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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Фізика. 

2. Теоретичні основи електротехніки. 

3. Інформатика та обчислювальна техніка 

4. Цифрова електроніка в схемотехниці компютерних систем 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Теорія інформації та кодування 

2. Мережі ЕОМ 

3. Обчислювальні системи 

4. Програмування мікроконтроллерних систем 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Принципи побудови стандартних інтерфейсів ЕОМ та периферійних пристроїв. 

2. Принцип роботи та функціонування пристроїв відображення та вводу-виводу інформа-

ції. 

3. Фізичні основи та методи реєстрації інформації на різних типах  носіїв. 

4. Нові фізико-хімічні процеси та явища, що визначають подальший прогрес в галузі пе-

риферійного устаткування обчислювальних систем та мереж. 

Вміти: 

1. Визначати сучасні засоби облаштування комп'ютерних систем периферійними при-

строями відповідно до функціонального призначення системи. 

2. Виконувати основні операції по підключенню, підготовці до роботи, налагодженню, 

перевірці функціонування в автономному режимі типових периферійних пристроїв 

(предметно-практичний рівень). 

Володіти: 

1. Принципами організації програмного керування ЕОМ периферійними пристроями. 

2. Програмуванням засобів підключення периферійних пристроїв до ЕОМ та систем вво-

ду/виводу інформації за допомогою стандартних інтерфейсів. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

 Організація підключення периферійних пристроїв. Інтерфейс. Основні характеристики 

інтерфейсів. Структури стандартних інтерфейсів. 

 Зовнішні запом'ятовуючі пристрої. Вимоги до ЗЗП, їх параметри та класифікація. 

 Відеопідсистема ЕОМ. Дисплеї. Відеоадаптери. Кольоропередача. 

Модуль 2 

 Пристрої вводу інформації до ЕОМ. Методи кодування 

 Пристрої виводу інформації. 

 Пристрої комунікаційного зв'язку. Пристрої зв'язку з об'єктом. Модеми. Структури та 

принципи функціонування. Факсимальний зв'язок. Компоненти комп'ютерної мережі.  
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