
АНОТАЦІЯ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сполучення персонального комп’ютера з зовнішніми пристроями 

 

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS, лекцій – 22 год., лабораторних занять – 20 год., 

форма контролю – залік. 

 

1.  Стислий опис дисципліни. 

Об’єктами вивчення дисципліни є: 1) системні та стандартні інтерфейси комп’ютера 

(PCI, PCI Express, SCSI, LPT-port, COM-port, Fire-Wire, USB), мікроконтролерні 

інтерфейси (SPI, I²C, 1-Wire), їх електричні і конструктивні характеристики та 

протоколи обміну; 2) програмне забезпечення підтримки пристроїв сполучення та їх 

взаємодія з комп’ютером і зовнішніми пристроями з урахуванням обраного принципу 

побудови апаратних, мікропрограмних та програмних засобів і режимів роботи 

комп’ютера. 

2. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. 

Основною метою дисципліни є передача студентам знань, необхідних для аналізу та 

проектуванню пристроїв сполучення персональних комп’ютерів з нестандартними 

зовнішніми пристроями та їх програмної підтримки. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни. 

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: класифікацію та призначення основних системних і стандартних інтерфейсів 

комп’ютерів, їх характеристики та способи підключення до них стандартних і 

нестандартних зовнішніх пристроїв; 

вміти: 1) розробити функціональну та принципову схеми пристрою сполучення 

комп’ютера з зовнішнім пристроєм у необхідній елементній базі, розподіливши 

обробку інформації в пристрої на апаратні та програмні засоби; 2) розробити 

мікроалгоритми взаємодії різних пристроїв сполуки комп’ютера з зовнішніми 

пристроями з урахуванням обраного принципу побудови апаратних, 

мікропрограмних та програмних засобів; 3) розробити програму підтримки 

пристрою сполучення та обміну інформацією з зовнішнім пристроєм з урахуванням 

обраного інтерфейсу підключення. 

4. Сфера реалізації набутих компетенцій в майбутній професії. 

Проектування та експлуатація апаратно-програмних засобів сполучення комп’ютера 

з нестандартними зовнішніми пристроями в різних галузях застосування 

персональних комп’ютерів. 

5. Взаємозв’язок дисципліни з іншими дисциплінами навчального плану та 

вимоги до попередньо набутих знань. 

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

«Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерна схемотехніка», «Периферійні пристрої», 

«Мікроконтролери та мікроконтролерні системи», «Апаратні засоби комп’ютерних 

систем», «Системне програмування», «Системне програмне забезпечення». 

6. Мови викладання – українська, російська. 

7. Лектор – доктор технічних наук, професор Корабльов Микола Михайлович. 

 


