
 



 

 
 



Опис навчальної дисципліни 

 

Показники  
Галузь знань, спеціаль-

ність, ОПП, рівень ви-

щої освіти  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна  

форма  

прискорена 

форма денна прискорена 

Кількість кредитів Галузь знань 

12 «Інформаційні  

технології» Обов’язкова 
6,5 2,5 

Загальна кількість годин 

195 75 

Модулів – 5 

Спеціальність  

123 «Комп’ютерна  

інженерія» 

Рік підготовки: 

3-й 2-й 

Індивідуальне 

завдання –   

курсова робота 

з проектування 

комп’ютерних 

систем  

 

ОПП 

«Комп’ютерні  

системи та мережі» 

 

Семестр 

6-й 3-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 (приско-

рена - 3) 

самостійної роботи сту-

дента – 3,5 (прискорена – 

1,0) 

Рівень вищої освіти:  

перший (бакалаврський) 

 

Лекції 

36 год. 30 год. 

Лабораторні 

  

Практичні 

54 год. 15 год. 

Самостійна робота 

 105 год. 30 год. 

Індивідуальні завдання  

30 год.  
(18 – практичні,  

12 – самостійна) 
-  

Вид контролю  
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1. Загальні відомості, мета і завдання дисципліни 

 

Дисципліна «Технології проектування комп’ютерних систем» відносить-

ся до обов’язкових  дисциплін професійної підготовки бакалаврів зі спеціаль-

ності 123 «Комп’ютерна інженерія». Вона орієнтована на прикладні аспекти і 

охоплює питання, що пов’язані з застосуванням систем автоматизованого прое-

ктування для розробки комп’ютерних систем. 

Мета дисципліни  «Технології проектування комп’ютерних систем» є 

вивчення принципів автоматизованого проектування комп’ютерних систем, ме-

тодів і алгоритмів, що застосовуються на різних етапах проектування, засвоєн-

ня основних прийомів і методів проектування, що використовуються в розроб-

ках сучасних комп’ютеризованих систем. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні зда-

тностей студентів до системного мислення, використання комп’ютера та спеці-

алізованого програмного забезпечення як засобу автоматизованого проектуван-

ня комп’ютерних систем, а також застосування сучасних  комп’ютерних техно-

логій для реалізації задач проектування. 

В результаті  вивчення навчальної дисципліни «Технології проектування 

комп’ютерних систем» студент повинен:  

- застосовувати основи системного, операційного, функціонально-

логічного і технічного проектування, а також основи методології, теорії та 

практики автоматизації проектування комп’ютерних систем;  

- використовувати стандарти оформлення прикладних програм, знати ос-

новний склад і принципи функціонування систем автоматизованого проекту-

вання;  

- слідкувати за основними тенденціями і напрямками розвитку теорії і 

техніки автоматизованого проектування; 

- визначити рівень проектування, що відповідає завданню проектування, 

модель об'єкту проектування та математичну модель, що є придатною для 

розв’язання конкретної задачі проектування; 

- формулювати критерії оцінки якості проектних рішень для обраної мо-

делі об'єкту проектування, формалізувати параметричний опис та визначити 

метод оптимізації проектних рішень; 

- відповідно до математичної моделі визначити метод вирішення проект-

ної задачі і, при можливості, сполучити його з методом оптимізації; 

- обрати або розробити мову опису вхідної інформації щодо об'єкту про-

ектування з урахуванням можливості синтаксичного контролю, а також форму 

подання результуючої інформації; 

- розробити проектне завдання, що забезпечить вирішення задачі (при 

необхідності скорегувати модель або структури даних), обрати технологію про-

грамування та визначити відповідну модель або структури даних щодо сформу-

льованої проектної задачі; 

- вирішити задачу проектування , визначив з позицій користувача тип 

САПР, придатний для вирішення конкретної проектної задачі, забезпечивши 



 

інтерактивний режим функціонування з дотриманням стандартів оформлення   

прикладних програм. 

Передумови для вивчення дисципліни – це попереднє вивчення студе-

нтами наступних дисциплін: «Комп’ютерні технології та програмування», «Фі-

зика», «Чисельні методи та моделювання на ЕОМ» і «Електроніка та 

комп’ютерна схемотехніка», «Компоненти сучасних комп’ютерних систем». 

Мова викладання – українська. 

Обсяг навчальної дисципліни та його розподіл за видами занять: 

- загальний обсяг для денної форми навчання становить 195 годин (6,5 

кредитів, включаючи курсову роботу – 1 кредит), в тому числі: лекції – 36 го-

дин, практичні заняття – 54 години (включаючи курсове проектування – 18 го-

дин), самостійна робота студентів – 105 годин; 

- загальний обсяг для денної прискореної форми навчання становить 75 

годин (2,5 кредитів), в тому числі: лекції – 30 годин, практичні заняття – 15 го-

дин, самостійна робота студентів – 30 годин. 

 

2. Програмні результати навчання 

 

Освітня компонента «Технології проектування комп’ютерних систем» 

повинна сформувати наступні програмні результати навчання, що передба-

чені освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів «Комп’ютерні си-

стеми та мережі»: 

- знати та розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж; 

- знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії; 

- вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш придатними для досягнення поставлених цілей; 

- вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 

- вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийн-

яті рішення; 

- здатність застосовувати методи і алгоритми комп’ютерної графіки та су-

часні технології автоматизації проектування складних систем, продуктів і сер-

вісів інформаційних технологій, сучасні парадигми та мови програмування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технології проектування 

комп’ютерних систем» студент повинен продемонструвати достатній рівень 

сформованості певних результатів навчання через здобуття наступних програ-

мних компетентностей: 

- загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; здатність 

вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність працювати в команді; 

- фахові: здатність використовувати сучасні методи і мови програмування 

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення; здатність вико-

ристовувати засоби і системи автоматизації проектування до розроблення ком-

понентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, кіберфізичних сис-

тем тощо; здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні 



 

системи та мережі різного виду та призначення; здатність використовувати та 

впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зе-

лених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції 

комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених до-

датків, зокрема з метою підвищення їх ефективності; здатність проектувати си-

стеми та їхні компоненти з урахуванням усіх аспектів їх життєвого циклу та по-

ставленої задачі, включаючи створення, налаштування, експлуатацію, технічне 

обслуговування та утилізацію. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технології проектування 

комп’ютерних систем» студент повинен продемонструвати достатній рівень 

сформованості програмних результатів навчання, які в загальному вигляді мо-

жна сформулювати, як інтегровані вимоги до відповідних модулів дисципліни. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принци-

пом і складається з п’яти навчальних модулів. Окремим п’ятим модулем є кур-

сова робота, яка виконується у шостому семестрі.  

Задача модулів полягає у формуванні відповідних здатностей (теоретич-

ні, когнітивні та практичні), як показано далі.  

 У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 

«Основи автоматизації процесів проектування» студент повинен робити: 

 системне, функціонально-логічне та операційне проектування; 

 основи і методологію технічного проектування складових КС; 

 основний склад і принципи функціонування систем автоматизованого 

проектування; 

 основи логічного моделювання в проектуванні засобів КС; 

 визначити рівень проектування, відповідний щодо подання задачі 

проектування, модель об'єкту проектування та математичну модель, придатну 

для вирішення конкретної задачі проектування; 

 формулювати критерії оцінки якості проектних рішень для обраної 

моделі об'єкту проектування, формалізувати параметричний опис та визначити 

метод оптимізації проектних рішень  

 обрати або розробити мову опису вхідної інформації щодо об'єкту 

проектування, а також форму подання результуючої інформації; 

У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 «Тех-

нології проектування технічних засобів комп’ютерних систем» студент повинен 

виконувати: 

 конструкторське проектування технічних засобів; 

 задачі конструкторського проектування з використанням методів їх 

вирішення; 

 проектування багатошарових друкарських плат; 

 проектування друкарських плат в спеціалізованому програмному за-

безпеченні, наприклад, системі KiСаd, Kail тощо. 

 слідкувати за тенденціями і напрямками розвитку САПР; 

 вирішувати проектні задачі за допомогою системи проектування дру-

карських плат; 



 

 розробити проектне завдання, що забезпечить вирішення задачі; 

 проектувати частини технічних засобів КС на програмованих інтегра-

льних схемах та мікроконтролерах; 

 оцінювати функціонування синтезованих схем. 

У результаті виконання модуля №3 «Логічне моделювання програмних 

засобів» студент повинен: 

 моделювати ПЗ на логічному рівні; 

 будувати їх структуру та складові; 

 використовувати концептуальну модель мови та принципи динаміч-

ного моделювання мовою UML; 

 вивчити основи роботи та використання пакету програм Rational Rose; 

 застосовувати частини мови UML для опису логічних відносин класів 

та складання проекту за допомогою пакету програм Rational Rose; 

 вміти будувати діаграми класів, об’єктів та прицидентів у середовищі 

Rational Rose; 

 вміти будувати діаграми динамічного моделювання у середовищі 

Rational Rose. 

У результаті виконання модуля №4 «Математичні моделі в проектуванні 

комп’ютерних систем» студент здатен : 

 використовувати математичні методи теорії та структури систем масово-

го обслуговування (СМО); 

 оперувати поняттями вхідного потоку запитів, кількість і типи обслуго-

вуючих пристроїв, дисципліни обслуговування  очікування, однокомпонентні 

та багатокомпонентні СМО; 

 використовувати математичні методи теорії для розрахунків СМО; 

 моделювати та визначати показники функціонування СМО; 

 моделювати та визначати показники функціонування мережі Джексона; 

 моделювати та визначати показники функціонування мереж з комутаці-

єю. 

У результаті виконання модуля №5 «Курсова робота» студент повинен опану-

вати: 

 основи і методологію проектування складових комп’ютерних систем та їх 

програмного забезпечення; 

 стандарти оформлення документів та прикладних  програм комп’ютерних 

систем. 

 основні поняття і методи САПР для проектування комп’ютерних систем; 

 вхідну інформацію щодо комп’ютерної системи з урахуванням можливо-

сті синтаксичного контролю, а також форму подання результуючої інформації; 

 САПР для вирішення проектної задачі, забезпечивши інтерактивний ре-

жим функціонування з дотриманням стандартів оформлення   прикладних про-

грам, вирішити задачу проектування. 

  



 

3. Програма та структура навчальної дисципліни 

 

Розподіл обсягу дисципліни «Технології проектування комп’ютерних си-

стем» за модулями та темами навчальних занять наведено в таблиці 3.1 та 3.2. 

 

Таблиця 3.1 - Розподіл обсягу дисципліни денної форми навчання 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг занять, годин 

Усього Лекції ПР СРС 
1 2 3 4 5 6 

Модуль №1  

«Основи автоматизації процесів проектування» 

1.1 Процес проектування технічних об’єктів 3 1  2 

1.2 Основи та принципи автоматизації проек-

тування 

5 1 1 3 

1.3 Системи автоматизованого проектування 5 1 1 3 

1.4 Технічне забезпечення та периферійні 

пристрої САПР 

7 1 1 5 

1.5 Математичне забезпечення САПР 7 1 1 5 

1.6 Лінгвістичне, програмне та інформаційне 

забезпечення САПР 

3 1  2 

Усього за модулем №1 30 6 4 20 

Модуль №2  

«Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем» 

2.1 Конструкторське проектування технічних 

засобів 

10 2 4 4 

2.2 Задачі конструкторського проектування 10 2 4 4 

2.3 Проектування програмованих інтеграль-

них схем 

4 2  2 

2.4 Програмне забезпечення для проектування  5 2  3 

2.5 Реалізація послідовної логіки 10 2 4 4 

2.6 Основи конструювання пристроїв  11 2 4 5 

Усього за модулем № 2 50 12 16 22 

Модуль №3 

 «Автоматизація проектування програмного забезпечення» 

3.1 Логічне моделювання в проектуванні ПЗ 7 2  5 

3.2 Мова логічного моделювання UML 9 2 2 5 

3.3 Динамічне моделювання мовою UML 9 2 2 5 

Усього за модулем № 3 25 6 4 15 

Модуль №4 «Теоретичні основи проектування комп’ютерних систем» 

4.1 Математичні методи теорії масового об-

слуговування 

6 2  4 

4.2 Марківські СМО як моделі КС 10 2 2 6 

4.3 Марківські мережі масового обслугову-

вання (МеМО) 

5 1  4 



 

1 2 3 4 5 6 

4.4 ВСМР – мережі. 12 2 4 6 

4.5 Стохастичні моделі комп’ютерних мереж 12 2 4 6 

4.6 Методи розрахунку характеристик мережі 

пакетної комутації 

5 1  4 

4.7 Оптимізація пропускної спроможності КМ 10 2 2 6 

Усього за модулем № 4 60 12 12 36 

Модуль №5  «Курсова робота» 

3.1 Проектування елементів комп’ютерних 

систем. 

30  18 12 

Усього за модулем № 5 30  18 12 

Всього годин 195 36 54 105 

 

Таблиця 3.2 - Розподіл обсягу дисципліни прискореної форми навчання 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг занять, годин 

Усього Лекції ПР СРС 
1 2 3 4 5 6 

Модуль №1  

«Основи автоматизації процесів проектування» 

1.1 Процес проектування технічних об’єктів 2 1  1 

1.2 Основи та принципи автоматизації проек-

тування 

3 1 1 1 

1.3 Системи автоматизованого проектування 3 1 1 1 

1.4 Технічне забезпечення та периферійні 

пристрої САПР 

3 1 1 1 

1.5 Математичне забезпечення САПР 3 1 1 1 

1.6 Лінгвістичне, програмне та інформаційне 

забезпечення САПР 

2 1  1 

Усього за модулем №1 16 6 4 6 

Модуль №2  

«Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем» 

2.1 Конструкторське проектування технічних 

засобів 

5 2 1 2 

2.2 Задачі конструкторського проектування 5 2 1 2 

2.3 Проектування програмованих інтеграль-

них схем 

5 2  3 

2.4 Програмне забезпечення для проектування  5 2  3 

2.5 Реалізація послідовної логіки 5 2 1 2 

2.6 Основи конструювання пристроїв  5 2 1 2 

Усього за модулем № 2 30 12 4 14 

Модуль №3 

 «Автоматизація проектування програмного забезпечення» 

3.1 Логічне моделювання в проектуванні ПЗ 3 2  1 



 

1 2 3 4 5 6 

3.2 Мова логічного моделювання UML 3 1 1 1 

3.3 Динамічне моделювання мовою UML 4 2 1 1 

Усього за модулем № 3 10 5 2 3 

Модуль №4 «Теоретичні основи проектування комп’ютерних систем» 

4.1 Математичні методи теорії масового об-

слуговування 

2 1  1 

4.2 Марківські СМО як моделі КС 3 1 1 1 

4.3 Марківські мережі масового обслугову-

вання (МеМО) 

2 1  1 

4.4 ВСМР – мережі. 3 1 1 1 

4.5 Стохастичні моделі комп’ютерних мереж 3 1 1 1 

4.6 Методи розрахунку характеристик мережі 

пакетної комутації 

2 1  1 

4.7 Оптимізація пропускної спроможності КМ 4 1 2 1 

Усього за модулем № 4 19 7 5 7 

Всього годин 75 30 15 30 

 

 

Лекційні заняття, їх тематика і обсяг 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг на-

вчальних 

занять (год.) 

лекції СРС 

1 2  3   4 

Модуль №1 «Основи автоматизації процесів проектування» 

1.1. Процес проектування технічних об’єктів. Мета і задачі дисцип-

ліни. Рекомендована література Історія розвитку проектування 

технічних об’єктів та шляхів їх автоматизації. Класифікація, 

структура та порядок процесу проектування. 

1 2 

1.2. Основи та принципи автоматизації проектування. Схема проце-

су проектування. Формалізація проектних задач. Моделювання 

в системах проектування. Задачі та методи синтезу та оптиміза-

ції. 

1 3 

1.3. Системи автоматизованого проектування. Структура САПР та її 

складові частини. Підсистеми та забезпечення. 

1 3 

1.4. Технічне забезпечення та периферійні пристрої САПР. Техніч-

не забезпечення САПР. Основні вимоги до технічних засобів. 

Організація комплексу ТЗ.  

1 5 

1.5. Математичне забезпечення САПР. Характеристика математич-

ного забезпечення САПР. Методи та алгоритми оптимізації. 

Мат. методи статистичного аналізу.  

1 5 



 

1 2  3   4 

1.6. Лінгвістичне та програмне забезпечення САПР, визначення, 

характеристики склад і особливості використання. Характерис-

тика інформаційного забезпечення САПР. Бази даних в систе-

мах проектування, властивості та характеристика. 

1 2 

Усього за модулем №1 6 20 

Модуль №2 «Технології проектування технічних засобів комп’ютерних систем» 

2.1. Конструкторське проектування технічних засобів. Загальні ві-

домості про систему проектування друкарської плати P-CAD. 

Графічні редактори. Автотрасувальники. Програма випуску те-

хнічної документації. 

2 2.5.  2 1 

2.2. Задачі конструкторського проектування. Постановка задач 

конструкторського проектування. Задача компоновки. Форму-

лювання задачі покриття. Технології проектування багатошаро-

вих друкарських плат. 

2 1 

2.3. Проектування програмованих інтегральних схем. Класифікація 

та структури ПЛІС.Методологія проектування . Розробка  прое-

ктного завдання. Редактори САПР MAX-plus II фірми ALTERA. 

2 1 

2.4. Програмне забезпечення проектування ПЛІС. Програмне забез-

печення для програмування ПЛІС типу XILINX. Програмне за-

безпечення проектування ПЛІС. Основи мов програмування 

VHDL та AHDL. 

2 1 

2.5. Реалізація послідовної логіки. Побудова послідовної логіки. 

Цифрові автомати з пам'яттю (state mashine). Особливості фун-

кціонування ПЛІС. Програмування в системі. 

2 1 

2.6. Конструювання пристроїв на ПЛІС. Особливості конструюван-

ня пристроїв на ПЛІС. Загальні вимоги. Приклад реалізації при-

строю ЦОС. 

2 1 

Усього за модулем №2 12 22 

Модуль №3 «Автоматизація проектування програмного забезпечення» 

3.1. Принципи логічного моделювання. Об'єктне моделювання. 

Концептуальна модель UML. 

2 5 

3.2 Будівельні блоки UML. Відносини в мові UML. Складання діа-

грам в UML. Діаграми класів та об'єктів. 

2 5 

3.3 Динамічне моделювання в мовою UML. Діаграми прецедентів, 

станів, послідовностей, видів діяльності, компонентів. Пакети 

діаграм. Асоціації і класи асоціацій їх властивості. Агрегація, 

композитні об'єкти, інтерфейси і реалізації. 

2 5 

Усього за модулем №3 6 15 

Модуль №4  

«Теоретичні основи проектування комп’ютерних систем» 

4.1. Структура СМО і вхідний потік запитів. Кількість і типи обслу-

говуючих пристроїв, час та дисципліна обслуговування. Класи-

фікація СМО за Кендаллом. СМО як моделі КС. 

2 4 



 

1 2  3   4 

4.2 Одноканальні та багатоканальні марківські СМО. СМО різних 

типів. СМО з скінченним числом джерел. Багатоканальні СМО 

без буфера. Приклади моделювання КС, визначення показників 

функціонування. 

2 6 

4.3 Визначення МеМО. Типи мереж. Мережі Джексона в стаціона-

рному режимі. Відкриті мережі. Замкнені мережі. Вивід рівнянь 

глобального та локального балансів. Визначення ймовірностей 

станів мережі. 

1 4 

4.4 Описання ВСМР – мереж. Система рівнянь Колмогорова для 

ВСМР – мереж. ВСМР – теорема 

2 6 

4.5 Структура та інформаційне забезпечення КМ. Структура, кате-

горії та ієрархічні рівні КМ. Методи комутації. Мережеві про-

токоли. Використання теорії МеМО для дослідження КМ. 

2 6 

4.6 Аналіз міжкінцевих затримок. Описання моделі функціонуван-

ня базової мережі. Визначення ймовірності стаціонарного стану 

мережі. 

1 4 

4.7 Оптимізація пропускної спроможності та вибір маршрутів. Мо-

дель мережі з обмеженою пам’яттю у вузлах комутації пакетів. 

Різновиди моделі. Рівняння балансів потоків. Визначення сере-

днього часу затримки пакетів. 

2 6 

Усього за модулем №4 12 36 

Усього за навчальною дисципліною 36 105 

 

 

Практичні заняття, їх тематика і обсяг 

 

Мета практичних робіт - закріплення знань теоретичного матеріалу, здо-

буття навичок проектування комп’ютерних електронних вузлів.  

Теми занять приведені в таблиці. 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчаль-

них занять (год.) 

ПР СРС 
1 2  3   4 

Модуль №1 «Основи автоматизації процесів проектування» 

1.1. Методи та прийоми складання проектів в САПР  

AutoCAD 

1 1 

1.2. Просторове проектування складових частин КС в САПР 

AutoCAD 

1 1 

1.3. Конструкторське проектування в системі Кі-CAD. Графі-

чний редактор Schematic. 

1 2 

1.4 Проектування в системі Кі-CAD. Конструкторський редактор PCB. 1 2 

Усього за модулем №1 4 6 



 

1 2  3   4 

Модуль №2 «Технології проектування технічних засобів КС» 

2.1. Технологічне проектування в системі Кі-CAD.  

Підготовка та забезпечення трасування друкованих плат в 

редакторі PC-Route. 

4 4 

2.2. 4 4 

2.3. Методи оформлення технічної документації в системі Кі-

CAD 

4 4 

2.4. Робота в САПР MAX-plus. Програмування функціональ-

них схемних рішень. Проектування програмованих логіч-

них інтегральних схем ALTERA. 

4 5 

Усього за модулем №2 16 17 

Модуль №3 «Автоматизація проектування програмного забезпечення» 

3.1. Робота в програмі Rational Rose. Логічне моделювання 

мовою UML. 

2 5 

3.2 Робота в програмі Rational Rose. Складання динамічних 

діаграм та зв’язків. 

2 5 

Усього за модулем №3 4 10 

Модуль №4 «Теоретичні основи проектування комп’ютерних систем» 

4.1. Моделювання та визначення показників функціонування 

СМО M/M/n/m 

2 6 

4.2. Моделювання та визначення показників функціонування 

Джексона 

4 6 

4.3. Моделювання та визначення показників функціонування 

базової мережі з пакетною комутацією 

4 6 

4.4. Оптимізація пропускної спроможності та вибору маршру-

ту мережі з пакетною комутацією 

2 6 

Усього за модулем №4 12 24 

Усього за навчальною дисципліною 36 57 

 

 

Самостійна робота  

Самостійна робота виконуються відповідно до затверджених в установ-

леному порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблен-

ня теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні на-

вчального матеріалу.  

Самостійна робота у вигляді домашнього завдання представляє собою 

комплексну роботу, що охоплює  матеріал декількох розділів програми модулів 

№1 і 2. Виконання, оформлення та захист самостійно виконаного завдання 

здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. 

Тематика робіт змінюється кожного року. 
 

 



 

Курсова робота (індивідуальні завдання) 

 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у шостому семестрі, від-

повідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з 

метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь в області 

комп’ютерного моделювання, набутих студентом  у процесі засвоєння всього 

навчального матеріалу дисципліни.  

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного 

проекту(роботи) майбутнього фахівця з комп’ютерної інженерії.  

Основною метою виконання курсової роботи є закріплення у студентів 

загального теоретичного уявлення про принципи автоматизації проектування 

комп’ютерних систем  та здобуття ними практичних навичок автоматичного 

проектування.  

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивіду-

альному порядку відповідно до методичних рекомендацій.  

 

4. Методи навчання 

 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; 

практичні – лабораторна робота. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітич-

ний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький. 

При викладанні дисципліни передбачається використовування  мульти-

медійних засобів і натурних зразків. Розглядаються характерні приклади реаль-

них проектів. Особлива увага приділяється сучасній елементній базі.   

На практичних  заняттях проводяться роботи типових електронних ком-

понентах. 

 

5. Методи контролю 

 

Передбачається використовування модульно – рейтингової системи оці-

нювання знань. Основною формою контролю знань студентів в кредитно моду-

льній системі є складання студентами всіх запланованих модулів. Формою кон-

тролю є накопичувальна система. Складання модуля передбачає виконання 

студентом комплексу заходів, запланованих кафедрою і передбачених семест-

ровим графіком навчального процесу та контролю знань студентів, затвердже-

них деканом факультету.  

Підсумкова оцінка за кожний модуль виставляється за 100-бальною шка-

лою. Переведення набраних студентом балів за 100-бальною шкалою в оцінки 

за національною (5-бальною) шкалою та шкалою EСTS здійснюється в відпові-

дності до таблиці: 

 



 

Рейтингова оцінка У національній шкалі У шкалі ECTS 

90-100 Відмінно (зараховано) А 

81-89 Добре (зараховано) В 

75-80 Добре(зараховано) С 

65-74 Задовільно (зараховано) D 

55-64 Задовільно (зараховано) Е 

30-54 Незадовільно (не зараховано) FX 

0-29 Незадовільно (не зараховано) F 

 

Контроль знань студентів передбачає проведення поточного і підсумко-

вого контролю. 

Поточний контроль знань студентів включає наступні види: 

-  вибірковий усний опит перед початком кожної лабораторної роботи по 

темі заняття із виставленням оцінок (балів); 

-  захист кожної лабораторної роботи з виставленням оцінок (балів); 

-  захист індивідуальних завдань з самостійної роботи; 

-  безмашинний за допомогою карток контроль перед початком виконання 

лабораторних робіт; 

-  безмашинний за допомогою карток контроль з окремих тем або змісто-

вних модулів дисципліни; 

-  письмові контрольні роботи з окремих модулів дисципліни. 

Підсумковий контроль знань включає наступні види: 

-  модульний контроль за результатами захисту лабораторних робіт,        

програмованого контролю знань і контрольних робіт; 

-  екзамен (письмовий) після завершення вивчення дисципліни. 

 

Критерії оцінки курсової роботи 

 

Критерії оцінки курсової роботи Максимум 

балів 

Оформлення курсової роботи відповідає вимогам. 

Основні недоліки: перевищення обсягу; шрифт та інтервал не відпо-

відають встановленим вимогам; відсутня нумерація, заголовків. 

5 

Реферат і вступ відповідають вимогам. 

Основні недоліки: реферат не містить необхідних елементів, у вступі 

відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значущості; не визна-

чені мета та завдання, об’єкт, предмет. 

5 

Основна частина відповідає вимогам. 

Основні недоліки (з урахуванням специфіки теми і завдань роботи): 

відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного ма-

теріалу; не показані дискусійні питання, відсутній огляд літератури 

тощо, відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його ана-

ліз; використана застаріла елементна база; наведені дані не пов’язані 

зі змістом тексту роботи; наявність помилок у розрахунках. 

55 

Висновки відповідають вимогам. 10 



 

Критерії оцінки курсової роботи Максимум 

балів 

Основні недоліки: висновки не мають зв’язку з результатами роботи 

та його завданнями; не підведені підсумки за всіма висвітленими пи-

таннями та розділами; поверховий аналіз і недостатньо обґрунтовані 

висновки. 

Список використаних джерел відповідає вимогам. 

Основні недоліки: недостатній рівень інформаційного забезпечення; 

неправильно оформлений; застаріла періодична література тощо. 

5 

Всього за результатами рецензування 80 

Демонстрація розуміння теоретичних основ теми дослідження, сту-

пеню володіння практичними аспектами теми роботи, спроможності 

аргументувати власну точку зору щодо проблем і шляхів їх вирішен-

ня за даною роботою, в т.ч. в ході надання відповідей на запитання 

членів комісії. 

20 

Всього за результатами захисту 20 

Всього за результатами рецензування і захисту 100 
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