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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Інформатизація суспільства і пов’язане з нею широке розповсюдження 

обчислювальної техніки, засобів комунікації, методів опрацювання інформації 

вимагають удосконалення змісту підготовки професійних робітників, онов-

лення складу навчальних предметів, спрямованого на гуманізацію навчального 

процесу і гуманітаризацію освіти. 

Швидкий розвиток в останні роки технічних і програмних можливостей 

персональних комп’ютерів, розповсюдження нових видів інформаційних техно-

логій створюють реальні можливості їх використання, відкриваючи перед про-

фесійно-технічною освітою якісно нові шляхи подальшого розвитку й адаптації 

до потреб суспільства. 

Навчальна програма з предмету “Технології” для професії 4113 “Опера-

тор з обробки інформації та програмного забезпечення” передбачає розширення 

і поглиблення змісту вибірково-обов’язквого курсу “Технології”, посилення 

його прикладної спрямованості. 

Враховуючи особливу роль інформаційних технологій у підготовці квалі-

фікованих та конкурентоспроможних на ринку праці робітників, передбача-

ється 2 етапи вивчення предмету “Технології”: 

1. Базовий модуль, обсягом 35 год, де вивчається запровадження у виро-

бництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин 

та нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення мате-

ріалів, енергії й інформації в інтересах людини вимагають підвищення рівня те-

хнологічної культури підростаючого покоління; 

2. Професійно-орієнтований модуль (спецкурс) із назвою “Експлуата-

ція ПК” обсягом 70 год, де вивчається запровадження комп’ютерно-інформа-

ційних технологій відповідно до спеціалізації професії “Оператор з обробки ін-

формації та програмного забезпечення”. 

Включення до програми “Технологій” тем професійно-орієнтованого ку-

рсу (спецкурсу) має на меті сприяти досягненню учнями більш високого рівня 

теоретичної підготовки та практичних навичок використання засобів сучасних 

інформаційних технологій в професійній діяльності. 
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Предметом вивчення модуля є ознайомлення з сучасними методами екс-

плуатації та обслуговування засобів обчислювальної техніки, а також розгляда-

ються основні види відмов та збоїв, а також методи їх усунення.  

Під час вивчення курсу повинні бути створені умови систематичної прак-

тичної роботи учнів на комп’ютерах за спеціально підготовленими навчальними 

завданнями. 

Підсумкова перевірка знань учнів передбачена у вигляді заліку.  

Після вивчення модуля «Експлуатація ПК» учень повинен:  

знати: основні експлуатаційні характеристики засобів комп’ютерної тех-

ніки, основні типи помилок та несправностей, принципи побудови систем кон-

тролю та діагностики, основні способи контролю комп’ютерної техніки, види 

програмного контролю засобів обчислювальної техніки, види та зміст ремонт-

них робіт, також види сервісного обладнання, основні складові комп‘ютерної 

мережі; основні принципи розрахунків продуктивності електричної потужності 

комп‘ютерної системи, загальні характеристики аварійного обладнання та ос-

новні методи їх використання, принципи побудови мережі та налаштування ло-

кальної мережі; 

вміти: оцінювати працездатність комп’ютерів по зовнішніх проявах, за 

допомогою спеціального обладнання та програмних засобів в порівнянні з екс-

плуатаційним характеристикам, знаходити, локалізовувати і усувати несправ-

ності, проводити основні ремонтні роботи, проводити профілактичне та пото-

чне технічне обслуговування, користуватися довідниковою літературою і ком-

плектами стандартів, користуватися контрольно-вимірювальною апаратурою, 

настроювати й регулювати окремі блоки комп’ютера, діагностувати ПК, його 

модулі і системи, розбирати, збирати вузли та модулі ПК і усувати несправності, 

здійснювати пошук інформації, необхідної для ефективного виконання профе-

сійних завдань, знати та дотримуватись правил охорони праці і протипожежної 

безпеки при виконанні робіт.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на ла-
бортаорно-
практичні 

роботи 
   

1 Тема 1. Основи технічного обслуговування комп’ютер-
ної системи 4 - 

2 Тема 2. Надійність експлуатації комп’ютерних систем. 
Основні положення діагностики 4 - 

3 Тема 3. Основні принципи та методи діагностики 
комп’ютерних інформаційних систем 8 - 

4 Тема 4. Архітектура комп’ютерних систем 22 - 
5 Тема 5. Паралельні комп’ютерні системи 12 - 
6 Тема 6. Загальні принципи організації прискорення ро-

боти комп’ютерних систем та забезпечення їх відмо-во-
стійкості 

8 - 

7 Тема 7. Програмні засоби технічного обслуговування 
комп’ютерних систем 6 - 

8 Тема 8. Корпуси системних блоків. Система охоло-
дження комп’ютерної системи 4 - 

9 Тема 9. Ведення документації по обслуговуванню ком-
п'ютерних систем. 2 - 

Всього  70 - 
 
 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на ла-
бортаорно-
практичні 

роботи 
Тема 1. Основи технічного обслуговування комп’ютер-
ної системи 

4 - 

1 Правила охорони праці під час експлуатації та облсуго-
вування  2 - 

2 Основи технічного обслуговування комп’ютерної сис-
теми 2 - 

Тема 2. Надійність експлуатації комп’ютерних систем. 
Основні положення діагностики 4 - 

1 Основні поняття надійності пристроїв. Фактори що 
впливають на надійність комп'ютерних систем. 2 - 

2 Принципи опису надійності інформаційних систем. Ро-
зрахунок надійності та кількісні характеристики 2 - 

Тема 3. Основні принципи та методи діагностики 
комп’ютерних інформаційних систем 8 - 
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1 Основні положення діагностики 2 - 
2 Характеристика методів діагностування.  2 - 
3 Алгортми пошуку дефектів інформаційних комп’ютер-

них систем 2 - 

4 Характеристика засобів діагностування. 2 - 
Тема 4. Архітектура комп’ютерних систем 22 - 
1 Організація персонального комп’ютера. 2 - 
2 Функціонування процесора. 2 - 
3 Розгін процесорів та діагностування помилок в роботі 

процесора. 2 - 

4 Настроювання параметрів конфігурації в CMOS Setup 
utility. 2 - 

5 Організація оперативної пам’яті комп’ютера.  2 - 
6 Архітектура сучасних материнських плат. Системна 

логіка  2 - 

7 Зовнішні запам’ятовуючі пристрої 2 - 
8 Контролери, адаптери та їх інтерфейси 2 - 
9 Зборка та розборка ПК 2 - 
10 Профілактичне чищення ПК. 2 - 
11 Вимоги до компонентів комп’ютерних систем 2 - 
Тема 5. Паралельні комп’ютерні системи 12 - 
1 Рівні паралелізму. Класифікація архітектур комп'ютер-

них систем 2 - 

2 Обчислювальні системи класу SIMD. 2 - 
3  Комп'ютерні системи класу МIMD 2 - 
4 Архітектура потокових обчислювальних систем 2 - 
5 Багатомашинні та багатопроцесорні комп'ютерні сис-

теми. Сучасні суперкомп’ютери 2 - 

6 Архітектура нейрокомп'ютерів 2 - 
Тема 6. Загальні принципи організації прискорення ро-
боти комп’ютерних систем та забезпечення їх відмовос-
тійкості 

8 - 

1 Методи та способи досягнення високої продуктивності 
комп’ютерних систем 2 - 

2 Показники продуктивності комп’ютерних систем. 
Ефективність комп’ютерної системи. 2 - 

3 Розрахунок максимальної електричної потужності 
комп'ютерної системи. 2 - 

4 Вибір аварійного обладнання та забезпечення 
відмовостійкості систем електроживлення 2 - 

Тема 7. Програмні засоби технічного обслуговування 
комп’ютерних систем 6 - 

1 Діагностика за допомогою BIOS. 2 - 
2 Діагностика за допомогою вбудованого програмного 

забезпечення 2 - 
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3 Діагностика за допомогою спеціалізованого програм-
ного забезпечення.  2 - 

Тема 8. Корпуси системних блоків. Система охоло-
дження комп’ютерної системи 4 - 

1 Корпуси системних блоків та їх параметри.  2 - 
2 Система охолодження системного блоку 2 - 

Тема 9. Ведення документації по обслуговуванню комп'-
ютерних систем 2 - 

1 Ведення документації по обслуговуванню комп'ютер-
них систем  2 - 
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ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 
Тема 1. Основи технічного обслуговування комп’ютерної системи 

Вимоги до приміщень. Вимоги до освітлення приміщень з ЕОМ. Вимоги 
до мікроклімату. Вимоги електробезпеки. Вимоги до обладнання. Вимоги до ор-
ганізації робочих місць з обслуговування, ремонту та налогодження ЕОМ. Ви-
моги безпеки під час експлуатації ЕОМ. Вимоги безпеки під час обслугову-
вання, ремонту та налогодження ЕОМ. Режим роботи та відпочинку. 

Облік обладнання комп’ютерних систем. Категорування обладнання 
комп’ютерної системи.  Списання обладнання комп’ютерної системи.  Загальні 
положення про технічне обслуговування. Особливості технічного обслугову-
вання комп’ютерних систем. Періодичність профілактичного обслуговування. 
Організація профілактичних робіт  

 
Тема 2. Надійність експлуатації комп’ютерних систем. Основні поло-

ження діагностики.  
Основні поняття надійності пристроїв. Відмова та її види. Фактори що 

впливають на надійність ЕОМ та комп’ютерних систем. Принципи опису надій-
ності інформаційних систем. Надійність програмного забезпечення. Надійність 
організаційного забезпечення. Надійність комп’ютерних систем, як сукупності 
функцій. Взаємоз’язок надійності і інших властивостей системи.  

Основні показники надійності комп’ютерних систем. Розрахунок надій-
ності інформаційних систем. Розрахунок надійності систем регулювання. Роз-
рахунок надійності систем без врахування відновлення. Розрахунок надійності 
резервованих систем. Розрахунок надійності систем з врахуванням відновлення.  

 
Тема 3. Основні принципи та методи діагностики комп’ютерних ін-

формаційних систем 
Основні положення діагностики. Технічна діагностика. Поняття дефекту. 

Поняття діагнозу. Нероботоздатний та роботохдатний стан. Об’єкт діагносту-
вання. Особливості дагностування. 

Характеристика методів діагностування. Умови роботоздатності. Ступінь 
роботоздатності. Методи контроль роботоздатності комп’ютерних систем. Ме-
тоди виявлення дефектів.   

Алгортми пошуку дефектів інформаційних комп’ютерних систем. Алго-
ритм послідовного пошуку дефектів. Алгоритм діагностування. Метод, засно-
ваний на показниках надійності. Метод логічного аналізу об’єкта діагносту-
вання. Інформаційний метод. Метод, заснований на аналізі чутливостей функ-
цій передачі. Метод, заснований на аналізі таблиць станів.    

Засоби технічного діагностування. Характеристика людини оператора. 
Програмне забезпечення процесів діагностування. Тестове діагностування вуз-
лів, блоків і пристроїв комп’ютерної інформаційної системи. 

       
Тема 4. Архітектура комп’ютерних систем 

Процесори персональних комп’ютерів. Пам’ять персонального 
комп’ютера. Мікросхема BIOS. Системні пристрої. Засоби інтерфейсу користу-
вача. Зовнішня пам'ять. Системна магістраль. Інші інтерфейси комп’ютера.  
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Функціонування процесора. Регістри процесора. Система команд проце-
сора. Адресація операндів. Швидкодія процесора. Розрядність процесора. Тех-
нологія виготовлення процесора. Процесори виробництва Intel, AMD та інших 
альтернативних виробників. Покоління процесорів. Основні характеристики 
процесора. Кеш-пам’ять, організація її роботи. Основні архітектури кеш-пам'-
яті. Структура засобів кешування пам'яті. 

Розгін процесора і небезпеки цього процесу. Напруги живлення процесо-
рів. Нагрів і охолодження процесорів. Помилки в роботі процесора. Основні 
причини порушень у роботі процесора. Основні засоби діагностування помилок 
в роботі процесора.  

Настроювання параметрів конфігурації в CMOS Setup utility. Меню 
AVARD BIOS. Стандартні властивості, додаткові, інтегрована периферія, вста-
новлення параметрів енергоспоживання, конфігурація PnP/PCI, системний мо-
нітор, параметри користувача. Меню AMI BIOS: головне, додаткове, HW-моні-
тор, завантаження, безпека. 

Типи пам’яті. Організація статичної, динамічної та синхродинамічної 
пам’яті. Організація мікросхем пам'яті. Модулі пам’яті. Конструкція мікросхем 
і модулів пам’яті. Швидкодія пам’яті. Контроль парності і коди корекції поми-
лок. Методи підвищення швидкодії запам'ятовуючих пристроїв. Поняття вірту-
альної пам'яті. Сторінкова організація пам'яті. Сегментно-сторінкова організа-
ція пам'яті.  

Набори мікросхем системної логіки. Мостова та Hub-архітектура. Роз’єми 
системної плати. Типи, призначення і функціонування шин. Шина пам’яті. Типи 
шин вводу-виводу. Роз’єми шин  та їх модифікації. Вибір системної плати з ура-
хуванням оптимального співвідношення швидкодії її компонентів. Форм-фак-
тор материнських плат. 

Способи зберігання інформації на магнітних носіях. Накопичувачі на жо-
рстких магнітних дисках. Основні компоненти та характеристики накопичува-
чів на жорстких магнітних дисках. Принципи роботи накопичувачів на жорст-
кому магнітному диску. Флеш-пам'ять. Принципи роботи флеш-пам'яті. Типи 
пристроїв флеш-пам'яті. Пристрої зчитування інформації з карток флеш-пам'яті. 
Оптичні носії. Технології запису компакт-дисків. Принципи роботи пристроїв 
CD/DVD. Стандарти запису. Стандарти перезаписуючих пристроїв і компакт-
дисків. Інтерфейси IDE для різних системних шин.  Інтерфейс АТА. Стандарти 
АТА, їх характеристика. Функції АТА. Інтерфейс АТАРІ. Інтерфейс малих 
комп’ютерних систем SCSI. Призначення роз’ємів та кабелів SCSI. Кабелі і 
роз’єми однопровідної шини SCSI. Масив RAІD. Інтерфейс SATA та інші інте-
рфейси. Порівняльна характеристика інтерфейсів. 

Типи та інтерфейси контролерів та адаптерів. Відеоадаптери.  Стандарти 
відеоадаптерів. Основні типи графічних режимів комп’ютерних відеоадаптерів. 
Компоненти відеосистеми. Звуковий контролер та його архітектура. Цифрово-
аналоговий та аналогов цифровий перетворювачі. AC’97 та GD Audio кодеки. 
Мережеві контролери та їх різновиди. 

Зборка та розборка ПК. Підготовка до роботи. Захист від електростатич-
ного розряду. Запис параметрів конфігурації. Встановлення системної плати. 
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Встановлення процесора. Встановлення модулів пам’яти. Кріплення системної 
плати в корпусі. Підключення живлення. Встановлення накопичувачів. 

Профілактичне чищення ЕОМ. Правила чищення корпусу ПК. Профілак-
тичне чищення дисководів. Чищення накопичувачів на оптичних дисках. Пра-
вила очищення клавіатури від пилу та сміття. Профілактичне чищення миші та 
ручних сканерів. Профілактичне обслуговування моніторів. Технічне обслуго-
вування матричних, струменевих та лазерних принтерів. 

Вимоги до компонентів комп’ютерних систем. Відношення «вартість/про-
дуктивність». Масштабуємість комп’ютерних систем. Надійність та відмовос-
тійкість комп’ютерних систем. Сумісність та мобільність програмного забезпе-
чення. 

 
Тема 5. Паралельні комп’ютерні системи 

Рівні паралелізму. Паралелізм рівня програм. Паралелізм рівня завдання.  
Класифікація архітектур комп'ютерних систем. 

Обчислювальні системи класу SIMD (ОКМД). Векторні і векторно–кон-
веєрні комп'ютерні системи. Матричні комп'ютерні системи. Комп’ютерні сис-
теми з систолічною структурою. Обчислювальні системи з командними сло-
вами надвеликої довжини (VLIW). 

Комп'ютерні системи класу МIMD (МКМД). Загальні відомості про обчи-
слювальні системи класу МIMD. Симетричні мультипроцесорні системи (SMP). 
Системи з масовою паралельною обробкою (MPP). Кластерні обчислювальні 
системи.  

Архітектура потокових обчислювальних систем. Багатомашинні та бага-
топроцесорні комп'ютерні системи. Багатомашинна ОС. Багатопроцесорна ОС.  
Сучасні суперкомп'ютери. 

Архітектура нейрокомп'ютерів. Визначення поняття "нейрокомп'ютер".  
Архітектурні особливості й апаратне забезпечення нейрокомп'ютерів. Нейроко-
мп'ютерні мережі. 

 
Тема 6. Загальні принципи організації прискорення роботи 

комп’ютерних систем та забезпечення їх відмовостійкості. 
Методи досягнення високої продуктивності комп’ютерних систем. Спо-

соби вдосконалення архітектур комп’ютерних систем. Принцип суміщення опе-
рацій. 

Показники продуктивності комп’ютерних систем. Ефективність 
комп’ютерної системи. Визначення пікової та реальної продуктивності 
комп’ютерних систем, способи їх оцінки. 

Розрахунок максимальної електричної потужності комп'ютерної системи. 
Розрахунок продуктивності та ефективності. Розрахунок надійностних характе-
ристик комп‘ютера. Структури систем гарантованого енергозбереження. Деце-
нтралізована структура. централізована структура. Комбінована структура. Ви-
бір обладнання. Характеристики відмовостійких систем. Принципи побудови та 
принципи усунення несправності. 

Класифікація центрів обробки даних. Рівні надійності. Шляхи розподілу 
електроживлення та охолодження. Забезпечення відмовостійкості на різні 
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шлюзи. Загальна характеристика HARD. Режими синхронизації: SYNC, 
NEARSYNC, ASYNC. 
 

Тема 7. Програмні засоби технічного обслуговування комп’ютерних 
систем. 

Діагностика за допомогою BIOS. Тестові повідомлення. Усунення неспра-
вностей найважливіших компонентів. Материнська плата. Вінчестер. CD ROM. 
Інтерфейси. Відеокарта. Звукова карта. Типові помилки SCSI-пристроїв. 

Діагностика за допомогою вбудованого програмного забезпечення. Вбу-
довані діагностичні програми операційної системи Windows 10. Оцінювання 
продуквтинсті у Дипсетчері завдань. Програма MSInfo32. Засіб перевірки опе-
ративної пам’яті. Засіб перевірки носіїв інформаціїю. Очистка диска. Дефрагме-
тація диска.     

Діагностика за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. 
Програмні засоби діагностики комп’ютерних систем в цілому та окремих під-
систем ПК: CHECKIT, РC Tools Pro, Norton Utilities, SySoft Sandra, MSD, 
Landmark Test, Core Test, EVEREST, Alkogol-120%, MEMTEST, PT. Утиліти ді-
агностування фізичних і логічних помилок жорсткого диску та його продукти-
вності. Відновлення розділів, жорстких дисків та окремих файлів. Створення 
резервних копій. 

 
Тема 8. Корпуси системних блоків. Система охолодження комп’ютер-

ної системи 
Параметри корпусів системних блоків. Типи та форм-фактори корпусів. 

Основні матеріали корпусів. Кількість вдсіків. Розташування блока живлення. 
Легкість встановлення компонентів в корпус. Виробники корпусів. Розташу-
вання компонентів у системному блоці і роз'ємів на зовнішніх панелях. Блоки 
живлення та їх типи. Основні характеристик блоків живлення. Методика тесту-
вання блоків живлення. Роз’єми та кабелі блоків живлення.  

Cистема охолодження системного блоку. Природнє охолодження. Пасив-
ний спосіб охолодження. Активний спосіб охолодження. Нестандартні способи 
охолодження. Водний (гідравлічний) спосіб охолодження. Азотне охоло-
дження. 
 

Тема 9. Ведення документації по обслуговуванню комп'ютерних сис-
тем 

Ведення документації системного адміністратора. Мережі та сервери. Ар-
хітектура мережі. Схема доступа до Інтернет. Інформація про сервери. Опис 
сервісів і їх конфігураційних файлів. Антивіруси і центри оновлень. Системи 
резервного копіювання   
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Критерії оцінювання знань: 
Ба

ли
 

Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

1 Учень має незначні базові загальні 
знання, що необхідні для вмикання 
комп’ютера, використання маніпу-
ляторів керування введенням інфор-
мації та клавіатури, завантаження 
програм, розпізнавання екранного 
інтерфейсу ОС під прямим керівни-
цтвом у  структурованому середо-
вищі. Знання потребують структу-
рованої підтримки. Без присвоєння 
кваліфікацій. 

1 Учень має незначні базові загальні 
навички і здатний виконувати прості 
завдання по вмиканню комп’ютера, 
маніпулятором миша та клавіатурою, 
під прямим керівництвом у структу-
рованому середовищі. Навички пот-
ребують структурованої підтримки. 
Без присвоєння кваліфікації. 

2 Учень має базові знання, що необ-
хідні для роботи з апаратним забез-
печенням комп’ютера. Знає клавіа-
турну розкладку та призначення фу-
нкціональних, спеціальних та інших 
клавіш. Знання потребують структу-
рованої підтримки. Без присвоєння 
кваліфікації. 

2 Учень має базові навички і здатний 
виконувати прості операції з апарат-
ним забезпеченням комп’ютера. Пра-
цює з клавіатурою з усіма групами 
клавіш, під прямим керівництвом у 
структурованому середовищі. Нави-
чки потребують структурованої підт-
римки. Без присвоєння кваліфікації. 

3 Учень має базові знання, що необ-
хідні для роботи з оснвоними прист-
роями комп’ютерної системи, при-
строями зберігання та відображення 
інформації. Знання потребують 
структурованої підтримки. Без при-
своєння кваліфікації. 

3 Учень має базові навички і здатний 
виконувати операції з основними 
пристроями системного блоку, прист-
роями зберігання та відображення ін-
формації. Навички потребують стру-
ктурованої підтримки. Без присво-
єння кваліфікації. 

4 Учень має обмежений обсяг знань, 
що не обхідні для керування скане-
ром, принтером та маніпуляторами 
керування курсором, знає основні 
складові системного блоку, застосо-
вує знання під керівництвом у конт-
рольованому середовищі. Несе част-
кову відповідальність за своє нав-
чання. 

4 Учень має обмежений обсяг навичок 
і здатний виконувати завдання щодо 
пристроями введення-виведення ін-
формації та носіями інформації,  за-
стосовує навички під керівництвом у 
контрольованому середовищі. Нави-
чки дозволяють реалізувати компете-
нції загального характеру. Несе част-
кову відповідальність за свої нави-
чки. 

5 Учень має обмежений обсяг знань, 
що не обхідні для застосування при-
строїв введення-виведння інформа-
ції, носіїв інформації, знає загальні 
принципи їх функціонування, орієн-
тується в призначенні та розташу-
вані пристроїв системного блоку, за-
своює знання під керівництвом у ко-
нтрольованому середовищі. Знання 
відповідають компетенціям, які є 

5 Учень має обмежений обсяг навичок 
компетенцій, які є в основному зага-
льними за характером, що необхідні 
для практичного використання при-
строїв введення-вивдення інформації, 
носіїв інформації, вміє підключати 
зовнішні пристрої  засвоює навички 
під керівництвом у конкретному се-
редовищі. Навички дозволяють реалі-
зовувати компетенції загального 
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Ба
ли

 

Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

загальними за характером. Несе час-
ткову відповідальність за своє нав-
чання. 

характеру. Несе часткову відповіда-
льність за свої навички. 

6 Учень має обмежений обсяг конкре-
тних знань і більш широкі компете-
нції, які є конкретними за характе-
ром, що необхідні для облсугову-
вання апаратного забезпечення 
комп’ютерної системи, засвоює 
знання під керівництвом у контро-
льованому середовищі. Знання від-
повідають більш широким компете-
нціям, які є конкретними за характе-
ром. Несе відповідальність за своє 
знання. 

6 Учень має достатній обсяг конкрет-
них навичок, що необхідні для обслу-
говування апаратного забезпечення 
комп’ютерної системи, застосовує 
навички під керівництвом у контро-
льованому середовищі. Навички до-
зволяють реалізовувати більш широкі 
компетенції конкретного характеру. 
Несе відповідальність за своє нав-
чання. 

7 Учень має загальні базові теорети-
чні та практичні знання, що необ-
хідні для обслуговування апарат-
ного забезпечення комп’ютерної ін-
формаційної системи, знає загальні 
принципи роботи пристроїв та їх 
класифікацію. Знання відповідають 
конкретному аспекту роботи та нав-
чання. Відповідає за своє власне на-
вчання. 

7 Учень має загальні практичні нави-
чки щодо обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерних інфор-
маційних систем, здатний виконувати 
діагностику та заміну окремих ком-
понентів, здатний виконувати за-
вдання під керівництвом. Має обме-
жений досвід практики у конкрет-
ному аспекті роботи. Відповідає за 
своє власне навчання. 

8 Учень має широкі загальні знання, 
базові теоретичні та практичні 
знання, що необхідні для обслугову-
вання апаратного забезпечення 
комп’ютерної інформаційної сис-
теми, детально знає принципи ро-
боти пристроїв, їх класифікацію та 
основні технічні характеристики.  
Знання відповідають конкретному 
аспекту роботи та навчання. Відпо-
відає за своє власне навчання. 

8 Учень має конкретні практичні нави-
чки щодо обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної інформа-
ційної системи, визначається також 
здатність виконати практичні за-
вдання під керівництвом. Має досвід 
практики у конкретному аспекті ро-
боти. Відповідає за своє власне нав-
чання. 

9 Учень має більш широкі загальні 
знання, базові теоретичні та практи-
чні знання, що необхідні для обслу-
говування апаратного забезпечення 
комп’ютерної інформаційної сис-
теми, детально знає принципи ро-
боти пристроїв, їх класифікацію та 
технічні характеристики. Знання ві-
дповідають конкретному аспекту 
роботи та навчання. Відповідає за 
своє власне навчання. 

9 Учень має конкретні практичні нави-
чки, що необхідні для роботи обслу-
говування апаратного забезпечення 
комп’ютерної інформаційної сис-
теми, визначається здатність само-
стійно виконувати практичні за-
вдання. під керівництвом. Має досвід 
практики у конкретному аспекті ро-
боти. Відповідає за своє власне нав-
чання. 
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10 Учень має конкретні, теоретичні та 
практичні знання, що необхідні для 
обслуговування апаратного забезпе-
чення комп’ютерної інформаційної 
системи, детально знає принципи 
роботи пристроїв, їх класифікацію 
та технічні характеристики, визна-
чається також здатність застосову-
вати спеціальні знання і вирішувати 
проблеми незалежно. Здатен до са-
мокерування при навчанні. 

10 Учень має конкретні практичні нави-
чки, що необхідні для роботи обслу-
говування апаратного забезпечення 
комп’ютерної інформаційної сис-
теми, визначається здатність застосо-
вувати знання, навички і компетенції 
і вирішувати проблеми незалежно. 

11 Учень має значні конкретні знання, 
теоретичні та практичні знання, що 
необхідні для обслуговування апа-
ратного забезпечення комп’ютерної 
інформаційної системи, детально 
знає принципи роботи пристроїв, їх 
класифікацію та технічні характери-
стики. Спеціальні знання дозволя-
ють вирішувати проблеми незале-
жно. Визначається здатність до са-
мокерування при навчанні. 

11 Учень має значні конкретні практичні 
навички, що необхідні для роботи об-
слуговування апаратного забезпе-
чення комп’ютерної інформаційної 
системи та  в комп’ютерній мережі. 
Визначається також здатність засто-
совувати спеціальні знання, навички і 
компетенції і вирішувати проблеми 
незалежно. Має практичний досвід 
роботи, як у простих, так і винятко-
вих ситуаціях. 

12 Учень має значні конкретні практи-
чні та теоретичні знання, що необ-
хідні для обслуговування апарат-
ного забезпечення комп’ютерної ін-
формаційної системи, детально знає 
принципи роботи пристроїв, їх кла-
сифікацію та технічні характерис-
тики. Спеціальні знання дозволяють 
вирішувати проблеми незалежно. 
Здатний до самокерування при нав-
чанні та розв’язання нестандартних 
ситуацій. 

12 Учень має значні конкретні практичні 
знання, що необхідні для роботи об-
слуговування апаратного забезпе-
чення комп’ютерної інформаційної 
системи. Визначається також здат-
ність застосовувати спеціальні 
знання, навички і компетенції і вирі-
шувати проблеми незалежно, а також 
розв’язувати нестандартні ситуації. 
Здатний до самокерування і має прак-
тичний досвід роботи, як у простих, 
так і виняткових ситуаціях.  
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