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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта/Педагогіка 

 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

014  –  Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

  ________________ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

2-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,77 

самостійної роботи 

студента – 5,55 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

30 год.  — 

Практичні 

20 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

100 год.  — 

Індивідуальні  

завдання: _______ 

  

Вид контролю: 

диф.залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в 

основі дисципліни та ознайомлення з архітектурою обчислювальних систем.  

Завдання: надання студентам знань щодо принципів побудови та 

функціонування ЕОМ та обчислювальних систем. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: архітектуру і характеристики ЕОМ;  систему команд ЕОМ;  склад і 

принципи організації ЕОМ;  функціонування окремих підсистем ЕОМ і систем в 

цілому; 

вміти:  переводити числові значення в різні системи числення; записувати 

машинні коди; використовувати низькорівневу мову програмування; аналізувати 

роботу вузлів і блоків ЕОМ. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Архітектура і структура комп'ютерів.  

Організація комп'ютерних систем, як комплексу технічних засобів.  

Тема 1. Стан і тенденції розвитку ЕОМ. Різні типи комп’ютерів і сфери їх 

використання. Класифікації ЕОМ. Загальні принципи побудови комп'ютерів. 

Архітектурна фон Неймана. Архітектура і структура комп'ютерів. Основні 

характеристики ЕОМ. Системи числення. Переведення чисел з однієї системи у 

іншу. Машинні коди. Арифметичні основи ЕОМ. 

Тема 2. Організація комп'ютерних систем. Багаторівнева структура ЕОМ. 

Принципи розробки сучасних комп'ютерів. RISC та  CISC архітектура. Паралелізм 

на рівні команд. Паралелізм на рівні процесорів.  Структури центрального 

процесора. Взаємодія елементів під час роботи процесора. Робота програми у 

командному режимі. 

Тема 3. Ієрархічна структура пам’яті. Типи пам'яті. Загальні положення. 

Способи адресації. Організація та робота оперативної пам'яті ЕОМ. Основні 

характеристики. Кеш-пам’ять. Принципи побудови пам’яті на регістрах. 

Розміщення інформації в пам’яті комп’ютера. Структура пам’яті. Регістри. 

Організація пам'яті. Особливості  WIN32. 

Тема 4. Система переривань. Організація функціонування системи 

переривань, механізми переривань (вектори переривань, пріоритети, 

розпізнавання переривань). Програмно-керований пріоритет переривань. Вектор 

переривання. Робота мікропроцесора під час виконання переривання. 

Тема 5. Цифрова логіка і цифрові системи. Основні будівельні блоки 

(логічні елементи, тригери, лічильники, регістри та ін.); фізичні принципи роботи 

логічних елементів (тимчасові затримки на функцію, здатність навантаження 

входу і виходу). Схеми з пам'яттю. Умови роботи тригера. Таблиця переходів. 

 

Змістовий модуль 2. Організація інтерфейсів. Різновиди архітектури 

обчислювальних систем. 
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Керування обміном даними на різних рівнях структури ЕОМ. Класифікація 

обчислювальних систем. 

Тема 6. Загальні положення організації підсистем введення - виведення. 
Керування обміном даними. Загальна характеристика і класифікація інтерфейсів. 

Види інтерфейсів. Контролер прямого доступу. Режими роботи контролера. 

Параметри роботи каналу доступу. Інтерфейс системної шини. Інтерфейси і 

зв'язок. Основні характеристики. Основи механізму арбітражу шини. Різновиди 

циклів шини. Підготовка командного файлу. Асемблювання та транслювання 

програми. 

Тема 7. Мікроархітектурний рівень. Тракт даних. Мікрокоманди. 

Керування мікрокомандами. Аналіз роботи основних пристроїв комп’ютера. 

Тема 8. Рівень архітектури команд. Типи даних. Формати команд. 

Адресація. Типи команд. Дослідження способів адресації. 

Тема 9. Рівень операційної системи. Режими роботи ЕОМ. Режим 

безпосереднього доступу. Багатопрограмний режим. Режим розподілу часу. 

Дослідження виконання арифметичних операцій процесором. Дослідження 

організації переходів. Механізм передачі керування. Способи 

уведення/виведення. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 
у

сь
о
го

 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 2 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Архітектура і структура комп'ютерів. 

Тема 1. Стан і тенденції розвитку 

ЕОМ. Різні типи комп’ютерів і 

сфери їх використання. 

Класифікації ЕОМ. Загальні 

принципи побудови комп'ютерів. 

Архітектурна фон Неймана. 

Архітектура і структура 

комп'ютерів. Основні 

характеристики ЕОМ. Системи 

числення. Переведення чисел з 

однієї системи у іншу. Машинні 

коди. Арифметичні основи ЕОМ. 

17 4 8   5       

Тема 2. Організація комп'ютерних 

систем. Багаторівнева структура 
13 6 2   5       
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ЕОМ. Принципи розробки сучасних 

комп'ютерів. RISC та  CISC 

архітектура. Паралелізм на рівні 

команд. Паралелізм на рівні 

процесорів.  Структури 

центрального процесора. Взаємодія 

елементів під час роботи процесора. 

Робота програми у командному 

режимі. 

Тема 3. Ієрархічна структура 

пам’яті. Типи пам'яті. Загальні 

положення. Способи адресації. 

Організація та робота оперативної 

пам'яті ЕОМ. Основні 

характеристики. Кеш-пам’ять. 

Принципи побудови пам’яті на 

регістрах. Розміщення інформації в 

пам’яті комп’ютера. Структура 

пам’яті. Регістри. Організація 

пам'яті. Особливості  WIN32. 

16 4 2   10       

Тема 4. Система переривань. 

Організація функціонування 

системи переривань, механізми 

переривань (вектори переривань, 

пріоритети, розпізнавання 

переривань). Програмно-керований 

пріоритет переривань. Вектор 

переривання. Робота 

мікропроцесора під час виконання 

переривання. 

16 4 2   10       

Тема 5. Цифрова логіка і цифрові 

системи. Основні будівельні блоки 

(логічні елементи, тригери, 

лічильники, регістри та ін.); фізичні 

принципи роботи логічних 

елементів (тимчасові затримки на 

функцію, здатність навантаження 

входу і виходу). Схеми з пам'яттю. 

Умови роботи тригера. Таблиця 

переходів. 

14 2 2   10       

Разом за змістовим модулем 1 76 20 16   40       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Організація інтерфейсів. Рівні архітектури комп’ютера 

Тема 6. Загальні положення 18 4 4   10       
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організації підсистем введення - 

виведення. Керування обміном 

даними. Загальна характеристика і 

класифікація інтерфейсів. Види 

інтерфейсів. Контролер прямого 

доступу. Режими роботи 

контролера. Параметри роботи 

каналу доступу. Інтерфейс 

системної шини. Інтерфейси і 

зв'язок. Основні характеристики. 

Основи механізму арбітражу шини. 

Різновиди циклів шини. Підготовка 

командного файлу. Асемблювання 

та транслювання програми. 

Тема 7. Мікроархітектурний рівень. 

Тракт даних. Мікрокоманди. 

Керування мікрокомандами. Аналіз 

роботи основних пристроїв 

комп’ютера. 

12 2    10       

Тема 8. Рівень архітектури команд. 

Типи даних. Формати команд. 

Адресація. Типи команд. 

Дослідження способів адресації. 

22 2    20       

Тема 9. Рівень операційної системи. 

Режими роботи ЕОМ. Режим 

безпосереднього доступу. 

Багатопрограмний режим. Режим 

розподілу часу. Дослідження 

виконання арифметичних операцій 

процесором. Дослідження 

організації переходів. Механізм 

передачі керування. Способи 

уведення/виведення. 

22 2    20       

Разом за змістовим модулем 2 74 10 4   6       

Усього годин  150 30 20   100       

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1.  Системи числення. Переведення чисел з однієї системи у іншу. 

Машинні коди. Арифметичні основи ЕОМ. 
8 

2. 3 Взаємодія елементів під час роботи процесора. Робота програми у 2 
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командному режимі. 

3.  Розміщення інформації в пам’яті комп’ютера. Структура пам’яті. 

Регістри. Організація пам'яті. Особливості  WIN32. 
2 

4. 5 Вектор переривання. Робота мікропроцесора під час виконання 

переривання. 
2 

5.  Таблиця переходів. 2 

6.  Підготовка командного файлу. Асемблювання та транслювання 

програми. 
4 

Усього 20 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1.  Стан і тенденції розвитку ЕОМ. Різні типи комп’ютерів і сфери їх 

використання. Класифікації ЕОМ. Загальні принципи побудови 

комп'ютерів. Архітектурна фон Неймана. Архітектура і структура 

комп'ютерів. Основні характеристики ЕОМ. Системи числення. 

Переведення чисел з однієї системи у іншу. Машинні коди. 

Арифметичні основи ЕОМ. 

5 

2.  Організація комп'ютерних систем. Багаторівнева структура ЕОМ. 

Принципи розробки сучасних комп'ютерів. RISC та  CISC 

архітектура. Паралелізм на рівні команд. Паралелізм на рівні 

процесорів.  Структури центрального процесора. Взаємодія 

елементів під час роботи процесора. Робота програми у 

командному режимі. 

5 

3.  Ієрархічна структура пам’яті. Типи пам'яті. Загальні положення. 

Способи адресації. Організація та робота оперативної пам'яті 

ЕОМ. Основні характеристики. Кеш-пам’ять. Принципи побудови 

пам’яті на регістрах. Розміщення інформації в пам’яті 

комп’ютера. Структура пам’яті. Регістри. Організація пам'яті. 

Особливості  WIN32. 

10 

4.  Система переривань. Організація функціонування системи 

переривань, механізми переривань (вектори переривань, 

пріоритети, розпізнавання переривань). Програмно-керований 

пріоритет переривань. Вектор переривання. Робота 

мікропроцесора під час виконання переривання. 

10 

5.  Цифрова логіка і цифрові системи. Основні будівельні блоки 

(логічні елементи, тригери, лічильники, регістри та ін.); фізичні 

принципи роботи логічних елементів (тимчасові затримки на 

функцію, здатність навантаження входу і виходу). Схеми з 

пам'яттю. Умови роботи тригера. Таблиця переходів. 

10 

6.  Загальні положення організації підсистем введення - виведення. 10 
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7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни  “Архітектура 

комп’ютерів” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 
8. Методи контролю 

 

Основні види контролю засвоєння змісту навчальної дисципліни  

“Архітектура комп’ютерів” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю 

протягом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль – диференційований залік після вивчення курсу. 

 

 

 

Керування обміном даними. Загальна характеристика і 

класифікація інтерфейсів. Види інтерфейсів. Контролер прямого 

доступу. Режими роботи контролера. Параметри роботи каналу 

доступу. Інтерфейс системної шини. Інтерфейси і зв'язок. Основні 

характеристики. Основи механізму арбітражу шини. Різновиди 

циклів шини. Підготовка командного файлу. Асемблювання та 

транслювання програми. 

7.  Мікроархітектурний рівень. Тракт даних. Мікрокоманди. 

Керування мікрокомандами. Аналіз роботи основних пристроїв 

комп’ютера. 

10 

8.  Рівень архітектури команд. Типи даних. Формати команд. 

Адресація. Типи команд. Дослідження способів адресації. 
2 

9.  Рівень операційної системи. Режими роботи ЕОМ. Режим 

безпосереднього доступу. Багатопрограмний режим. Режим 

розподілу часу. Дослідження виконання арифметичних операцій 

процесором. Дослідження організації переходів. Механізм 

передачі керування. Способи уведення/виведення. 

2 

 Разом  100 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест 

(диферен-

ційований залік) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль  

№ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
100 

11 11 11 11 11 11 11 11 12 
 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Таненбаум Э. Архітектура комп’ютера. 4-е издание.  СПб.: Питер, 2005. – 699 

с. 

2. Корнеев В.В. Параллельные вычислительные системы. М.: «Нолидж», 1999. – 

320 с. 

3. Хокни Р., Джессхоул К. Параллельные ЭВМ. Архитектура, программирование 

и алгоритмы.   Пер. с англ.   М.: Радио и связь, 1986. – 392 с. 
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4. Коуги П.М. Архитектура конвейерных ЭВМ. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 

1985. – 360 с. 

5. Пирогов В.Ю. Ассемблер на примерах. СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 416 с. 

6. Бройдо В.Л., Ильина О.П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 

СПб.: Питер, 2006. – 718 с.  

7. Юров В.И Assembler. 2-е издание Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006. – 631 

с. 

8. Зубов С.В. Assembler. Язык неограниченных возможностей. М: Изд. «ДМК 

Пресс», 1999. – 235 с. 

9. Халабия Р.Ф. Организация вычислительных систем и сетей. Учебное пособие. 

М.: Изд-во МГАПИ, 2000. – 141 c. 

10. Гергель В.П., Стронгин Р.Г. Основы параллельных вычислений для 

многопроцессорных вычислительных систем. Учебное пособие. Нижний 

Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2003. - 184 с. 

11. Ульянов М.В. Архитектуры процессоров. Учебное пособие. М.: Изд-во 

МГАПИ, 2002. – 68 с. 

Допоміжна 

1. Чередов А.Д. Организация ЭВМ и систем. Учебное пособие. Томск: Изд.ТПУ, 

2000.– 136 с.  

2. http://scireg.informika.ru/text/teach/topolog/content.htm Архитектуры и топологии 

многопроцессорных вычислительных систем. 

3. http://www2.sscc.ru/Links/Litera/hpc/   Коломкин А.В., Немнюгин С.А. 

Программирование для высокопроизводительных ЭВМ. 

http://scireg.informika.ru/text/teach/topolog/content.htm

