗАХИСТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 
Вразливості програмного забезпечення та засоби боротьби з ними, дослідження 

вихідних текстів програмного забезпечення, захист програм встановлених на жорсткому 
диску, захист програм від вивчення. 
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Тема 6. ЗАХИСТ ВМІСТУ ЗАПАМ'ЯТОВУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ВІД 
ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМ. 

Комп'ютерні віруси і засоби боротьби з ними, історія комп'ютерних вірусів, 
класифікація комп’ютерних вірусів, антивірусні програми, типи антивірусних програм, 
методи розпізнавання шкідливих об'єктів, захист комп'ютера від шпигунських програм. 

Тема 7. ПОШИРЕНІ ВИДИ МЕРЕЖЕВИХ АТАК І СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД 
НИХ. 

Мережеві атаки, види мережевих атак, сегментація мереж, міжмережеві екрани, 
списки управління доступом (ACL), загрози використання глобальної мережі Інтернет, 
методи захисту. 

Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗДРОТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ, СПЕЦИФІЧНІ АТАКИ НА 
БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ ТА СПОСОБИ ЗАХИСТУ ВІД НИХ. 

Актуальні проблеми використання безпровідних мереж, типи загроз безпеці в 
безпровідних мережах, способи захисту даних в безпровідних мережах. 

Модуль ІІ. Криптографічні та стеганографічні методи захисту даних.  

Основні поняття. 
Основні поняття криптографії. Коротка історія криптографії. Популярні 

алгоритми шифрування даних. Використання електронного підпису. Програмно-апаратні 
засоби шифрування даних. Основні поняття стеганографії. Історія стеганографії. 
Стеганографічні методи і системи. Деякі проблеми і перспективи використання 
криптографічних засобів захисту даних. 

Основні вміння. 
Оволодіти навиками використання апробованих криптографічних методів та 

стеганографічних методів захисту даних, розумітися проблемах і перспективах 
використання криптографічних засобів захисту даних. 

Тема 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КРИПТОГРАФІЇ. КОРОТКА ІСТОРІЯ 
КРИПТОГРАФІЇ. 

Поняття криптології, криптографії. Ключ, шифрування, зашифровування, 
розшифровування, криптостійкість, криптоаналіз, методи криптоаналізу, криптографічні 
методи захисту даних. 

Тема 10. ПОПУЛЯРНІ АЛГОРИТМИ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ. 
Алгоритми шифрування, асиметричні криптографічні алгоритми, симетричні 

криптографічні алгоритми. 

Тема 11. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ. 
Криптосистеми з відкритим ключем, електронний (цифровий) підпис, Технології 

застосування систем електронного цифрового підпису, генерація ключів. 
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Тема 12. ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ ЗАСОБИ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ. 
Реалізації криптозахисту на апаратному рівні. Архітектура апаратних засобів 

криптозахисту. Організація інтерфейсу для роботи з прикладними програмами. Інші 
програмно-апаратні СКЗД. 

Тема 13. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТЕГАНОГРАФІЇ. ІСТОРІЯ СТЕГАНОГРАФІЇ. 
СТЕГАНОГРАФІЧНІ МЕТОДИ І СИСТЕМИ. 

Поняття стеганографії, історія стеганографії, стеганографічні методи і системи. 

Тема 14. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ 
КРИПТОГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ДАНИХ. 

Проблеми шифрування великих повідомлень, сучасні способи вирішення 
проблеми розподілу ключів, системи біометричної аутентифікації, перспективи 
використання криптографічних засобів захисту даних. 

ІV. Шкала оцінювання 
 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так 

№ 
з/п 

Вид діяльності 

Кількість 
балів за  

дидактичну 
одиницю 

Кількість 
лекцій, 

практичних 
робіт тощо 

Загальна кількість 
балів 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідування та активність під 
час лекцій 

1 18 18 

2 
Виконання лабораторних 
робіт 

2(4) 1(14) 58 

3 
Виступ з повідомленням на 
занятті (Самостійна робота) 

2 5 10 

4 Модульні Тести 4(6) 2(1) 14 
Загальна кількість балів 100 

5 Залік 100 
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1980. — 246 с. 
28. Чирилло Дж.  Обнаружение хакерских атак.  Для  профессионалов. — СПб.:  Питер. 

2002. —864 с. 
29. Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире / Б. Шнайер. — 

СПб.: Питер, 2003. — 368 с. 
30. Щербаков Л.Ю., Домашев А.В. Прикладная криптография. Использование и синтез 

криптографических интерфейсов. — М: Издательско-торговый дом "Русская 
Редакция", 2003. — 416 с. 

Електронні ресурси та web-сайти 

1. Громов В.И. Васильев Г.А. Энциклопедия компьютерной безопасности. — Режим 
доступа: http://kiev-security.org.ua/b/1.shtml. —Название с экрана. 

2. Зиммерман Филипп. Кодирование с открытым ключом для всех. Руководство 
пользователя PGP. — Режим доступа: http://lib.metromir.ru/book2571. — Название с 
экрана. 

3. Иллюстрированный самоучитель по защите информации. — Режим доступа: 
http://www.inattack.ru/program/525.html. — Название с экрана. 

4. Иллюстрированный самоучитель по теории операционных систем. — Режим 
доступа: http://www.soft-info.ru/downloads/1230999291. — Название с экрана. 

5. Медведовский И.Д., Семьянов П.В., Леонов Д.Г. Атака через Internet. — Режим 
доступа: http://www.rus-linux.net/lib.php?name=/MyLDP/BOOKS/books#lin-ru. — 
Название с экрана. 

6. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27.04.2005 "Про 
затвердження порядку проведення державної реєстрації електронних 
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інформаційних ресурсів".— Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0528-05. — Назва з екрана. 

7. Руководство по информационной безопасности. — Режим доступа: 
http://unix1.jinr.ru/ faq_guide/security/jet/secplant. — Название с экрана. 

8. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. Оценочные 
стандарты и технические спецификации. "Оранжевая книга" как оценочный 
стандарт. Режим доступа:  http://www.intuit.ru/department/security/secbasics/5.  — 
Название  с экрана. 

9. Техника восстановления данных с лазерных дисков или практическое знакомство с 
сессиями. — Режим доступа: http://hack-tools.ucoz.com. — Название с экрана. 

10. Ферри Д. Секреты супер-хакера. — Режим доступа: http://www.domknig.net/book-
2697.html. — Название с экрана. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА  

Курс «Захист інформаційних ресурсів» призначений для підготовки спеціалістів 
педагогічних вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 
«Інформатика», спеціалізація «Математика, фізика, економіка, освітні вимірювання», і 
належить до варіативної частини циклу професійно-орієнтованої підготовки. Навчальна 
дисципліна «Захист інформаційних ресурсів» є змістовою частиною інформатики. 
Вивчення курсу «Захист інформаційних ресурсів» повинно сприяти формуванню у 
студентів професійних компетентностей і професійного світогляду, умінь орієнтуватися 
в програмних продуктах і тенденціях розвитку засобів захисту інформаційних ресурсів. 

Зміст курсу «Захист інформаційних ресурсів» подано у вигляді модулів, до 
кожного з яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні 
знати та основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного 
модуля, а також тематику занять та анотації до них (див. Навчальна програма «Захист 
інформаційних ресурсів»). 

Тематика лабораторних занять: 

№  заняття Тематика лабораторних заняття 
1 Вступ. Налагодження та використання віртуальних комп'ютерів 
2 Засоби парольної ідентифікації та адміністрування. 
3 Архівування та резервне копіювання даних. 
4 Захист вмісту зовнішньої пам'яті. 
5 Захист програмного забезпечення. 
6 Захист даних від шкідливих програм. 
7 Поширені види мережевих атак і способи захисту від них. 
8 Організація бездротового зв'язку, специфічні атаки на бездротові 

мережі та способи захисту від них. 
9 Модульний контроль (І модуль). Тест №1 
10 Ознайомлення з методом шифрування даних «Шифр Цезаря». 
11 Ознайомлення з методом шифрування даних «Шифр Віженера». 
12 Ознайомлення з методом шифрування даних «Парний шифр» 
13 Ознайомлення з методом шифрування даних «Шифр підстановки 

(квадрат Полібія)» 
14 Ознайомлення з методом шифрування даних «Постовпчикова 

транспозиція» (Шифри перестановки). 
15 Ознайомлення з методом шифрування даних «шифр Вернама». 
16 Криптографічні та стеганографічні програмні засоби. 
17 Модульний контроль (ІІ модуль). Тест №2 
18 Залік 
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Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так 

№ 
з/п 

Вид діяльності 

Кількість 
балів за  

дидактичну 
одиницю 

Кількість 
лекцій, 

практичних 
робіт тощо 

Загальна 
кількість балів 

1 2 3 4 5 
1 Відвідування та активність під 

час лекцій 
1 18 18 

2 Виконання лабораторних 
робіт 

2(4) 1(14) 58 

3 Виступ з повідомленням на 
занятті (Самостійна робота) 

2 5 10 

4 Модульні тести 4(6) 2(1) 14 
Загальна кількість балів 100 
5 Залік 100 

 
Залік є формою підсумкового контролю результатів навчання студентів і має на 

меті перевірку системності засвоєння програмового матеріалу, цілісності бачення 
навчального курсу, рівня осмислення знань та набуття умінь, їх комплексного 
застосування у практичній діяльності, діагностування ефективності самостійної 
навчальної роботи студентів. 

Відмітка «зараховано» виставляється студенту при умові набору більше 60 
рейтингових балів, а саме: 

− регулярного відвідування лекційних і практичних занять або їх негайному 
відпрацюванні, своєчасного складання усіх видів поточного контролю з 
позитивними результатами; 

− поглибленні набутих знань у процесі самостійної роботи; 

− засвоєнні змісту навчального курсу в обсязі, передбаченому галузевим стандартом 
вищої освіти. 
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Інститут інформатики 
 

Дидактична картка з навчальної дисципліни "Захист інформаційних ресурсів" 

для студентів 2 та 3 курсу спеціальності "інформатика" 
Погоджено  
Директор Інституту інформатики  
професор  А.П. Кудін  
__________________________________ 

Затверджено  
на засіданні кафедри комп'ютерної інженерії 

30 серпня протокол №1 
завідувач кафедрою професор В. П. Сергієнко  

__________________________________ 

За навчальним планом: 6 семестр (17 
тижнів);   
лекційних занять - 17 год.;   
лабораторних занять - 17 год.;  
поточних консультацій - 3 год.;  
курсових екзаменів - 0 год.; 
залік - 2 год.; 
кредитів ECTS - 1.15 

Лектор: 
Лабораторні заняття 

проводять: 

  доцент Франчук В.М. 
доцент Франчук В.М. 
викладач Біляй Ю.П.  

Схема організації навчального процесу 

Т
и
ж
де
н
ь 

М
од
ул
ь
 

Тематика лекцій 
 (конспект+участь в 

обговоренні) 

Бали Тематика лабораторних 
занять                 

(теорія+виконання 
завдання) 

Бали Позааудито
рний 

контроль 
(Самостійна 
робота) 

Бали 
Ба
ли 

В
ід

-н
н
я

 

В
и
к
он
ан
н

я 

В
ід

-н
н
я

 

В
и
к
он
ан
н

я 

Т
ес
ти

 

В
и
к
он
ан
н

я 

В
сь
ог
о 

  I 
Модуль 1. Основні поняття захисту інформаційних ресурсів. Апаратно-програмні засоби 

захисту даних в комп'ютерних системах 
    

1 I 

Основні поняття з 
галузі захисту 
інформаційних 
ресурсів 

1   
Вступ. Налагодження та 
використання віртуальних 
комп'ютерів 

  2   С.Р.№1,2 5   

2 I 
Засоби парольної 
ідентифікації та 
адміністрування. 

1   
Л.Р.№1. Засоби парольної 
ідентифікації та 
адміністрування. 

  4         

3 I 
Архівування та 
резервне копіювання 
даних.  

1   
Л.Р.№2. Архівування та 
резервне копіювання даних. 

  4         

4 I 
Захист вмісту 
зовнішньої пам'яті. 

1   
Л.Р.№3. Захист вмісту 
зовнішньої пам'яті. 

  4         

5 I 
Захист програмного 
забезпечення. 

1   
Л.Р.№4. Захист 
програмного забезпечення. 

  4         

6 I 

Захист вмісту 
запам'ятовуючих 
пристроїв від 
шкідливих програм. 

1   
Л.Р.№5. Захист даних від 
шкідливих програм. 

  4         

7 I 

Поширені види 
мережевих атак і 
способи захисту від 
них. 

1   
Л.Р.№6. Поширені види 
мережевих атак і способи 
захисту від них. 

  4         



87 
 

8 I 

Організація 
бездротового зв'язку, 
специфічні атаки на 
бездротові мережі та 
способи захисту від 
них. 

1   

Л.Р.№7. Організація 
бездротового зв'язку, 
специфічні атаки на 
бездротові мережі та 
способи захисту від них. 

  4         

9 I 
Узагальнююча лекцій 
за І модуль 

1   
Модульний контроль (І 
модуль) 

    4       

Всього за І модуль 9 0   0 30 4   5 48 

  II Модуль 2. Криптографічні та стеганографічні методи захисту даних     

10 II 
Основні поняття 
криптографії. Коротка 
історія криптографії. 

1   
Л.Р.№8. Ознайомлення з 
методом шифрування 
даних «Шифр Цезаря». 

  4   С.Р.№3,4,5 5   

11 II 
Популярні алгоритми 
шифрування даних.  

1   
Л.Р.№9. Ознайомлення з 
методом шифрування 
даних «Шифр Віженера». 

  4         

12 II 
Використання 
електронного підпису. 

1   
Л.Р.№10. Ознайомлення з 
методом шифрування 
даних «Парний шифр» 

  4         

13 II 
Програмно-апаратні 
засоби шифрування 
даних. 

1   

Л.Р.№11. Ознайомлення з 
методом шифрування 
даних «Шифр підстановки 
(квадрат Полібія)» 

  4         

14 II 
Основні поняття 
стеганографії. Історія 
стеганографії.  

1   

Л.Р.№12. Ознайомлення з 
методом шифрування 
даних «Постовпчикова 
транспозиція» (Шифри 
перестановки). 

  4         

15 II 
Стеганографічні 
методи і системи. 

1   
Л.Р.№13. Ознайомлення з 
методом шифрування 
даних «шифр Вернама».  

  4         

16 II 

Деякі проблеми і 
перспективи 
використання 
криптографічних 
засобів захисту даних. 

1   
Л.Р.№14. Криптографічні 
та стеганографічні 
програмні засоби. 

  4         

17 II 
Узагальнююча лекцій 
за ІІ модуль 

1   
Модульний контроль (ІІ 
модуль) 

    4       

18 II Узагальнююча лекція. 1   Заліковий тест     6       

Всього за ІІ модуль 9 0   0 28 10   5 52 

    

Всього за лекції 18 0 
Всього за лабораторні 

заняття 
0 58 14 

Всього за 
позааудитор

ний 
контроль  

10 100 
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Пояснення до схеми 
1. Позначка Конспект+участь в обговоренні  в полі   Тематика лекцій означає наявність конспекта лекцій, 
перевірка записів викладачем на протязі семестру та активність студентів при обговоренні лекційного матеріалу. 

2. Позначка Теорія+виконання завдання в полі Тематика лабораторних занять означає знання студентом 
теоретичного матеріалу  та виконання студентом практичних завдань за допомогою системи Moodle. 

3. Позначка Самостійна робота № в полі   Позааудиторний контроль означає, що студент повинен опрацювати 
протягом семестру теми, винесені на самостійне опрацювання, де №1-5 - означає теми і скласти їх не пізніше ніж 
завершується відповідний модуль. Консультації відбуваються у визначений час та на лабораторних заняттях.  

           
Перелік тем, винесених на самостійне опрацювання 

Самостійна робота № 1   Огляд нормативних документів, що регламентують питання  
безпеки інформаційних ресурсів 

  2 

Самостійна робота № 2   Апаратні засоби захисту вмісту запам'ятовуючих пристроїв   2 

Самостійна робота № 3   Біометричні засоби захисту даних   2 

Самостійна робота № 4   Методи шифрування даних   2 

Самостійна робота № 5   Різне   2 

    Всього   10 

Календарно-тематичне планування навчального процесу: 

Т
и
ж
де
н

ь 

Вид 
діяльності 

Тема Дата 

1 
Лекція № 1 

Основні поняття з галузі захисту інформаційних 
ресурсів 

25.01.12 

Лаб. заняття № 
1 

Вступ. Налагодження та використання віртуальних 
комп'ютерів 

30.01.12 

2 
Лекція № 2 

Л.Р.№1. Засоби парольної ідентифікації та 
адміністрування. 

25.01.12 

Лаб. заняття № 
2 

Засоби парольної ідентифікації та адміністрування. 06.02.12 

3 
Лекція № 3 Архівування та резервне копіювання даних. 27.01.12 
Лаб. заняття № 
3 

Л.Р.№2. Архівування та резервне копіювання даних. 08.02.12 

4 
Лекція № 4 Захист вмісту зовнішньої пам'яті. 01.02.12 
Лаб. заняття № 
4 

Л.Р.№3. Захист вмісту зовнішньої пам'яті. 13.02.12 

5 
Лекція № 5 Захист програмного забезпечення. 07.02.12 
Лаб. заняття № 
5 

Л.Р.№4. Захист програмного забезпечення. 15.02.12 

6 Лекція № 6 Захист вмісту запам'ятовуючих пристроїв від 08.02.12 
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шкідливих програм. 
Лаб. заняття № 
6 

Л.Р.№5. Захист вмісту запам'ятовуючих пристроїв від 
шкідливих програм. 

18.02.12 

7 
Лекція № 7 

Поширені види мережевих атак і способи захисту від 
них. 

15.02.12 

Лаб. заняття № 
7 

Л.Р.№6. Поширені види мережевих атак і способи 
захисту від них. 

20.02.12 

8 
Лекція № 8 

Організація бездротового зв'язку, специфічні атаки на 
бездротові мережі та способи захисту від них. 

22.02.12 

Лаб. заняття № 
8 

Л.Р.№7. Організація бездротового зв'язку, специфічні 
атаки на бездротові мережі та способи захисту від них. 

27.02.12 

9 
Лекція № 9 Узагальнююча лекцій за І модуль 29.02.12 
Лаб. заняття № 
9 

Модульний контроль (І модуль). Тест №1 05.03.12 

10 
Лекція № 10 

Основні поняття криптографії. Коротка історія 
криптографії. 

07.03.12 

Лаб. заняття № 
10 

Л.Р.№8. Ознайомлення з методом шифрування даних 
«Шифр Цезаря». 

12.03.12 

11 
Лекція № 11 Популярні алгоритми шифрування даних. 15.03.12 
Лаб. заняття № 
11 

Л.Р.№9. Ознайомлення з методом шифрування даних 
«Шифр Віженера». 

19.03.12 

12 
Лекція № 12 Використання електронного підпису. 22.03.12 
Лаб. заняття № 
12 

Л.Р.№10. Ознайомлення з методом шифрування даних 
«Парний шифр» 

26.03.12 

13 
Лекція № 13 Програмно-апаратні засоби шифрування даних. 29.03.12 
Лаб. заняття № 
13 

Л.Р.№11. Ознайомлення з методом шифрування даних 
«Шифр підстановки (квадрат Полібія)» 

2.04.12 

14 

Лекція № 14 Основні поняття стеганографії. Історія стеганографії. 5.04.12 

Лаб. заняття № 
14 

Л.Р.№12. Ознайомлення з методом шифрування даних 
«Постовпчикова транспозиція» (Шифри 
перестановки). 

9.04.12 

15 
Лекція № 15 Стеганографічні методи і системи. 12.04.12 
Лаб. заняття № 
15 

Л.Р.№13. Ознайомлення з методом шифрування даних 
«шифр Вернама». 

16.04.12 

16 
Лекція № 16 

Деякі проблеми і перспективи використання 
криптографічних засобів захисту даних. 

19.04.12 

Лаб. заняття № 
16 

Л.Р.№14. Криптографічні та стеганографічні програмні 
засоби. 

23.04.12 
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17 
Лекція № 17 Узагальнююча лекцій за ІІ модуль 26.04.12 
Лаб. заняття № 
17 

Модульний контроль (ІІ модуль). Тест №2 30.04.12 

18 
Лекція № 18 Узагальнююча лекція. 3.05.12 
Лаб. заняття № 
18 

Заліковий тест 7.05.12 

Теми для самостійного опрацювання 

1. Концепція інформаційної безпеки: стратегія і тактика. 
2. Інформаційна безпека: поняття, сутність та значення. 
3. Аудит інформаційної безпеки. 
4. Інформаційна безпека в аспекті соціальної діяльності. 
5. Організаційно-управлінські заходи забезпечення інформаційної безпеки. 
6. Електронний бізнес та інформаційна безпека. 
7. Співвідношення категорій «інформаційна безпека» та «захист даних». 
8. Інформатизація її вплив на інформаційну безпеку. 
9. Принципи організації інформаційної безпеки та захисту даних. 
10. Визначення критеріїв та аналіз оперативного стану інформаційної безпеки. 
11. Захист даних в соціальних мережевих сервісах. 
12. Класифікація злочинів у сфері інформаційних правовідносин. 
13. Комп’ютерні злочини та захист даних. 
14. Комп’ютерна злочинність та комп’ютерна безпека. 
15. Виявлення та розслідування комп’ютерних злочинів. 
16. Протидія комп’ютерним злочинам. 
17. Інженерно-технічний захист даних: сутність та загальна характеристика. 
18. Фізичні засоби захисту даних. 
19. Апаратні засоби захисту даних. 
20. Програмні засоби захисту даних. 
21. Технічні канали витоку даних. 
22. Інженерно-технічні заходи забезпечення інформаційної безпеки. 
23. Програмно-апаратний захист даних. 
24. Організаційно-технічні (інженерно-технологічні) заходи забезпечення інформаційної 

безпеки. 
25. Поняття та сутність організації технічного захисту даних в автоматизованих 

системах. 
26. Організація інформаційної безпеки інженерно-технічними засобами. 
27. Способи несанкціонованого доступу технічними засобами до інформаційних систем 

та їх класифікація. 
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ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

Укладач програми: Твердохліб І.А. – викладач кафедри комп’ютерної 
інженерії Інституту інформатики Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Рецензенти програми: Малежик М.П. – доктор фізико-математичних наук, 
професор кафедри комп’ютерної інженерії Інституту 
інформатики Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова 

 Олексюк В.П. – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри інформатики та методики її викладання 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка 

I. Пояснювальна записка 

Курс „Логічні основи інформатики” призначений для підготовки фахівців вищих 
педагогічних навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 
„ Інформатика”, спеціалізація „Математика, фізика, економіка, освітні вимірювання”, і 
належить до варіативної частини циклу професійно-орієнтованої підготовки. Навчальна 
дисципліна „Логічні основи інформатики” є змістовою частиною інформатики, а саме 
належить до теоретичних основ інформатики. Вивчення даного курсу дає студентам 
необхідну практичну підготовку для освоєння типових технічних засобів сучасної 
комп’ютерної техніки, та теоретичну – для розуміння принципів її функціонування. 

Навчальна програма курсу „Логічні основи інформатики” є основним документом, 
в якому визначається обсяг і орієнтовний порядок вивчення змістових модулів 
навчальної дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти. 

Метою вивчення дисципліни „Логічні основи інформатики”  є оволодіння 
студентами арифметичними та логічними основами функціонування електронної 
обчислювальної техніки, набуття практичних навичок та умінь моделювання роботи 
основних вузлів комп’ютерної техніки та опанування студентами методології 
проектування вузлів, блоків та пристроїв ЕОМ. 

Для досягнення мети курсу „Логічні основи інформатики” потрібно виконати такі 
завдання: 

− розкрити місце і значення логічних основ інформатики в загальній і професійній 
освіті; 
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− з’ясувати психолого-педагогічні аспекти засвоєння предмету, взаємозв’язки курсу 
з іншими навчальними дисциплінами, зокрема з математичними, інформатичними 
та фізичними дисциплінами; 

− розширити знання студентів про арифметичні та логічні основи функціонування 
ЕОМ; 

− сформувати у студентів знання, навички та уміння моделювання основних вузлів 
комп’ютерної техніки; 

− з’ясувати аспекти сучасного стану та перспективи подальшого розвитку 
мікропроцесорної комп’ютерної техніки; 

− сформувати у студентів вміння використовувати знання, навички та уміння з 
логічних основ інформатики при вивченні інших дисциплін та в майбутній 
професійній діяльності; 
Знання студентів. Курс „Логічні основи інформатики” розрахований на 

студентів, які опанували базові математичні курси та засвоїли дисципліни 
„ Інформаційно-комунікаційні технології”, „ Фізика”, „ Основи мікро-електроніки” і 
мають базові знання про склад і призначення основних компонентів обчислювальних 
систем. Вивчення курсу забезпечує необхідний рівень знань для опанування 
дисциплінами „Математична логіка і теорія алгоритмів”, „ Архітектура комп’ютера та 
конфігурування комп’ютерних систем”. Результатом вивчення „Логічних основ 
інформатики” є оволодіння студентами систематичними та узагальненими знаннями про: 
способи подання даних в комп’ютері, системи числення; класичну та багатозначні 
логіки, інтелектуальні системи; фізичну будову логічних елементів, будову 
послідовнісних і комбінаційних функціональних вузлів комп’ютерної схемотехніки та 
принципи функціонування мікропроцесорів. 

Уміння студентів. У результаті вивчення дисципліни „Логічні основи 
інформатики” студенти набувають, удосконалюють, узагальнюють і систематизують 
навички та уміння: виконувати арифметичні операції з двійковими числами; виконувати 
логічні операції над висловленнями, будувати таблиці істинності та мінімізувати булеві 
функції; будувати таблиці істинності логічних функцій у багатозначних логіках, 
розрізняти унарні та бінарні функції m-значної логіки; будувати основні базові логічні 
елементи із радіоелементів та комбінаційні схеми з елементарних логічних елементів; 
класифікувати основні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки та моделювати 
їх роботу; описувати будову та принцип дії мікропроцесорів. 

Методичні рекомендації 

За освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на вивчення курсу 
“Логічні основи інформатики”, який вивчається на ІІІ курсі в І семестрі, відводиться 4 
кредити або 144 навчальні години: 34 год. – лекційні заняття та 34 год. – практичні 
заняття. Значну частину годин – 76 – виділена на самостійну навчально-пізнавальну 
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діяльність студентів. Самостійна робота полягає у підготовці до аудиторних занять, 
виконанні завдань, що пропонуються на лекційних та практичних заняттях, підготовці до 
виступу на семінарських заняттях, захисту опорних конспектів, виконанні розрахункової 
роботи, підготовці до модульного контролю. 

На лекційних заняттях розглядаються фундаментальні теоретичні питання 
арифметичних і логічних основ інформатики, зокрема математичної логіки та 
комп’ютерної схемотехніки; систематизуються, та узагальнюються знання, навички та 
уміння набуті при вивченні суміжних дисциплін. 

На практичних заняттях приділяється значна увага виконанню операцій з 
двійковими числами, виконанню логічних операцій над висловленнями в класичній та 
багатозначних логіках, мінімізації булевих функцій, аналізу та синтезу комбінаційних 
схем; вивченню будови логічних елементів, розв’язування задач на аналіз та синтез 
комбінаційних схем, моделювання основних функціональних вузлів комп’ютерної 
схемотехніки. Метою практичних занять є розвиток у студентів навичок самостійного 
використання набутих знань, навичок та умінь і забезпечення засвоєння основних понять 
навчальної дисципліни. 

Викладання навчального курсу забезпечується використанням навчально-
методичної літератури, перелік якої додається, розробленими завданнями до практичних 
занять, технічними засобами навчання, спеціальним програмним забезпеченням. В 
системі дистанційного навчання Moodle розміщено тексти лекцій, завдання до 
практичних занять, перелік тем що виносяться на семінар, завдання для розрахункової 
роботи тощо. Важливим завданням курсу є формування у студентів творчих та 
пошукових умінь використовувати спеціальне програмне забезпечення для моделювання 
роботи функціональних вузлів комп’ютерної схемотехніки. 

Побудова програми за блочно-модульною схемою спрямована на максимальну 
індивідуалізацію процесу навчання. Структура програми дібрана так, щоб надати 
студентам можливість навчатись в індивідуальному темпі та орієнтуватись на певні рівні 
вимог щодо засвоєння навчального матеріалу 

На консультаціях зі студентами передбачається з’ясування і обговорення 
проблемних питань, що стосуються виконання самостійних завдань до лекційних і 
практичних занять, незрозумілих студентами теоретичних питань тощо. 

Видом контролю навчальних досягнень студентів під час вивчення курсу є залік. 
За результатами роботи на практичних заняттях, виконання завдань для самостійного 
опрацювання, підготовки та виступу з доповіддю на семінарському занятті, підготовці та 
захисті опорного конспекту, написанні диктанту, розрахункової роботи та підсумкового 
тесту, студенти накопичують певну кількість балів, відповідно до якої відбувається 
оцінювання їх навчальних досягнень. Шкалу оцінювання роботи студентів та перелік 
видів контролю наведено у пункті IV. 
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II. Тематичний план 

Розподіл навчального часу за розділами та видами занять впродовж семестру 

№ 
з/п 

Назва модулів і тем 

Кількість годин 

В
сь

ог
о 

го
ди

н 

Аудиторні години 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

В
сь
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о 

ау
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то
рн

их
 

Л
ек
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ї 
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ар

сь
кі

 

П
ра

кт
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ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Модуль І. Арифметичні та 
логічні основи електронно-
обчислювальної техніки 

72 36 18   18  40 

1 

Тема 1. Подання даних в 
комп’ютері. Поняття системи 
числення (СЧ) 

  2   2  2 

2 

Тема 2. Системи числення: 
двійква, вісімкова та 
шістнадцяткова СЧ 

  2   2  4 

3 
Тема 3. Арифметичні операції в 
системах числення 

  2   2  4 

4 

Тема 4. Булева алгебра. Булеві 
функції. Мінімізація булевих 
функцій 

  2   2  4 

5 
Тема 5. Методи мінімізації 
булевих функцій 

  2   2  6 

6 

Тема 6. Багатозначна логіка 
Лукасевича. Логічні функції. 
Таблиці істинності 

  2   2  4 

7 
Тема 7. Багатозначні логіки 
Гейтінга, Бочара, Поста 

  2   2  4 

8 
Тема 8. Штучний інтелект. 
Проблеми та перспективи 

  2   2  6 

9 Тема 9. Експертні системи   2   2  6 
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Модуль ІІ. Основи комп’ю-
терної схемотехніки 

68 32 16   16  36 

10 
Тема 10. Логічні елементи. 
Діодні логічні елементи 

  2   2  4 

11 
Тема 11. Транзисторні та діодно-
транзисторні логічні елементи 

  2   2  4 

12 
Тема 12. Тригери. Призначення 
та класифікація тригерів 

  2   2  4 

13 Тема 13. Будова тригерів   2   2  6 

14 

Тема 14. Послідовнісні вузли 
комп’ютерної схемотехніки: 
регістри та лічильники 

  2   2  6 

15 
Тема 15. Шифратори та 
дешифратори 

  2   2  4 

16 Тема 16. Суматори   2   2  4 

17 
Тема 17. Арифметико-логічний 
пристрій. Мікропроцесори 

  2   2  4 

 Усього годин за семестр 144 68 34   34  76 

ІІІ. Зміст курсу 
Зміст курсу „Логічні основи інформатики” подано у вигляді модулів, до кожного з 

яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні знати та 
основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного модуля, а 
також тематику занять та анотації до них. 

Модуль І. Арифметичні та логічні основи електронно-обчислювальної техніки 

Основні поняття. Інформація, шум, повідомлення, дані, носій даних, кодування 
даних, сигнали, біт, байт. Система числення, розряд, розрядність, позиційна СЧ, 
непозиційна СЧ, двійкова СЧ, вісімкова СЧ, шістнадцяткова СЧ прямий код, обернений 
та додатковий код числа. Висловлення, просте висловлення, складене висловлення, 
пропозиційна змінна, булева функція, логічні операції, заперечення, кон’юнкція, 
диз’юнкція, імплікація, еквіваленція, таблиця істинності. Кон’юнктивна нормальна 
форма, диз’юнктивна нормальна форма, мінімізація логічної функції, карта Карно, 
діаграма Вейча. Багатозначна логіка, m-значна логіка, значення істинності висловлення, 
алфавіт багатозначної логіки, унарна функція, бінарна функція. Штучний інтелект, тест 
Тьюрінга, модель подання знань, інтелектуальний агент, експертна система.  
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Основні вміння. Виконувати основні арифметичні операції з двійковими 
числами, переводити зображення числа з однієї СЧ в іншу. Виконувати операції над 
висловленнями, будувати формули та таблиці істинності для них, мінімізувати булеві 
функції методом безпосередніх перетворень, Карно-Вейча та Квайна і Мак Класкі. 
Будувати таблиці істинності логічних функцій у багатозначних логіках, розрізняти 
унарні та бінарні функції m-значної логіки. Знати структуру інтелектуальних агентів та 
експертних систем, моделі подання знань, області застосування, філософські, моральні 
та етичні аспекти проблеми ШІ,  назви основних експертних систем. 

Тема 1. ПОДАННЯ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРІ. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ 
ЧИСЛЕННЯ 

Інформація, повідомлення, дані. Кодування даних. Сигнали та їхнє подання. 
Довжина двійкового коду. Поняття СЧ. Принципи побудови СЧ. Види СЧ: позиційні та 
непозиційні СЧ. Правила подання даних в позиційних СЧ. 

Тема 2. СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ: ДВІЙКВА, ВІСІМКОВА ТА 
ШІСТНАДЦЯТКОВА СЧ 

Двійкова СЧ. Двійкові числа з плаваючою та фіксованою комою. Вісімкова та 
шістнадцяткова СЧ. Переведення зображення чисел з однієї СЧ в іншу. Форми діапазон і 
точність подання чисел. Спеціальні позиційні двійкові СЧ. Вибір СЧ.  

Тема 3. АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЧИСЛЕННЯ 
Операції додавання, віднімання, множення ділення в різних системах числення. 

Прямий, обернений та додатковий код. Основні методи виконання арифметичних 
операцій в цифрових машинах. Арифметичні операції з числами представленими в формі 
з плаваючою комою. 

Тема 4. БУЛЕВА АЛГЕБРА. БУЛЕВІ ФУНКЦІЇ. МІНІМІЗАЦІЯ БУЛЕВИХ 
ФУНКЦІЙ 

Вступ до алгебри логіки. Функції булевої алгебри та способи їх подання. ДКНФ та 
ДДНФ. Мета мінімізації булевих функцій. 

Тема 5. МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ 
Мінімізація булевих функцій. Метод безпосередніх перетворень. Метод карт 

Карно-Вейча. Метод Квайна і Мак-Класкі. 
Тема 6. БАГАТОЗНАЧНА ЛОГІКА ЛУКАСЕВИЧА. ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ. 

ТАБЛИЦІ ІСТИННОСТІ 
Поняття про багатозначні логіки. Виникнення багатозначної логіки. Значення 

істинності висловлення, алфавіт багатозначної логіки. Трьохзначна логіка Лукасевича та 
її відмінність від класичної. Логічні операції  та їх таблиці істинності в багатозначних 
логіках. 

Тема 7. БАГАТОЗНАЧНІ ЛОГІКИ ГЕЙТІНГА, БОЧАРА, ПОСТА 
Трьохзначні логіки Гейтінга та Бочара. Чотиризначна логіка. Функції двох 

змінних в чотиризначній логіці. Повна система функцій багатозначної логіки. 
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Багатозначна логіка Поста. Застосування багатозначної логіки при конструюванні 
електронно-обчислювальних машин. 

Тема 8. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Поняття штучного інтелекту (ШІ). Тест Тьюрінга. Історія ШІ. Інтелектуальні 

агенти. Їх роль та структура. Моделі подання знань: логічна та продукційна. Нові моделі 
подання знань. Прикладні області застосування ШІ. Перспективні напрямки розвитку 
ШІ. Філософські аспекти проблеми ШІ. Етичні та моральні наслідки розвитку ШІ. 

Тема 9. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ 
Поняття експертної системи. Структура експертної системи та її відмінність від 

інших програм. Способи застосування експертних систем та найвідоміші експертні 
системи. 

Модуль ІІ. Основи комп’ютерної схемотехніки 
Основні поняття. Логічний елемент, логічна схема, релейно-контактна схема, 

базові логічні елементи, інвертор, стрілка Пірса, штрих Шиффера,  діодна логіка, діодно-
транзисторна логіка, транзисторна логіка, транзисторно-транзисторна логіка, 
комбінаційна схема, функція провідності схеми. Тригер, прямий вихід, інверсний вихід, 
синхронний тригер, асинхронний тригер, регістр, регістр зсуву, шина, лічильник, 
розрядність лічильника. Перетворювач коду, шифратор, дешифратор, активний вихід, 
унітарний двійковий код, карта Карно, код Грея, суматор, напівсуматор. Арифметико-
логічний пристрій, мікрооперація, мікрокоманда, мікропрограма, пристрій керування, 
регістр загального призначення, операнд, процесор, контролер, архітектура процесора. 

Основні вміння. Будувати основні базові логічні елементи із радіоелементів та 
комбінаційні схеми з елементарних логічних елементів. Математично описувати 
комбінаційну  схему за допомогою булевої функції і будувати найпростішу логічну 
схему для заданої булевої функції. Класифікувати тригери, знати їх види та будову. 
Знати будову та призначення основних функціональних вузлів комп’ютерної 
схемотехніки: регістрів, лічильників, шифраторів, дешифраторів, суматорів та ін. 
Описувати будову та архітектуру мікропроцесорів, знати будову та призначення 
арифметико-логічного пристрою. 

Тема 10. ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. ДІОДНІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 
Логічні операції та логічні елементи. Особливості потенціальної системи 

елементів. Види логічних потенціальних елементів. Фізична будова діодних логічних 
елементів. 

Тема 11. ТРАНЗИСТОРНІ ТА ДІОДНО-ТРАНЗИСТОРНІ ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ 
Транзисторні логічні елементи. Елементи діодно-транзисторної логіки. Аналіз та 

синтез логічних функцій і комбінаційних схем. 
Тема 12. ТРИГЕРИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРИГЕРІВ 
Поняття тригера. Призначення та класифікація тригерів. Динамічні параметри 

тригерів. Таблиця переходів. 
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Тема 13. БУДОВА ТРИГЕРІВ 
Асинхронний та синхронний RS-тригер. Таблиця переходів. Двоступеневий RS-

тригер. Будова та таблиця переходів JK, T та D триерів. 
Тема 14. ПОСЛІДОВНІСНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВУЗЛИ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

СХЕМОТЕХНІКИ: РЕГІСТРИ ТА ЛІЧИЛЬНИКИ 
Регістри. Класифікація регістрів та їх будова. Лічильники імпульсів. Класифікація 

та характеристики лічильників. Будова лічильників. 
Тема 15. ШИФРАТОРИ ТА ДЕШИФРАТОРИ 
Перетворювачі кодів, шифратори та дешифратори. Види та призначення 

перетворювачів кодів. Класифікація та призначення дешифраторів.  
Тема 16. СУМАТОРИ 
Суматори. Класифікація суматорів. Будова та принцип дії суматорів. 

Однорозрядні суматори. Паралельні багато розрядні суматори. 
Тема 17. АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИЙ ПРИСТРІЙ. МІКРОПРОЦЕСОРИ 
Поняття арифметико-логічного пристрою (АЛП) та їх класифікація. Будова АЛП. 

Загальна характеристика процесорів та мікропроцесорів. Будова процесорів. Архітектура 
мікропроцесорів. 

ІV. Шкала оцінювання 
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Накопичення балів протягом семестру відбувається так 

№ 
з/п 

Вид діяльності 

Кількість 
балів за  

дидактичну 
одиницю 

Кількість 
лекцій, 

практичних 
робіт тощо 

Загальна кількість 
балів 

1 2 3 4 5 

1 
Відвідування та активність під 
час лекцій 

0,5 17 8,5 

2 Виконання практичних робіт 3 14 42 

3 
Підготовка та захист опорного 
конспекту 

5 2 10 

4 Диктант по термінах 4,5 1 4,5 

5 
Виступ з повідомленням на 
семінарському занятті 

4 2 8 

6 Розрахункова робота 10 1 10 
7 Залік (підсумковий тест) 17 1 17 

Загальна кількість балів 100 
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РОБОЧА ПРОГРАМА 

Курс „Логічні основи інформатики” призначений для підготовки фахівців у вищих 
педагогічних вищих навчальних закладах, що навчаються за напрямом підготовки 
„ Інформатика”, спеціалізація „Математика, фізика, економіка, освітні вимірювання”, і 
належить до варіативної частини циклу професійно-орієнтованої підготовки. Навчальна 
дисципліна „Логічні основи інформатики” є змістовою частиною інформатики, а саме 
належить до теоретичних основ інформатики. Вивчення даного курсу дає студентам 
необхідну практичну підготовку для освоєння типових технічних засобів сучасної 
комп’ютерної техніки, та теоретичну – для розуміння принципів її функціонування. 

Зміст курсу „Логічні основи інформатики” подано у вигляді модулів, до кожного з 
яких наведено перелік основних термінів та понять, що студенти повинні знати та 
основних вмінь, якими вони повинні оволодіти після вивчення відповідного модуля, а 
також тематику занять та анотації до них (див. Навчальна програма «Логічні основи 
інформатики»). 

Тематика практичних занять: 

№ практичного 
заняття 

Тематика практичного заняття 

1 Системи числення. Подання даних в СЧ 
2 Переведення чисел з однієї СЧ в іншу 
3 Арифметичні операції в СЧ 
4 Метод безпосередніх перетворень 

мінімізація булевих функцій 
5 Методи мінімізація булевих функцій 
6 Багатозначні логіки. Логічні операції. Таблиці істинності. 
7 Багатозначні логіки Гейтінга, Бочара, Поста 
8 Семінарське заняття 
9 Експертні системи 
10 Вивчення логічних елементів 
11 Вивчення логічних елементів 
12 Вивчення тригерів 
13 Вивчення тригерів 
14 Вивчення лічильників 
15 Вивчення суматорів та шифраторів 
16 Вивчення суматорів та шифраторів 
17 Семінарське заняття 

 
Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 



102 
 

ДИДАКТИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ» 
для студентів 3 ІМ курсу 

ПОГОДЖЕНО 
Директор Інституту інформатики 
доктор фізико-математичних наук, професор Кудін А.П. _________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії 
31 серпня 2011 р. Протокол № 1    

За навчальним планом: 
5 семестр, 17 тижнів, 144 години, лекції 34 год. (1 лекція на тиждень), практичні   заняття 34 год. 
(1 заняття на тиждень),  2 опорних конспекти, розрахункова робота, диктант, 2 семінари, залік.  

Завідувач кафедри проф. В.П. Сергієнко _________ 
Лекції: викладач І.А. Твердохліб 
Лабораторні заняття: викладач І.А. Твердохліб 

Т
и
ж
де
н
ь 

Тематика лекцій Тематика лабораторних занять 
Види контролю на 
лабораторному 

занятті Б
ал
и

 

Позааудиторний 
контроль Б

ал
и

 

Модуль І. Арифметичні та логічні основи електронно-обчислювальної техніки (1 – 9 тижні) 

1 
Подання даних в комп’ютері. Поняття системи 
числення (СЧ) 

Пр. з. № 1. Системи числення. Подання даних 
в СЧ 

  
  

2 
Системи числення: двійква, вісімкова та 
шістнадцяткова СЧ 

Пр. з. № 2. Переведення чисел з однієї СЧ в 
іншу 

Самостійна робота № 1 6 
  

3 Арифметичні операції в системах числення Пр. з. № 3. Арифметичні операції в СЧ Самостійна робота № 2 3   

4 
Булева алгебра. Булеві функції. Мінімізація 
булевих  функцій 

Пр. з. № 4. Метод безпосередніх перетворень 
мінімізація булевих функцій 

    

5 Методи мінімізації булевих функцій 
Пр. з. № 5. Методи мінімізація булевих 
функцій 

Самостійна робота № 3 3 
  

6 
Багатозначна логіка Лукасевича. Логічні функції. 
Таблиці істинності 

Пр. з. № 6. Багатозначні логіки. Логічні 
операції. Таблиці істинності. 

  Диктант 4,5 

7 Багатозначні логіки Гейтінга, Бочара, Поста 
Пр. з. № 7. Багатозначні логіки Гейтінга, 
Бочара, Поста 

Самостійна робота № 4 6   

8 Штучний інтелект. Проблеми та перспективи Семінарське заняття 
Виступ з 
повідомленням 

4   

9 Експертні системи Пр. з. № 8. Експертні системи Самостійна робота № 5 3 Опорний конспект 1 5 
 Всього за І модуль: 34,5 

Модуль ІІ. Основи комп’ютерної схемотехніки (10 – 17 тижні) 
10 Логічні елементи. Діодні логічні елементи 

Пр. з. № 9-10. Вивчення логічних елементів 
    

11 
Транзисторні та діодно-транзисторні логічні 
елементи 

Захист пр. роботи 6 
  

12 Тригери. Призначення та класифікація тригерів 
Пр. з. № 11-12. Вивчення тригерів 

  Опорний конспект 2 5 
13 Будова тригерів Захист пр. роботи 6   

14 
Послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки: 
регістри та лічильники 

Пр. з. № 13. Вивчення лічильників Захист пр. роботи 3   

15 Шифратори та дешифратори Пр. з. № 14-15. Вивчення суматорів та 
шифраторів 

  Розрахункова роб. 10 
16 Суматори Захист пр. роботи 6   

17 Арифметико-логічний пристрій. Мікропроцесори 
Семінарське заняття Виступ з 

повідомленням 
4 Підсумковий тест 17 

 Всього за ІІ модуль:   57 
 ЗАЛІК     8,5 



 
 

Питання до семінарського заняття № 1 

Штучний інтелект. Реалії та перспективи 

1. Поняття штучного інтелекту (ШІ). Тест Тюрінга. Історія ШІ. 
2. Інтелектуальні агенти. Їх роль та структура. 
3. Моделі подання знань: логічна та продукційна. Нові моделі подання 

знань. 
4. Прикладні області застосування ШІ: 

а. автоматичне доведення теорем; 
б. моделювання роботи людського розуму; 
в. машинне навчання; 
г. планування та робототехніка; 
д. експертні системи; 
е. нейронні мережі тощо 

5. Перспективні напрями розвитку ШІ. 
6. Філософські аспекти проблеми ШІ. Етичні та моральні наслідки розробки 

ШІ. 

Питання до семінарського заняття № 2 

 Арифметико-логічні пристрої 

1. Загальна характеристика процесорів та мікропроцесорів. 
2. Архітектура ЕОМ фон-Немана. 
3. Структура мікропроцесора. 
4. Класифікація арифметико-логічних пристроїв. 
5. Пристрої керування. Центральний пристрій керування. 
6. Запам’ятовуючі пристрої. Оперативні запам’ятовуючі пристрої. 
7. Інтерфейси мікропроцесорних систем. Інтерфейсні мікросхеми. 
8. Мікроконтроллери. Структура мікроконтроллера. 

Вимоги до оформлення опорного конспекту 

Опорний конспект з курсу „Логічні основи інформатики” є формою 
контролю виконання самостійної роботи студентів з курсу, і використовується  для 
перевірки знань студентів з тем, що виносяться на самостійне опрацювання. 

Опорний конспект виконується форматом 4×А4 у друкованому вигляді; 
дозволяється два виконавці одного конспекту; захист відбувається індивідуально 
кожним студентом та оцінюється за такими параметрами: 
− повнота та логіка викладу матеріалу; 
− образність та естетичність оформлення конспекту; 
− знання викладеного матеріалу при захисті; 
− самостійність бібліографічного пошуку. 
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Структура опорного конспекту повинна містити: 

� номер опорного конспекту та його назву (тему); 
� проблематику, що порушується в конспекті; 

� термінологічний словник основних термінів даної теми (≈ 30 термінів); 
� інформаційний блок з відображенням питань, що розглядаються; 
� контрольний блок, який має містити декілька видів контролю засвоєння 

поданого матеріалу (тести, кросворди, комп’ютерні навчальні програми, ігри 
тощо); 

� список використаних джерел; 
� ПІП виконавців опорного конспекту. 

Питання до опорного конспекту № 1 

Експертні системи 

1. Поняття експертної системи. Експертна оболонка. 
2. Структура експертної системи. 
3. Класифікація експертних систем. 
4. Перспективи створення експертних систем, як розвиток штучного 

інтелекту. 
*Опорний конспект створюється форматом 2×А4. Решта вимог до оформлення 

опорного конспекту залишаються без змін. 

Питання до опорного конспекту № 2 

Логічні елементи комп’ютерної схемотехніки 

1. Класифікація елементів та їх порівняльна характеристика. 
2. Загальні характеристики елементів цифрових пристроїв. 
3. Діодні та діодно-транзисторні логічні елементи. 
4. Логічні елементи транзистор-транзисторної логіки. 
5. Логічні елементи емітерно-зв’язної логіки. 
6. Логічні елементи на МОН-транзисторах. 
7. Базові логічні елементи на МДН-транзисторах. 
8. Магнітна схемотехніка. 

Розрахункова робота з «Логічних основ інформатики» 

Вимоги до виконання розрахункової роботи: 

Розрахункова робота виконується в зошиті в клітинку (12 аркушів і більше) з 
детальним описом всіх обчислень і побудов. Радіоелементна схема логічного 
пристрою виконується на міліметровому папері. Схема логічного пристрою в 
програмному засобі Electronics Workbench роздруковується і вклеюється в зошит. 
Завдання обираємо відповідно до порядкового номеру в журналі. 

Завдання: Виконати дослідження (побудувати таблицю істинності, 
мінімізувати булеву функцію, скласти схему логічного пристрою з базових 
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логічних елементів, радіоелементну схему та змоделювати роботу пристрою в 
EWB) функції трьох змінних, яка набуває значення істинності в таких наборах 
пропозиційних змінних: 

№ варіанта 
Номери наборів пропозиційних зміних в яких 

функція набуває істинних значень 
1 0,2,4,5.6 
2 0,2,5,7,6 
3 1,3,4,5,7 
4 1,2,4,5,8 
5 0,2,4,5,7 
6 1,3,4,5,7 
7 0,2,3,4,7 
8 1,3,5,6,7 
9 0,2,4,1,5 
10 1,2,4,5,6 
11 0,2,3,4,6 
12 1,3,4,6,7 
13 1,3,4,6,7 
14 0,1,5,6,7 
15 0,2,3,5,7 
16 0,2,3,4,6 

Зразок контрольної роботи з «Логічних основ інформатики» 

1. Систему числення, в якій значення кожної вхідної у число цифри залежить і 
змінюється від її положення в запису числа називають 

а) позиційною; 
б) непозиційною; 
в) двійковою; 
г) двійково-десятковою. 

2. Система числення повинна забезпечувати 
а) алгоритми виконання арифметичних операцій; 
б) можливість представлення будь-якого числа в заданому діапазоні; 
в) діапазон і точність подання чисел 
г) досягнення високої швидкодії машини в процесі обробки даних. 

3. Спосіб розміщення компонентів числа у розрядній сітці, тобто послідовність і 
позиції знака, мантиси, порядку та ін. називається 

а) форматом. 
б)  структурою; 
в) розрядом; 
г) розрядною сіткою; 
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4. Число 6010 в двійковій системі числення матиме вигляд: 
а) 1111102; 
б) 1111002; 
в) 1101102; 
г) 1100012. 

5. Шістнадцяткове число 5F116 в двійковій системі числення записується 
а)  
б) 1000111101012; 
в) 0101111100012; 
г) 0110111100012. 

6. Операція віднімання двійкових чисел в сучасних ЕОМ заміняється операцією 
а) додавання в доповняльному коді; 
б) додавання в оберненому коді; 
в) множення в оберненому коді; 
г) множення зі зсувом вліво. 

7. Виконайте арифметичні дії і встановіть відповідність: 
1. D16+4B16 

2. 11012-1012 

3. 1112*1112 

4. 1616*1610 

а) 1100012 
б) 10110002 
в) 16010 
г) 16016 
д) 10002 

8. Логічна операція заперечення кон’юнкції називається 
а) добуток Маркова; 
б) стрілка Пірса; 
в) сума Жегалкіна; 
г) штрих Шеффера; 

9. Мінімізація булевих функцій забезпечує: 
а) побудову економічних схем комп’ютерів; 
б) мінімізацію кількості пропозиційних змінних; 
в) побудову нормальних алгоритмів Маркова; 
г) реалізацію алгоритмічних структур машини Тьюрінга. 

10. Мінімізуйте булеву функції трьох змінних, яка приймає істинне значення в 
наборах № 1, 4, 5, 6 

11. Вперше багатозначна логіка з’явилася через  
а) не спроможність булевої логіки пояснити тест Тьюрінга. 
б) заперечення Аристотелевого закону виключення третього; 
а) наслідки з теореми Поста; 
б) заперечення теореми Геделя про неповноту. 

12. Система, що задовольняє вимоги функціональної і фізичної повноти називається 
а) фізично повна система елементів 
б) технічно повна система елементів 
в) функціонально повна система числення 



 

г) логічно повна

13. Базова схема визначає
а) електричні
б) статичні
в) тривалість

цифрового
г) спосіб кодування

14. Двійкові числа в ЕОМ
запам’ятовуючих елементів

а) тригерів
б) суматорів
в) регістрів
г) лічильників

15. Тригер з окремим встановленням

а) D− тригер

б) JK − тригер

в)  RS − тригер

г) T − тригер
16. Тригери, в яких вихідні

часі, називаються  
а) класичні
б) потенціальні
в) синхронізовані
г) статичні

17. Встановіть відповідність

1) 

2) 

3) 

4) 
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логічно повна система числення 

схема визначає 
електричні імпульси; 
статичні й динамічні параметри схем певної серії
тривалість такту, залежно від частоти тактового
цифрового пристрою; 
спосіб кодування даних. 

числа в ЕОМ розміщуються в комірках пам’яті
ятовуючих елементів: 

тригерів; 
суматорів. 
регістрів; 
лічильників; 

окремим встановленням станів 0 та 1 називається 

тригер; 

тригер; 

тригер; 

тригер. 
яких вихідні сигнали в стійких станах залишаються

класичні; 
потенціальні; 
синхронізовані;   
статичні. 

відповідність 

  

  

  

  

а) 
б)
в)
г) 
д)

 

схем певної серії; 
оти тактового генератора 

комірках пам’яті, які складаються з 

 

станах залишаються незмінними в 

 НЕ 
б) І-НЕ 

 І 
 АБО-НЕ 

д) АБО 
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РЕЙТИНГОВИЙ РЕГЛАМЕНТ ІНСТИТУТУ 

ІНФОРМАТИКИ  ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
Навчальна діяльність студентів протягом семестру оцінюються за 100-бальною 
системою. Робота в семестрі поділяється на змістові модулі. 

Якщо студент з поважних причин, що підтверджено документально, був 
відсутній на заняттях, він має право на одне перескладання з можливістю 
отримання максимальної кількості балів. Термін перескладання визначається 
викладачем. 

Якщо впродовж семестру студент пропустив значну кількість занять, не має 
оцінок за виконання модулів, у відповідних графах „Відомості обліку успішності 
КМСОНП” виставляються „0”, а у графі екзамену – відмітка про не допуск до 
нього. 

Залік та екзамен є формами підсумкового контролю результатів навчання 
студентів і мають на меті перевірку системності засвоєння програмового матеріалу, 
цілісності бачення навчального курсу, рівня осмислення знань та набуття умінь, їх 
комплексного застосування у практичній діяльності, діагностування ефективності 
самостійної навчальної роботи студентів. 

Для запобігання репродуктивного характеру перевірки знань та умінь при 
проведенні заліку та екзамену передбачається використання теоретичних і 
практичних запитань, задач різного ступеня складності, а також творчих завдань з 
метою виявлення можливих рівнів засвоєння студентами змісту навчального курсу. 

Відмітка „зараховано” виставляється студенту при умові виконання вимог, 
передбачених у змісті навчальної програми, а саме: 
� регулярному відвідуванні лекційних, практичних, лабораторних занять або їх 

негайному відпрацюванні, своєчасному складанні колоквіумів, лабораторних 
робіт та інших форм поточного контролю, виконанні контрольних і 
розрахункових робіт з позитивними результатами; 

� поглибленні набутих знань у процесі самостійної роботи, опрацюванні 
наукової інформації;  

� засвоєнні змісту навчального курсу в обсязі, передбаченому галузевим 
стандартом вищої освіти. 

Відмітка „незараховано” виставляється студенту в тому випадку, якщо його 
навчальна діяльність не відповідає вище означеним вимогам. 
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Рейтинговий регламент Інституту . Шкала відповідності 

За 
шкалою 
ECTS 

За шкалою 
університету 

Визначення Оцінка за національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 Відмінно 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 80 – 89 Дуже добре 
4 (добре) 

C 70 – 79 Добре 

D 65 – 69 Задовільно 
3 (задовільно) 

E 60 – 64 Достатньо 

FX 35 – 59 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

2 (незадовільно) Незараховано 

F 1 – 34 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним 
курсом 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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