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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет “Периферійні пристрої та офісна техніка” введено додатково в 

курс підготовки кваліфікованих робітників за професією 4113. “Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення” на вимогу замовника 

робітничих кадрів із метою поглибленого вивчення складу, технічних характерис-

тик та принципів функціонування сучасних периферійних пристроїв ЕОМ та інших 

видів офісної техніки ї їх експлуатації в комп’ютерних системах та мережах.   

Завданням вивчення навчального предмету є: дослідження функціонування 

сучасних периферійних пристроїв ЕОМ та іншої офісної техніки; оволодіння 

принципами та технологіями побудови сучасних периферійних пристроїв та 

інших видів офісної техніки; оволодіння методами та процесами виконання 

ремонтно-профілактичних робіт. 

Даний предмет містить теоретичні заняття, де подається основний теоре-

тичний матеріал, лабораторно-практичні заняття під керівництвом викладача, що 

забезпечує вивчення і закріплення теоретичних основ, сприяє набуттю 

практичних навичок, забезпечує розвиток самостійного мислення учнів. 

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 предмета “Периферійні пристрої та офісна техніка” учень 

повинен досягти наступних результатів:  

знати: техніку безпеки під час роботи із офісним обладнанням та перифе-

рійними пристроями ЕОМ; класифікацію периферійних пристроїв; організацію вве-

дення-виведення інформації в ЕОМ принципи і технології побудови сучасних 

периферійних пристроїв і іншої офісної техніки та їх призначення; методи та 

процеси експлуатації периферійних пристроїв та іншої офісної техніки; терміно-

логію і техніко-економічні характеристики периферійних пристроїв та іншої 

офісної техніки. 

вміти: самостійно експлуатувати сучасні периферійні пристрої та іншу 

офісну техніку; самостійно розробляти програми профілактичного обслугову-

вання периферійних пристроїв та офісної техніки; самостійно виконувати 

ремонтно-профілактичні роботи. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 
 

з них на 
лабортаорно
-практичні 

роботи 
   

1 Вступ. Загальні класифікація периферійних 
пристроїв. Організація введення-виведення 
інформації в ЕОМ  

2 - 

2 Пристрої введення інформації в ПК 10 6 
3 Пристрої виведення інформації 12 10 
4 Експлуатація периферійних пристроїв ЕОМ 4 2 
5 Офісна техніка 6 2 

Всього 34 20 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
з предмету “Периферійні пристроїв та офісна техніка” 

№ з/п Тема 

Кількість годин 

Всьо
го 
 

з них на 
лабортаорно-

практичні 
роботи 

1-2 Вступ. Загальні класифікація периферійних 
пристроїв. Організація введення-виведення інформації 
в ЕОМ  

2 - 

2. Пристрої введення інформації в ПК 10 6 

3-4 Клавіатура ПК та координатні пристрої введення 
інформації, їх будова, принципи роботи, 
експлуатації та обслуговування.  

2 - 

5-6 Сканери, їх типи та принцип роботи.  2 - 
7-8 Вивчення призначення клавіш клавіатури. 

Підключення і усунення несправностей клавіатури 
та координатних пристроїв введення інформації     

- 2 

9-10 Вправи по вивченню десятипальцевого методу 
друку - 2 

11-12 Вивчення будови та підключення сканерів - 2 
3. Пристрої виведення інформації 12 10 
13-14 Пристрої виведення інформації на тверду 

поверхню 2 - 

15-16 Встановлення  та налаштування драйвера принтера - 2 
17-18 Заправка та осблуговування картриджів 

струменевих принтерів. Встановлення СБПЧ - 2 

19-20 Заправка та обслуговування картриджів лазерних 
принтерів - 2 

21-22 Встановлення драйвера та обслуговування 
багатофункціональних пристроїв - 2 

23-24 Встановлення драйвера та налаштування друку на 
плоттері  - 2 

4. Експлуатація периферійних пристроїв ЕОМ 4 2 
25-26 Програмні засоби тестування та перевірки 

працездатності периферійних пристроїв 2 - 

27-28 Виконання ремонтно-профілактичних робіт із 
периферійними пристроями - 2 

5. Офісна техніка 6 - 
29-30 Засоби репрографії та оперативної поліграфії 2 - 
31-32 Засоби обробки документів та електрозв’язку 2 - 
33-34 Робота із копіювальною офісною технікою та 

засобами електрозв’язку - 2 

Всього  34 20 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Тема 1. Вступ. Загальні класифікація периферійних пристроїв. 

Організація введення-виведення інформації в ЕОМ 
Вступ. Структура та завдання предмету. Організація введення-виведення 

інформації в ЕОМ. Системні інтерфейси ПК. Синхронна та асинхронна передача 
інформації. Малі інтерфейси ПП. Контролери периферійних пристроїв ЕОМ. 
Периферійні пристрої (ПП) ЕОМ, їх місце і роль в організації роботи 
комп’ютерних систем та мереж. Класифікація периферійних пристроїв. 
Клавіатури. Координатні пристрої введення інформації. Дігітайзери. Сканери. 3D-
дігітайзери. Цифрові фото- та відеокамери. Аудіосистеми. Відеосистеми. 
Проектори. Пинтери. БФП. Плоттери.    

 

Тема 2. Пристрої введення інформації в ПК 
Пристрої введення інформації в ПК. Клавіатури ПК. Принцип дії. 

Конструктивне виконання. Призначення основних груп клавіш клавіатури. 
Підключення та усунення несправностей клавіатур. Маніпулятор миша (mouse) та 
трекбол. Класифікація, принцип дії маніпуляторів миша та трекболів. 
Підключення та усунення несправностей в роботі маніпуляторів миші  та трекбол. 
Підключення та робота із дігітайзером. Класифікація та прицнип роботи 
дігітайзера. Сканери. Конструкція, принцип дії сканерів. Підключення та 
усунення несправностей в роботі сканера.  

 

Лабораторно-практичні роботи:  
Вивчення призначення клавіш клавіатури. Підключення і усунення 

несправностей клавіатури та координатних пристроїв введення інформації. 
Вправи по вивченню десятипальцевого методу друку 
Вивчення будови та підключення сканерів 
 

Тема 3. Пристрої виведення інформації 
Пристрої виведення інформації на тверду поверхню. Класифікація 

пристроїв друку. Матричні пристрої друку, термопринтери. Принцип дії, основні 
технічні характеристики. Струменеві пристрої друку, принципи дії, конструкція. 
Лазерні пристрої друку, принципи дії, конструкція. Методи створення кольорових 
зображень. Будова картриджа чорно-білого та кольорового лазерного принтера. 
Плотери. Конструкція, принцип дії. 

 

Лабораторно-практична робота:  
Встановлення  та налаштування драйвера принтера 
Заправка та осблуговування картриджів струменевих принтерів. 

Встановлення СБПЧ 
Заправка та обслуговування картриджів лазерних принтерів 
Встановлення драйвера та обслуговування багатофункціональних пристроїв 
Встановлення драйвера та налаштування друку на плоттері 
 

Тема 4. Експлуатація периферійних пристроїв ЕОМ 
 

Програмні засоби тестування та перевірки працездатності периферійних 
пристроїв. Зовнішні та вбудовані апаратні засоби тестування працездатності 
периферійних пристроїв. Спеціалізоване діагностичне програмне забезпечення 
фірм „IBM”, „Compag”, „Hewlett-Pachard”, „Dell”, „Genrad” та ін.  Вбудовані в ОС 
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Windows засоби діагностики периферійних пристроїв. Порядок виконання 
ремонтно-профілактичних робіт.  

 

Лабораторно-практична робота:  
Виконання ремонтно-профілактичних робіт 
 

Тема 5.   Офісна техніка 
Класифікація засобів офісної  техніки. Засоби репрографії та оперативної 

поліграфії. Засоби фотографічного копіювання. Засоби електрофотографічного 
копіювання. Ксерографія. Засоби термографічного копіювання. Засоби 
різографічного копіювання. Устаткування для офсетного та флексографічного 
друку. Цифрові друкарські машини. Засоби обробки документів. Бігувальні та 
перфоруючі машини. Скріплювальне обладнання. Термоклейові апарати. Різальне 
устаткування. Машини для нанесення захисного покриття. Обладнання для 
тиснення.  

Засоби телеграфного зв’язку. Засоби факсимільної передачі інформації. 
Засоби телефонного та радіотелефонного зв’язку. Засоби електронної канцелярії. 
Спеціальні засоби оргтехніки.   
.   

 

Лабораторно-практична робота:  
Робота із копіювальною офісною технікою та засобами електрозв’язку.  
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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 
маніпуляторів керування введенням 
інформації та клавіатури, 
завантаження програм, 
розпізнавання екранного 
інтерфейсу ОС під прямим 
керівництвом у  структурованому 
середовищі. Знання потребують 
структурованої 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 
структурованому середовищі. 
Навички потребують структурованої 
підтримки. Без присвоєння 
кваліфікації. 

2 Учень має базові знання, що 
необхідні для роботи з апаратним 
забезпеченням комп’ютера. Знає 
клавіатурну розкладку та 
призначення функціональних, 
спеціальних та інших клавіш. 
Знання потребують структурованої 
підтримки. Без присвоєння 
кваліфікації. 

2 Учень має базові навички і здатний 
виконувати прості операції з 
апаратним забезпеченням 
комп’ютера. Працює з клавіатурою з 
усіма групами клавіш, під прямим 
керівництвом у структурованому 
середовищі. Навички потребують 
структурованої підтримки. Без 
присвоєння кваліфікації. 

3 Учень має базові знання, що 
необхідні для роботи з оснвоними 
пристроями комп’ютерної системи, 
пристроями зберігання та 
відображення інформації. Знання 
потребують структурованої 
підтримки. Без присвоєння 
кваліфікації. 

3 Учень має базові навички і здатний 
виконувати операції з основними 
пристроями системного блоку, 
пристроями зберігання та 
відображення інформації. Навички 
потребують структурованої 
підтримки. Без присвоєння 
кваліфікації. 

4 Учень має обмежений обсяг знань, 
що не обхідні для керування 
сканером, принтером та 
маніпуляторами керування 
курсором, знає основні складові 
системного блоку, застосовує 
знання під керівництвом у 
контрольованому середовищі. Несе 
часткову відповідальність за своє 
навчання. 

4 Учень має обмежений обсяг навичок 
і здатний виконувати завдання щодо 
пристроями введення-виведення 
інформації та носіями інформації,  
застосовує навички під керівництвом 
у контрольованому середовищі. 
Навички дозволяють реалізувати 
компетенції загального характеру. 
Несе часткову відповідальність за 
свої навички. 

5 Учень має обмежений обсяг знань, 
що не обхідні для застосування 
пристроїв введення-виведння 
інформації, носіїв інформації, знає 
загальні принципи їх 
функціонування, орієнтується в 
призначенні та розташувані 
пристроїв системного блоку, 

5 Учень має обмежений обсяг навичок 
компетенцій, які є в основному 
загальними за характером, що 
необхідні для практичного 
використання пристроїв введення-
вивдення інформації, носіїв 
інформації, вміє підключати 
зовнішні пристрої  засвоює навички 



 9 

Ба
ли

 

Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

засвоює знання під керівництвом у 
контрольованому середовищі. 
Знання відповідають компетенціям, 
які є загальними за характером. 
Несе часткову відповідальність за 
своє навчання. 

під керівництвом у конкретному 
середовищі. Навички дозволяють 
реалізовувати компетенції 
загального характеру. Несе часткову 
відповідальність за свої навички. 

6 Учень має обмежений обсяг 
конкретних знань і більш широкі 
компетенції, які є конкретними за 
характером, що необхідні для 
облсуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної 
системи, засвоює знання під 
керівництвом у контрольованому 
середовищі. Знання відповідають 
більш широким компетенціям, які є 
конкретними за характером. Несе 
відповідальність за своє знання. 

6 Учень має достатній обсяг 
конкретних навичок, що необхідні 
для обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної системи, 
застосовує навички під керівництвом 
у контрольованому середовищі. 
Навички дозволяють реалізовувати 
більш широкі компетенції 
конкретного характеру. Несе 
відповідальність за своє навчання. 

7 Учень має загальні базові 
теоретичні та практичні знання, що 
необхідні для обслуговування 
апаратного забезпечення 
комп’ютерної інформаційної 
системи, знає загальні принципи 
роботи пристроїв та їх 
класифікацію. Знання відповідають 
конкретному аспекту роботи та 
навчання. Відповідає за своє власне 
навчання. 

7 Учень має загальні практичні 
навички щодо обслуговування 
апаратного забезпечення комп’ю-
терних інформаційних систем, 
здатний виконувати діагностику та 
заміну окремих компонентів, 
здатний виконувати завдання під 
керівництвом. Має обмежений 
досвід практики у конкретному 
аспекті роботи. Відповідає за своє 
власне навчання. 

8 Учень має широкі загальні знання, 
базові теоретичні та практичні 
знання, що необхідні для 
обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної 
інформаційної системи, детально 
знає принципи роботи пристроїв, їх 
класифікацію та основні технічні 
характеристики.  Знання 
відповідають конкретному аспекту 
роботи та навчання. Відповідає за 
своє власне навчання. 

8 Учень має конкретні практичні 
навички щодо обслуговування 
апаратного забезпечення комп’ю-
терної інформаційної системи, 
визначається також здатність 
виконати практичні завдання під 
керівництвом. Має досвід практики у 
конкретному аспекті роботи. 
Відповідає за своє власне навчання. 

9 Учень має більш широкі загальні 
знання, базові теоретичні та 
практичні знання, що необхідні для 
обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної 
інформаційної системи, детально 
знає принципи роботи пристроїв, їх 

9 Учень має конкретні практичні 
навички, що необхідні для роботи 
обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної 
інформаційної системи, визначається 
здатність самостійно виконувати 
практичні завдання. під 



 10 

Ба
ли

 
Знає 

Ба
ли

 

Уміє 

класифікацію та технічні 
характеристики. Знання 
відповідають конкретному аспекту 
роботи та навчання. Відповідає за 
своє власне навчання. 

керівництвом. Має досвід практики у 
конкретному аспекті роботи. 
Відповідає за своє власне навчання. 

10 Учень має конкретні, теоретичні та 
практичні знання, що необхідні для 
обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної інфор-
маційної системи, детально знає 
принципи роботи пристроїв, їх 
класифікацію та технічні 
характеристики, визначається 
також здатність застосовувати 
спеціальні знання і вирішувати 
проблеми незалежно. Здатен до 
самокерування при навчанні. 

10 Учень має конкретні практичні 
навички, що необхідні для роботи 
обслуговування апаратного забезпе-
чення комп’ютерної інформаційної 
системи, визначається здатність 
застосовувати знання, навички і 
компетенції і вирішувати проблеми 
незалежно. 

11 Учень має значні конкретні знання, 
теоретичні та практичні знання, що 
необхідні для обслуговування 
апаратного забезпечення комп’ю-
терної інформаційної системи, де-
тально знає принципи роботи 
пристроїв, їх класифікацію та 
технічні характеристики. 
Спеціальні знання дозволяють 
вирішувати проблеми незалежно. 
Визначається здатність до 
самокерування при навчанні. 

11 Учень має значні конкретні практичні 
навички, що необхідні для роботи 
обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної 
інформаційної системи та  в 
комп’ютерній мережі. Визначається 
також здатність застосовувати 
спеціальні знання, навички і 
компетенції і вирішувати проблеми 
незалежно. Має практичний досвід 
роботи, як у простих, так і 
виняткових ситуаціях. 

12 Учень має значні конкретні 
практичні та теоретичні знання, що 
необхідні для обслуговування 
апаратного забезпечення 
комп’ютерної інформаційної 
системи, детально знає принципи 
роботи пристроїв, їх класифікацію 
та технічні характеристики. 
Спеціальні знання дозволяють 
вирішувати проблеми незалежно. 
Здатний до самокерування при 
навчанні та розв’язання 
нестандартних ситуацій. 

12 Учень має значні конкретні 
практичні знання, що необхідні для 
роботи обслуговування апаратного 
забезпечення комп’ютерної 
інформаційної системи. 
Визначається також здатність 
застосовувати спеціальні знання, 
навички і компетенції і вирішувати 
проблеми незалежно, а також 
розв’язувати нестандартні ситуації. 
Здатний до самокерування і має 
практичний досвід роботи, як у 
простих, так і виняткових ситуаціях.  
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