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Назва/семестр 

Архітектура обчислювальних систем / 1 +       

Фізичні процеси в обчислювальних системах / 1 +       

 Навчальна (з комп'ютерних наук) / 2 + 

Вища математика: 

Алгебра і теорія чисел / 2 
      

  

+ 

Алгоритми і структури даних/ 2       + 

Дискретна математика / 2       + 

Основи програмування / 2       + 

122 «Комп’ютерні науки» 
1 курс 



Лабораторія  
вбудованих систем та 3D моделювання  

кер.: Литвин О.С., 

226 ауд. 

122 «Комп’ютерні науки» 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-27-24/tsentry-rozvytku-kompetentnostei/laboratoriia-vbudovanykh-system-i-3d-modeliuvannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-27-24/tsentry-rozvytku-kompetentnostei/laboratoriia-vbudovanykh-system-i-3d-modeliuvannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-27-24/tsentry-rozvytku-kompetentnostei/laboratoriia-vbudovanykh-system-i-3d-modeliuvannia.html


Архітектура обчислювальних систем 

(викл.: д.т.н., проф. Бушма О.В.) 

 

Лабораторні роботи змістових модулів «Побудова обчислювальних систем» та 

«Побудова програмних засобів обчислювальних систем» - 20 годин (50%). 

 

Теми лабораторних занять: 

1. Дослідження елементів програмної моделі мікропроцесора 

2. Дослідження роботи програми на рівні мікропроцесора 

3. Дослідження програмних засобів взаємодії зі зовнішніми пристроями 

4. Створення програми взаємодії зі зовнішніми пристроями 

5. Налагоджування програм взаємодії зі зовнішніми пристроями 

Теми проектів (групи з 4–6 студентів): 

1. Низькорівневе програмування синтезу кольорового зображення 

2. Низькорівневе програмування вертикального руху зображення 

3. Низькорівневе програмування горизонтального руху зображення 

4. Програмування засобів керування виводом інформації 

5. Налагоджування анімаційної програми 

 



Фізичні процеси в обчислювальних системах 

(викл.: к.т.н., доцент Абрамов В.О., ст. викл. Рижко-Семенюк С.М.) 

 

Лабораторні роботи змістових модулів «Комп’ютерні пристрої введення-виведення 

інформації» та «Пристрої вбудованих систем керування (проекти)» - 20 годин (50%). 

 

Теми лабораторних занять: 

1. Моделювання дешифратора сегментного коду. 

2. Моделювання засобів відображення цифрової інформації на індикаторі. 

3. Введення цифрової інформації (від кнопки) та аналогової (від потенціометру) 

4. Створення і дослідження пристрою керування серводвигуном. 

5. Створення і дослідження пристрою керування кроковим двигуном. 

 

Проекти «Пристрої вбудованих систем керування» виконувались групами з 4–6 студентів  

на апаратних засобах Arduino.  

Виконання проектів передбачало:  

розробку структурної схеми і розрахунки параметрів, створення принципової схеми, 

створення, налагодження і тестування макету, презентація і захист проекту. 



Навчальна практика 
(викл.: д.т.н., проф. Бушма О.В., к.т.н., доцент Абрамов В.О., ст. викл. 

Рижко-Семенюк С.М.) 

 

Частина 1. Практичні завдання з дослідження параметрів мікроконтролерів 

вбудованих систем. 

Частина 2. Розробка одного із модулей (вузлів) програмно-керованого 

автомобіля. 

Частина 3. Екскурсії в лабораторії та ІТ-компанії (лабораторія-акселератор 

для хардвердових стартапів «IoT Hub», лабораторія електроніки Lampa, 

компанія NetCracker Technology створення і впровадження комплексних BSS / 

OSS-рішень для провайдерів послуг зв’язку, великих підприємств і державних 

установ). 

 





Проблемні моменти 
1. Недостатньо досвіду підбору і налагодження апаратних 

засобів вбудованих систем, тому не вдалося до кінця 
довести реалізацію деяких проектів.  

2. Пасивність деяких студенти під час роботи в команді. 

Пропозиції 
1. Проводити частину навчальної практики у формі хакатону для 
підвищення мотивації та зацікавленості студентів.  

2. Розробити технічне та методичне забезпечення організації 
роботи студентів у Центрі: планування, проектування та виконання 
проектів, особливості командної роботи в проекті тощо. 



Центр моделювання та програмування  

кер.: Яскевич В.О., 

Семеняка С.О. 

319 ауд. 

122 «Комп’ютерні науки» 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-27-24/tsentry-rozvytku-kompetentnostei/tsentr-modeliuvannia-ta-prohramuvannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-27-24/tsentry-rozvytku-kompetentnostei/tsentr-modeliuvannia-ta-prohramuvannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/2016-06-16-07-27-24/tsentry-rozvytku-kompetentnostei/tsentr-modeliuvannia-ta-prohramuvannia.html


Основи програмування 

(викл.: ст. викл. Співак С.М.) 

 

Лабораторні роботи змістового модулю «Динамічні структури даних» - 8 годин (36%). 

 

Теми лабораторних занять: 

1. Основні оператори (мультиплікативні, адитивні, порівняння, присвоєння, логічні). 

Тернарний оператор. 

2. Управління потоком виконання програми: умовні оператори switch case, if then else; 

циклічні оператори for, foreach, while, do while; оператори break, continue, return, goto. 

3. Масиви. Рядки. Поняття масиву, оголошення, ініціалізація, доступ до елементів. Прості 

і багатовимірні масиви (одновимірні, багатовимірні, східчасті). Сортування масиву. Рядки. 

Форматування. StringBuilder. 



Проблемні моменти 
1. Ще не встановлено ПЗ, яке б дозволило залучати 

знання із «математичних дисциплін». 

Пропозиції 
Включити в практичну частину курсу програмування питання інших 

дисциплін (математичної логіки, алгоритмів і структур даних, 

дискретної математики), що є базовими для фахівців даної галузі: 

методи сортування, метод перебору, жадібний алгоритм, пошук на 

графі у ширину та у глибину, задачі про найкоротші відстані у мережі 

(зокрема, алгоритм Дейкстри), задача комівояжера та різні методи її 

розв'язування та ін. 



Продовження на 2 курсі 



Продовження на 2 курсі 
Орієнтовна тематика завдань для виконання в Центрі: 

 

1. Розробка програми для предметної області «Програмування булевої алгебри 

(логічний калькулятор)». 

2. Розробка програми для предметної області «Метод Монте-Карло для обчислення 

площ плоских фігур». 

3. Розробка програми для предметної області «Програмування обчислення площ 

плоских фігур». 

4. Розробка програми для предметної області «Розв'язання нелінійних систем рівнянь». 

5. Програмування обчислення спеціальних функцій і побудова їх графіків. 

6. Розробка програми для розв'язання типових задач дискретної математики. 

7. Програмування розв'язання систем нелінійних нерівностей. 

8. Розробка спеціального калькулятора. 

9. Створення програмного комплексу для виконання операцій з матрицями. 



Висновки 
Ідея Центрів компетентностей для практико-орієнтованого навчання та дослідництва є 

позитивною.  

Більше уваги стало приділятися міжпредметним зв’язкам, прикладним задачам і 

формуванню, у зв’язку з цим, здатності вирішувати нетривіальні задачі, самостійно 

визначати необхідну інформацію та шукати її. 

Мета і задачі навчання у Центрах вимагають пошуку нових за суттю форм, методів, 

підходів саме такої організації освітнього процесу, удосконалення змісту програми 

навчання та розробки відповідних дидактично-методичних матеріалів для навчальної, 

самостійної, дослідницької роботи студентів. 

Разом із тим, надмірна регламентація та «зрівняйлівка» для всіх спеціальностей роботи 

Центрів, що спостерігалася, негативно позначалася на «природності» освітнього процесу 

і може, якщо від цього не відмовитися, звести нанівець добрий задум, перетворити 

живий процес навчання у мертвий формалізм «для галочки». 


