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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Ефективне функціонування поліграфічних підприємств вимагає чіткої 

взаємодії між структурними одиницями і технологічним обладнанням, і на 

сучасному етапі неможливе без електронної обчислювальної техніки, яка є 

невід’ємною складовою швидкого обміну інформацією. Персональні комп’ютери 

(ПК) зараз є універсальним засобом для збереження, передавання і опрацювання 

інформації, засобом, покликаним задовольняти потреби фахівців для вирішення 

виробничих проблем. Разом з цим, комп’ютерна техніка, незважаючи на надійність, 

вимагає своєчасного якісного професійного обслуговування та вдосконалення.  

Дисципліна „ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ”, присвячена питанням побудови 

спеціалізованих обчислювальний систем, принципам функціонування і 

програмного керування апаратними ресурсами автоматизованих робочих місць. 

Навчальна дисципліна містить певний обсяг інформації, необхідний для успішного 

засвоєння матеріалу про архітектуру, режими та програмне керування 

функціональним обладнанням і системами поліграфічного виробництва; технології 

створення та обслуговування реляційних баз даних за допомогою систем 

управління базами даних (СУБД) та їх застосовування в галузі поліграфії. 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

формують профіль фахівця в області експлуатації сучасного поліграфічного 

обладнання, систем та мереж. 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  ступінь 

вишої школи 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

18 "Виробництво та 

технології" 
 (шифр і назва) 

нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність 

186 "Видавництво та 

поліграфія" 

 

Освітньо-професійна 

програма 

"Поліграфічні медійні 

технології" 

 

"Комп’ютеризовані 

поліграфічні технології 

виготовлення паковань" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

2-й 2-й 

Лекції  

18 год. 6 год. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення студентами навчальної дисципліни є: 

 формування комплексу теоретичних і практичних знань проектування та 

ефективності впровадження автоматизованих робочих місць у системі 

управління сучасними видавничо-поліграфічними та інформаційними 

технологіями, оцінки ефективності їх функціонування; 

 розвиток навиків і вмінь оптимально підбирати конфігурацію автоматизованих 

робочих місць; 

 засвоєння комплексу теоретичних знань, спрямованого на обслуговування та 

модернізацію програмного та технічного забезпечення автоматизованих 

робочих місць, під’єднання і тестування їх комплектуючих, а також отримання 

практичних навиків експлуатації програмно-апаратних ресурсів; 

 формування комплексу знань інформаційного забезпечення та сучасних 

програмних засобів для роботи з базами даних, набуття практичних навиків 

роботи з СУБД для використання у майбутній професійній діяльності. 

Предметом навчальної дисципліни є програмно-технічне забезпечення 

автоматизованих робочих місць на базі сучасних ПК, периферійних пристроїв та 

поліграфічної техніки. Загальні відомості, стандарти і технологічні основи будови 

і роботи автоматизованих робочих місць. Особливості, характеристики і 

перспективи розвитку процесорної техніки та систем управління базами даних 

(СУБД). 

В даному курсі вивчаються теоретичні питання логічної і технічної 

організації роботи автоматизованих робочих місць для технологій поліграфічного 

виробництва, загальні принципи роботи та технології обслуговування і 

модернізації засобів керування, програмне забезпечення для тестування 

обладнання, технології створення та обслуговування реляційних баз даних за 

допомогою систем управління базами даних (СУБД) та їх застосовування в галузі 

управління технологічними об’єктами. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 (1+1) 

самостійної роботи 

студента – 3 

Ступінь вишої школи: 

магістер 

 

Практичні 

6 год. 6 год. 

Лабораторні 

12 год.  

Самостійна робота 

54 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання 

  

  Вид контролю: залік 
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Знання інформаційного, програмного та технічного забезпечення 

автоматизованих робочих місць є складовою загальної технічної грамотності, яка 

дає загальні уявлення про структуру і принципи їх роботи, методи модернізації і 

досягнення максимальної ефективності використання та розвивають у студентів 

техніко-конструкторське (інженерне) мислення. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 засвоєння теоретичних і практичних знань проектування та ефективного 

функціонування автоматизованих робочих місць у системі управління 

сучасними видавничо-поліграфічними та інформаційними технологіями; 

 засвоєння комплексу теоретичних знань, спрямованого на обслуговування, 

модернізацію та вдосконалення програмно-технічного забезпечення 

автоматизованих робочих місць; 

 під’єднання і тестування складових автоматизованих робочих місць, а також 

отримання практичних навиків експлуатації програмно-апаратних ресурсів, 

заміна деталей і блоків; 

 ознайомлення з програмним забезпеченням для виявлення конфліктів 

програмного та апаратного забезпечення ПК і периферійних пристроїв; 

 формування основ інформаційної культури студентів, розкриття можливостей 

використання сучасних інформаційних технологій для розв’язування 

прикладних задач у галузі управління технологічними об’єктами, набуття 

навиків проектування баз даних;  

 робота з електронними таблицями; вивчення засобів СУБД Access і набуття 

практичних навиків роботи з базами даних у цій СУБД;  

 робота з програмного опрацювання баз даних з формуванням SQL-запитів і 

поглиблення знань шляхом самостійної роботи; 

 здійснення оптимізації роботи автоматизованих робочих місць фахівців з 

поліграфічних медійних і пакувальних технологій. 

Вимоги щодо рівня знань та вмінь студентів 

В результаті вивчення курсу кожен студент повинен знати: 

 технології організації і побудови автоматизованих робочих місць; 

 види інформаційного, технічного і програмного забезпечення автоматизованих 

робочих місць; 

 ефективність використання автоматизованих робочих місць та напрями їх 

розвитку; 

 архітектуру і загальні принципи роботи комплектуючих ПК, периферійних 

пристроїв та поліграфічної техніки; 

 організацію та проведення обслуговування, модернізацію та вдосконалення 

програмно-технічного забезпечення автоматизованих робочих місць; 
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 порядок встановлення і налаштування комплектуючих ПК, периферійних 

пристроїв і програмного забезпечення для коректної роботи; 

 режими і програмне керування функціональним обладнанням і системами 

поліграфічного виробництва; 

 принципи роботи спеціалізованого програмного забезпечення для виявлення 

конфліктів у роботі автоматизованих робочих місць; 

 технічні характеристики і умови експлуатації сучасних автоматизованих 

робочих місць; 

 термінологію і техніко-економічні характеристики технічного забезпечення 

автоматизованих робочих місць і систем керування поліграфічним 

виробництвом. 

 

Вміти: 

 проводити аналіз продуктивності та визначити ефективність функціонування 

автоматизованих робочих місць; 

 підбирати оптимальну конфігурацію автоматизованих робочих місць для 

вирішення виробничих задач; 

 проводити обслуговування та модернізацію програмно-технічного 

забезпечення автоматизованих робочих місць; 

 встановлювати і налаштовувати комплектуючі ПК, периферійні пристрої і 

програмне забезпечення для коректної роботи; 

 використовувати режими і програмне керування функціональним обладнанням 

і системами поліграфічного виробництва; 

 встановлювати і класифікувати несправності обладнання автоматизованих 

робочих місць; 

 усувати конфлікти програмного і апаратного забезпечення автоматизованих 

робочих місць. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Тема 1. Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни. Рекомендована 

література для самостійної роботи. 

 

Змістовий модуль 1.  

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

ТА СУТНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

Тема 2. Основні визначення про інформаційну систему.  

Тема 3. Функціональні аспекти АРМ фахівця як елементу автоматизованої 

інформаційної системи. 
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Тема 4. Загальні відомості про автоматизоване робоче місце фахівця, основні 

функції та компоненти. 

Тема 5. Основні засади впровадження АРМ на поліграфічних 

виробництвах. 

Тема 6. Проектування та ефективність впровадження АРМ на 

поліграфічних виробництвах. 

 

Змістовий модуль 2.  

ПОДАННЯ ДАНИХ ТА СХЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Тема 7. Форми подання даних. 

Тема 8. Формати подання даних. 

Тема 9. Булеві функції та їх основні властивості.  

Тема 10. Мінімізація логічних функцій і побудова функціональних схем. 

 

Змістовий модуль 3.  

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 
 

Комп’ютерні компоненти медіатехнологій  

та видавничо-графічних систем 

Тема 11. Структурні одиниці комп’ютера. 

Тема 12. Типові вузли комп’ютера. 

Тема 13. Поняття про сучасну комп’ютерну техніку. Типова архітектура 

комп’ютера. Процесор. Пам’ять. Пристрої введення–виведення даних. 

Тема 14. Комп’ютерні мережі в інформаційних системах. 
 

Особливості обладнання для поліграфічних медійних технологій 

Тема 15. Особливості машин у сучасних технологіях друку. 

Тема 16. Сучасні засоби контролю якості кольоропроби та друкованих 

відбитків. 
 

Особливості обладнання для комп’ютеризованих поліграфічних 

технологій проектування паковань 

Тема 17. Структура технічного забезпечення САПР паковань. 

Тема 18. Технічні засоби робочих місць в автоматизованих системах 

проектування паковань. 

 

Змістовий модуль 4. 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

Тема 19. Програми для роботи з основними апаратними комплектуючими 

комп’ютерної техніки. 

Тема 20. Сучасні програмні засоби для роботи з базами даних. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі  усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1 1 1     1 1     

 

Змістовий модуль 1. 

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

ТА СУТНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 

Тема 2 

 4  1  14  1    20 

Тема 3 

Тема 4 

Тема 5 

Тема 6 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

19 4  1  14 21 1    20 

 

Змістовий модуль 2. 

ПОДАННЯ ДАНИХ ТА СХЕМИ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Тема 7 

 4 3   12  1 3   18 
Тема 8 

Тема 9 

Тема 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

19 4 3   12 22 1 3   18 

 

Змістовий модуль 3. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

Тема 11 

 6 2 3  20  1 3   26 

Тема 12 

Тема 13 

Тема 14 

Тема 15 

Тема 16 

Тема 17 

Тема 18 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

31 6 2 3  20 30 1 3   26 
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Змістовий модуль 4. 

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

Тема 19 
 2  9  8  1    14 

Тема 20 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

19 2  9  8 15 1    14 

Модульний 

контроль 1 
1 1     1 1     

Усього 

годин 
90 18 5 13  54 90 6 6   78 

 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

кількість годин 

1 
Сукупність прийомів подання даних. Алгоритми переведення чисел 

з однієї позиційної системи в іншу. 
1 2 

2 
Формати подання даних. Булеві функції та їх основні властивості. 

Мінімізація логічних функцій і побудова функціональних схем. 
2 2 

3 
Особливості комплектуючих технічного забезпечення АРМ на базі 

процесорної техніки. 
2 2 

 Разом 5 6 

 

 

6. Теми лабораторних занять 
 

Програма навчальної дисципліни передбачає виконання лабораторних робіт 

з важливих тем курсу. Вони повинні сприяти засвоєнню і закріпленню теоретичних 

знань студентів загально-технічних дисциплін з врахуванням професійно-

технічного напряму підготовки фахівця, формувати практичні навики вирішення 

задач і проблем організації та обслуговування автоматизованих робочих місць, а 

також формувати навики самостійної постановки експериментальних досліджень 

та опрацювання отриманих результатів. 

В результаті проведення лабораторних робіт студенти повинні: 

знати: загальну будову ПК, архітектуру і загальні принципи роботи 

апаратних засобів персональних комп’ютерів, специфікацію апаратного і 

програмного забезпечення персональних комп’ютерів і периферійних засобів, 

інтерфейси периферійних засобів ПК і допоміжного обладнання; основні 

положення і терміни баз даних, призначення реляційних баз даних, засоби 
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електронних таблиць для роботи з базами даних, засоби опрацювання баз даних у 

СУБД Access, засоби програмного опрацювання баз даних, елементи мови SQL. 

вміти: проводити аналіз і обслуговування персональних комп’ютерів і 

периферійних засобів, проводити повне обслуговування ПК і периферійних 

пристроїв, проводити оновлення і заміну складових ПК, підбирати оптимальну 

конфігурацію ПК для офісних задач, математичних розрахункових і графічних 

робіт, аналізувати і підбирати необхідне периферійне обладнання і обладнання для 

локальних комп’ютерних мереж; проектувати бази даних, використовувати засоби 

електронних таблиць при роботі з базами даних, створювати, опрацьовувати та 

зберігати бази даних у СУБД Access, використовувати програмні засоби роботи з 

базами даних, створювати SQL-запити до бази даних. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

кількість годин 

1 Аналіз інформаційної системи та побудова автоматизованого 

робочого місця. Інструктаж з техніки безпеки при роботі на 

пристроях 

1  

2 Електричні вимірювання та методи вимірювань 1  

3 Пристрої і компонування персонального комп’ютера (ПК) 1  

4 Особливості BIOS. Програми для роботи з основними апаратними 

комплектуючими ПК 
1  

5 Створення таблиць бази даних в ACCESS 1  

6 Імпортування даних та встановлення зв’язків між таблицями 1  

7 Сортування та фільтрування даних 1  

8 Створення простих запитів 1  

9 Типи запитів в ACCESS 1  

10 Створення форм 1  

11 Створення звітів 1  

12 Створення макросів 1  

13 Створення форм навігації баз даних 1  

 Разом 13  

 

 

7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

кількість годин 

Тема 1 Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Рекомендована література для самостійної роботи. 
  

Тема 2 Основні визначення про інформаційну систему. 
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Тема 3 Функціональні аспекти АРМ фахівця як елементу 

автоматизованої інформаційної системи. 

14 20 

Тема 4 Загальні відомості про автоматизоване робоче місце 

фахівця, основні функції та компоненти. 

Тема 5 Основні засади впровадження АРМ на поліграфічних 

виробництвах. 

Тема 6 Проектування та ефективність впровадження АРМ на 

поліграфічних виробництвах. 

Тема 7 Форми подання даних. 

12 18 

Тема 8 Формати подання даних. 

Тема 9 Булеві функції та їх основні властивості. 

Тема 10 Мінімізація логічних функцій і побудова функціональних 

схем. 

Тема 11 Структурні одиниці комп’ютера. 

20 26 

Тема 12 Типові вузли комп’ютера. 

Тема 13 Поняття про сучасну комп’ютерну техніку. Типова 

архітектура комп’ютера. Процесор. Пам’ять. Пристрої 

введення–виведення даних. 

Тема 14 Комп’ютерні мережі в інформаційних системах. 

Тема 15 Особливості машин у сучасних технологіях друку. 

Тема 16 Сучасні засоби контролю якості кольоропроби та 

друкованих відбитків. 

Тема 17 Структура технічного забезпечення САПР паковань. 

Тема 18 Технічні засоби робочих місць в автоматизованих системах 

проектування паковань. 

Тема 19 Програми для роботи з основними апаратними 

комплектуючими комп’ютерної техніки. 8 14 
Тема 20 Сучасні програмні засоби для роботи з базами даних. 

 Разом  54 78 

 

 

8. Індивідуальні завдання 
 

1. Аналіз інформаційної системи та теорії побудови АРМ. 

2. Архітектура ПК. Призначення основних складових. Корпуси. Модульна 

конструкція персонального комп’ютера. Монітори. Периферійні пристрої. 

Обладнання для комп’ютерних мереж. 

3.  Форми подання даних. Системи числення. Алгоритми переведення чисел з 

однієї позиційної системи числення в іншу.  

4. Формати подання даних. Елементи булевої алгебри. Мінімізація логічних 

функцій і побудова функціональних схем. 

5. Особливості північного мосту чіпсета материнської плати. 



12 

6. Історія розвитку мікропроцесорів. Типи і специфікації мікропроцесорів. 

AMD і Intel. Параметри процесорів. Властивості процесорів і техніко-

технологічні стандарти. Ідентифікація і розрахунок продуктивності 

процесора. Сумісність процесорної техніки. Архітектура процесорів. 

Перегрів і охолодження. Проблеми підвищення тактових частот процесорів.  

Модернізація процесорної техніки на ПК. Причини виходу з ладу процесорів. 

Виявлення і усунення конфліктів та несправностей. 

7. Шина процесора, введення-виведення інформації. Шина пам’яті. IRQ. 

Канали прямого доступу і адресація портів. Канали DMA. Несправності, які 

пов’язані з комп’ютерними шинами передачі інформації.  

8. Формфактори, чіпсети, шини вводу-виводу інформації. Компоненти 

системної плати. Покоління системних плат. Системні ресурси і їх розподіл. 

Формфактори і запобігання конфліктів, які виникають при використанні 

ресурсів. Системні ресурси і визначення конфліктів за допомогою 

спеціального програмного та апаратного забезпечення. 

9. Основи BIOS. Апаратна і програмна частини BIOS. Оновлення BIOS. 

Параметри CMOS. Налаштування BIOS і коректна робота ПК і програмного 

забезпечення. Базова система введення-виведення інформації. Повідомлення 

про помилки BIOS. 

10. Основні поняття і стандарти. Швидкодія ОЗП і їх класифікація. Логічна 

організація пам’яті. Збільшення об’єму пам’яті і модернізація ПК. Усунення 

помилок і несправностей, які пов’язані з оперативною пам’яттю. 

11. Стандарти AGP (XGP) і PCI-Express. Системні плати з інтегрованими 

відеоадаптерами. Відеопам’ять. Шина і відео драйвери. Пристрої для захвату 

відеопотоку. Якість зображення. Модернізація або встановлення нових 

відеоадаптерів, TV-тюнерів і прискорювачів тривимірної графіки. 

Несправності адаптерів і моніторів та їх усунення. 

12. Особливості південного мосту чіпсета материнської плати. 

13. Інтерфейси пристроїв вводу-виводу інформації (ATA/IDE, SCSI, SATA, 

RAID). Особливості інтерфейсу ATA і його еволюція. Інтерфейс SATA/. 

Стандарти ANSI SCSI. Призначення і використання інтерфейсу SCSI і RAID. 

Послідовний і паралельний порти. Встановлення, видалення та 

налаштування на коректний режим роботи стандартних портів. Підключення 

зовнішніх і внутрішніх пристроїв на стандартні і універсальні порти. 

Послідовні порти USB. Паралельні порти IEEE-1394 FireWire. Швидкодія 

портів USB (USB 2.0) і IEEE-1394. 

14. Накопичувачі інформації на гнучких, жорстких і оптичних дисках. 

Технології збереження інформації. Твердотілі носії інформації і флеш-карти.  

15. Накопичувачі інформації на гнучких і жорстких дисках. Контролери 

накопичувачів. Встановлення і заміна дисководів. Інтерфейси жорстких 

дисків. Конфлікти ATA/IDE, SATA і SCSI. Вирішення проблем пов’язаних з 

накопичувачами інформації. Відновлення інформації на HDD. 
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16. Помилки ідентифікації, читання і запису дисків. Проблеми завантаження 

операційних систем з дисків. Контроль швидкості і якість читання-запису. 

Оновлення «прошивки» накопичувачів CD/DVD. Усунення несправностей в 

роботі оптичних пристроїв накопичення інформації. 

17. Розвиток звукових плат. Компоненти аудіосистеми. Критерії вибору 

звукових плат. Встановлення і налаштування звукових плат. 

18. Проблеми ПК, які пов’язані з блоками живлення і стабілізацією напруги. 

Розрахунок потужності блока живлення. Ремонт і заміна блоків живлення. 

Захисні пристрої в мережі живлення. 

19. Стандартні та периферійні пристрої вводу/виводу АРМ. 

20. Клавіатура. Миша. Принтери. Сканери. Модеми. Виявлення і усунення 

проблем вводу-виводу інформації. Конфлікти апаратного і програмного 

забезпечення. 

21. Технологія відображення інформації. Монітори, їх класифікація і 

характеристики. Критерії вибору моніторів. TFT монітори. Принципи їх 

роботи та основні характеристики. LCD монітори. Принципи їх роботи та 

основні характеристики. 

22. Стандарти і технології підключення. Драйвери периферійних пристроїв. 

Принтери. Сканери. Модеми. Ксерокопіювальна техніка. 

23. Засоби діагностики і технічне обслуговування. Аналіз несправностей 

периферійних пристроїв (принтери, сканери, модеми). Засоби діагностики і 

технічне обслуговування. 

24. Стандарти комп’ютерних мереж і мережних адаптерів. Мережні плати для 

коаксіального кабелю і витої пари. Комутатори. Концентратори. Шлюзи і 

маршрутизатори. Апаратура безпровідних мереж. Технічні умови 

експлуатації пристроїв. Монтаж і обслуговування комп’ютерних мереж. 

Проблеми мережного програмного і апаратного забезпечення. Апаратура 

телефонного і радіозв’язку. Комутаційні засоби для телефонних і виділених 

ліній зв’язку. Стандарти передачі інформації ISDN, xDSL, ADSL. Пристрої 

для безпровідних комп’ютерних мереж. 

25. Програмне забезпечення для тестування ПК 

26. Тестування системних плат. Основні несправності, методи їх усунення та 

попередження. 

27. Тестування плат оперативної пам’яті. Основні несправності, методи їх 

усунення та попередження. 

28. Тестування блоків живлення. Основні несправності, методи їх усунення та 

попередження. 

29. Тестування накопичувачів інформації. Основні несправності, методи їх 

усунення та попередження. 
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30. Тестування процесорів. Основні несправності, методи їх усунення та 

попередження. 

31. Тестування відеоадаптерів. Основні несправності, методи їх усунення та 

попередження. 

32. Тестування моніторів. Основні несправності, методи їх усунення та 

попередження.  

 

 

9. Методи навчання 
 

 лабораторні роботи з елементами творчого пошуку; 

 планування досліджень та огляд літератури за вказаною темою; 

 пошук інформації в мережі Інтернет, бібліотека УАД та ім. В.Стефаника. 

 

 

10. Методи контролю 

 поточний контроль на лабораторних та практичних заняттях, поточне 

тестування при проведенні аудиторних занять; 

 контроль використання комплексних контрольних робіт (ККР);  

 оцінювання доповідей; 

 письмовий тест; 

 підсумковий контроль. 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



16 

12. Методичне забезпечення 
 

 конспект лекцій; 

 методичні вказівки для виконання лабораторних робіт; 

 роздаткові матеріали та стенди. 

 
 

13. Рекомендована література 
 

Основна 

1. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / Грицунов 

О. В. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с. 

2. Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, 

системи, мережі: Навчальний посібник.- К.: ІВЦ „Видавництво 

„Політехніка””: Видавництво „Каравелла”, 2005. – 344с. 

3. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание: Пер. с англ. — М. 

: ООО “И.Д. Вильямс”, 2009. — 1280 с. (+ 242 с. на CD) : ил. — Парал. тит. 

англ. 

4. Основи баз даних. СУБД Access 2010 (2013): навч. посіб. / [Д. А. Покришень, 

Ю. О. Крєпкий, І. Т. Атрошенко та ін.] – Чернігів : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 

2013. – 225 с. 

5. Періодичні видання: «Курсив», «Полиграфия», «Компьюарт», «Publish», 

«Print Week» і інші. 

6. Збірники наукових праць: «Наукові записки», «Видавнича справа і 

поліграфія», «Квалілогія книги», «Комп’ютерні технології друкарства», 

«Технологія і техніка друкарства». 

 

Допоміжна 

1. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем. Навч.посібник.-2-е 

вид., перероб. і доп. - К.:  КНЕУ, 2001.  

2. Ситник В.Ф. та інші. Основи інформаційних систем. Навч. посібник. - К.: 

КНЕУ, 2001.  

3. Гуржій А.М., Коряк С.Ф., Самсонов В.В., Скляров О.Я. Архітектура, 

принципи функціонування і керування ресурсами IBM PC. Навчальний 

посібник. Харків: ТОВ "Компанія СМІТ", 2003, 512 с. 

4. Злобін Г.Г., Рикалюк Р.Є. Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: 

Навчальний посібник.- К.: Каравелла, 2006. – 304с. 

5. Валецька Т.М. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби Навчальний посібник. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2002. – 208с.  
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6. Локазюк В.М. Мікропроцесори та мікро ЕОМ у виробничих системах. —

К.:ВЦ „Академія”, 2002. —304с. 

7. Рибка Р.В. Процеси і технології цифрового друку: навч.-метод. посіб. / Р.В. 

Рибка, П.М. Ривак; Українська академія друкарства. — Львів: Укр. акад. 

друкарства, 2014. — 36 с. 

8. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. / Гайна Г. А. – К.: 

Кондор, 2008. – 200 с. 

9. Завадський І. О. Основи баз даних : навч. посіб. / Завадський І. О. – К.: 

Видавець І. О. Завадський, 2011. – 192 с. 

10. Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами 

даних та знань : навч. посіб. / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. – 

Львів : Магнолія-2006, 2012. – 584 с. 

11. Зарицька О. Л. Бази даних та інформаційні системи : метод. посіб. / Зарицька 

О. Л. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 132 с. 

 

 

14. Інформаційні ресурси 
 

 Мережа інтернет; 

 Бібліотека УАД; 

 ЛНБ ім. В.Стефаника НАН України. 

 


