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Силабус 

з навчальної дисципліни 

«Архітектура комп’ютерів» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма: 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання II, семестр IV  

Кількість кредитів: 7, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит, РГ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc 

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Юдіна Анна Леонідівна 

Профайл викладача http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/юдіна-анна-

леонідівна 

Контактна інформація Ел. адреса: udinaanna077@gmail.com 

Телефон: +38(068)6440103 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?type=0 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції та лабораторні заняття(на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та науково-практичної 

літератури, консультування з викладачем, виконання розрахунково-графічної 

роботи. 

Мета і основні задачі дисципліни “Архітектура комп’ютерів” – 

вивчення архітектури обчислювальних машин та основ організації 

обчислювальних процесів, розподілу функцій поміж програмним та 

апаратним забезпеченням, принципів та способів побудови апаратних і 

програмних засобів обчислювальних машин, а також методів оцінки їх 

техніко-економічних показників, вивчення історії розвитку архітектури 

сучасного комп’ютерного парку, розгляд функціональної ієрархії апаратних 

засобів цифрової обчислювальної техніки, а також набуття знань, умінь та 

навиків у розробці архітектури сучасних комп’ютерних систем різного 

призначення. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
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Необхідна учбова база для вивчення курсу «Архітектура комп’ютерів» 

складається зі знань, отриманих студентами при вивченні курсів 

«Обчислювальна техніка», «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна 

логіка», «Системне програмування». В навчальному процесі знання, 

отримані студентами з курсу «Архітектура комп’ютерів» використовуються 

при вивченні дисциплін «Інженерія комп’ютерних систем», «Програмування 

мікроконтролерів», «Периферійні пристрої». 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

 тенденції розвитку науки та техніки в галузі комп’ютерної інженерії; 

 актуальні проблеми теорії розвитку комп’ютерів; 

 основні поняття, терміни та визначення; 

 загальні принципи побудови і функціонування комп’ютерів; 

 принципи організації обчислень в комп’ютерах; 

 принципи управління обчислювальним процесом; 

 принципи побудови пристроїв комп’ютерів і програм їх управління 

 способи організації пам’яті; 

 способи організації систем команд процесорів; 

 особливості архітектури процесорів різних класів; 

 методи підвищення продуктивності комп’ютерних систем; 

 способи організації процесів введення і виведення інформації і 

режими роботи комп’ютерів. 

уміти: 

 розробляти архітектуру процесора; 

 визначати систему команд, структуру даних, способи адресації; 

 розробляти алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні 

різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки 

інформації між апаратними і програмними компонентами; 

 розробляти архітектуру пам'яті комп’ютера з урахуванням 

ієрархічного принципу її побудови і розподілу адресного простору 

між компонентами системи;; 

 розробляти алгоритми обміну інформацією процесора з зовнішніми 

пристроями в режимах програмного опитування готовності, 
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переривань і прямого доступу; 

 розробляти функціональні і принципові схеми пристроїв комп'ютера 

(управляючого, арифметичного, запам'ятовуючого, вводу-виводу та 

інших); 

 розробляти мікроалгоритми і мікропрограми реалізації різних 

операцій. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Дисципліна забезпечує формування загальних і  фахових компетенцій:  

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

P1.Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також 

державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

P3. Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення 

комп’ютерних систем та мереж. 

P5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до 

розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, 

кіберфізичних систем тощо. 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів. 

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих задач, 

критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати прийняті 

рішення. 

Очікувані програмні результати навчання: 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії. 

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, соціальному і 

екологічному контексті. 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності. 
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N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування 

нових ідей. 

N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач 

комп’ютерної інженерії. 

N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті 

рішення. 

N19. Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та 

реалізовувати у межах компетенції рішення.  

N20. Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою 

поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення.  

N21. Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

Структура курсу 

 

Номер 

теми 
Основні питання лекцій ПРН 

Денна форма 

Усього Лекц

(год.) 

Лаб. 

роб. 
(год.) 

Сам. 

роб. 

(год.) 

4 семестр 

Змістовний модуль 1. Загальні принципи організації комп’ютерів 

1 Вступ. Поняття архітектури комп’ютера. 

Багаторівнева комп’ютерна організація. 

Семантичний розрив між архітектурними 

рішеннями комп’ютерів і їх програмним 

оточенням. Історія розвитку архітектури 

комп'ютерів. Аналогові, гібридні й цифрові 

обчислювальні машини. Класифікація 

комп'ютерів та їх основні характеристики. 

Покоління комп’ютерів. Методи вимірювання 

продуктивності комп’ютерів.  

N1, 
N4 

 

10 

 

2 
 

 
 

8 

2 Арифметичні основи цифрових комп’ютерів 
Позиційні системи числення, що 
використовуються в комп’ютерах та критерії їх 
вибору. Переклад чисел з однієї позиційної 
системи числення в іншу. Форми подання чисел 
в розрядній сітці. Кодування двійкових чисел. 
Контроль переповнювання розрядної сітки при 
виконанні арифметичних операцій над числами 
в різних кодуваннях.  

N1, 
N7, 
N8, 
N11, 
N16, 
N21 

12 2 2 8 

3 Загальні принципи організації комп’ютерів 
Структурна схема комп’ютера. Принципи фон 
Неймана.  Класична  структура  машини  фон  

N1, 
N3, 
N7, 

14 2 4 8 
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Неймана та принцип функціонування.  
Прінстонська та гарвардська архітектури та їх 
порівняльна характеристика. 
Принципи організації процесорів 

Структурна схема процесора. Призначення, 

класифікація і основні характеристики 

арифметично- логічних пристроїв (АЛП) 

процесора. Структурна організація АЛП. 

Пристрої керування центрального процесору. 

N8, 
N11, 
N16, 
N21 
 

4 Основи мікропрограмування. Принцип 
мікропрограмного керування. Мікрооперації, 
мікроалгоритми та способи їх опису. Мова 
мікрооперацій. Мікрокоманди, мікропрограми 
та їх опис на функціональному та 
функціонально-структурному рівні. Блоки 
мікропрограмного керування. Структура 
мікрокоманди. Різновидності 
мікропрограмування. Формування тривалості 
керуючих сигналів мікрокоманди. Способи 
формування адрес мікрокоманд в пам’яті 
мікрокоманд. Блоки мікропрограмного 
керування з примусовою, природною та 
відносною адресацією мікрокоманд. Способи 
зменшення довжини мікрокоманди для блоків 
мікропрограмного керування з примусовою 
адресацією. Забезпечення роботи з 
мікроподпрограмами. Методи підвищення 
продуктивності комп’ютерів на 
мікропрограмному рівні.  

N1, 
N3, 
N7, 
N8, 
N11, 
N16, 
N21 

16 4 4 8 

Всього годин за 1 модуль 52 10 10 32 

Змістовний модуль 2.  Процесори 

5 Архітектура системи команд процесора.  
Системи і класифікація команд. Структура і 

формати машинних команд. Способи адресації 

операндів машинних команд: адресація без 

використання РЗП, адресація з використанням 

РЗП, адресація з використанням стекової 

пам'яті. Структура и формати команд 

мікропроцесорів IA32/IA32- EM64T. Системи і 

класифікація команд мікро- процесорів з  

архітектурою Alpha, UltraSparc, MAJC, PA-

RISC, Power/PC. 

N1, 
N3, 
N11 

12 4  8 

6 Організація пам’яті. .Структурна організація 
пам'яті: внутрішня та зовнішня пам’ять. 
Логічна організація пам'яті Фізична 
організація основної пам'яті: енергозалежна та 
енергонезалежна пам’ять, статична, 
динамічна, синхронна та асинхронна пам’ять. 

N1, 
N3, 
N7, 
N8, 
N11, 
N16, 
N21 

14 2 4 8 
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7 Процесори. Класифікація і основні 
характеристики процесорів. Макро і мікро 
архітектура процесорів. CISC та RISC-
архітектури. Архітектура Power. SDC- та 
VLIW-комп’ютери. Архітектура EPIC. 
Архітектура процесорів з паралелізмом рівня 
команд. Структури універсальних, проблемно- 
орієнтовних і спеціалізованих 
мікропроцесорів с архітектурою  Alpha, 
UltraSparc, MAJC, PA-RISC, Power/PC,  
мультимедійних та комунікаційних 
процесорів. 

N1, 
N3, 
N4, 
N11, 
N16, 
N21 

 

18 2 6 10 

8 Методи підвищення продуктивності 
процесорів та комп’ютерних систем на їх 
основі. Огляд технологічних, схемо технічних, 
структурних та алгоритмічних методів. 
Конвейєрна обробка. Етапи виконання команд 
і робочий цикл процесора. Супер скалярні 
комп’ютери. Конфлікти в конвейері та методи 
їх усунення: прогнозування переходів, 
усунення залежності за даними, просування 
даних, спекулятивне виконання, виконання зі 
зміною послідовності команд. Реалізація 
конвейерної обробки в мікропроцесорах 
Pentium 4, Alpha, UltraSparc, MAJC, PA-RISC, 
Power/PC. 

Організація системи кеш-пам’яті. Стратегії 

завантаження та відвантаження, пошуку, 

заміщення.  Кеш прямого відображення та 

набірно-асоціативний кеш. Архітектури рівнів 

багаторівневої кеш пам’яті. Протокол MESI. 

Реалізація багаторівневої кеш-пам’яті в 

багатопроцесорних SMP-системах. 

N1, 
N3, 
N4, 
N8, 
N11, 
N16, 
N20, 
N21 

12 2 2 8 

Всього годин за 2 модуль 56 10 12 34 

Змістовний модуль 3.  Архітектура процесорів 

9 Організація системи введення/виведення 

Програмний полінг. Основні поняття 

організації інтерфейсів процесора, пам’яті, 

зовнішніх пристроїв. Задачі, що виникають в 

процесі введення/виведення. Обмін, що 

керується програмно та різновиди програмного 

полінгу. Основні функції, типи і структури 

каналів  введення/виведення.   

Система переривань процесора. 

Призначення, функції та характеристики 

системи переривань процесору. Цикл обробки 

переривання. Система пріоритетів переривань. 

Обробка переривань з різними пріоритетами. 

Організація програмного керування 

пріоритетами. Класифікація переривань. 

N1, 
N7, 
N8, 
N16, 
N21 

12 2 2 8 
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Централізовані та децентралізовані системи 

переривань. Обробка векторних переривань в 

системах с централізованим арбітром. Вплив 

організації системи переривань на 

продуктивність комп’ютера. 

Прямий доступ до пам’яті. 

Призначення та організація прямого доступу до 

пам'яті (ПДП). Загальна структура системи з 

ПДП. Структура одно канального контролеру 

ПДП. Порядок обміну інформацією в системах 

з ПДП. Режими прямого доступу до пам’яті. 

10 Архітектура IBM PC 

Архітектура системної плати 

Південний та північний міст чипсета. Flash 

ROM BIOS. Шина процесора. Шина пам'яті. 

Шини введення/виведення. Архітектура та 

характеристики шин PCI, PCI-X, USB, SCSI, 

IEEE 1394. Розподіл адресного простору 

пам’яті: основна пам’ять, UMA, HMA, XMS та 

EMS. Пам'ять SRAM, DRAM, SDRAM, FPM 

DRAM, EDO DRAM, BEDO DRAM, SDRAM, 

ESDRAM, DDR SDRAM, SLD DRAM, RD 

DRAM, ROM, PROM, EPROM, 

EEPROM,  Flash  EEPROM,  FRAM. 
Мікросхеми пам’яті SOJ, TSOP, SIP, SIMM, 
DIMM, RIMM. 

Організація системи переривань та підсистеми 

прямого доступу до пам’яті IBM-сумісних 

комп’ютерів. 

N1, 
N3, 
N7, 
N8, 
N11, 
N16, 
N21 

14 2 4 8 

11 Управління стандартними пристроями 

введення/виведення 

Клавіатура. Структурно-функціональна схема 
підсистеми клавіатури. Організація блоку 

клавіатури. Контролер клавіатури та контролер 
системного блоку клавіатури і їх взаємодія. 

Переривання INT 9h та його обробка. 
Відеосистема. Основні модулі відео системи. 

Принципи формування зображення. Режими 

роботи відеоадаптерів. Формування зображення 

символів в текстовому режимі. Таблиці 

шрифтів. Відео сторінки. Байти відео атрибутів. 

Формування зображення в графічному режимі. 

Підтримка відео системи з боку ROM BIOS. 

N1, 
N3, 
N7, 
N8, 
N11, 

N16, 

N21 

12 2 2 8 

12 Управління дисковими накопичувачами 

Структура магнітних дисків. 

Фізична структура магнітних дисків. Логічна 

структура НГМД. Файлова система FAT12. 

Логічна структура НЖМД. Призначення та 

N1, 
N3, 
N7, 
N8, 
N11, 
N16, 

14 2 4 8 
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структура Boot Record та Master Boot Record. 

Файлові системи FAT16, FAT32, NTFS, 

Ext2/Ext3. 

Структура оптичних дисків 

Фізична структура оптичних дисків. Логічна 

структура оптичних дисків. Файлові системи 

CDFS та UDF. 

Засоби середнього рівня для роботи з 

магнітними дисками 

Переривання ROM BIOS для роботи з 

магнітними дисками на фізичному рівні. CHS-

адресація і її обмеження. Режим LBA. 

Засоби низького рівня для роботи з 

магнітними дисками 

Програмні моделі контролерів НГМД та 

НЖМД. Програмування контролерів НМД на 

рівні портів введення/виведення. Пакетний 

інтерфейс ATAPI. 

N21 

13 Розподіл системних ресурсів. Пам'ять системи 

та пам'ять плат адаптерів. Розподіл каналів 

DMA, ліній IRQ та портів введення/виведення. 

Конфігураційний простір PCI. Функції PCI 

BIOS. Конфігурація SCSI-пристроїв. Методи 

усунення конфліктів периферійних пристроїв. 

Технологія Plug-and-Play. 

Призначення та принципи дії BIOS та UEFI. 

Виконання POST процедури.  

N1, 
N3, 
N7, 
N8, 
N11, 

N16, 

N21 

12 2 2 8 

14 Cучасні комп’ютери та комп’ютерні системи. 

Технології паралельної обробки даних. 

Перспективи розвитку елементної бази 

сучасних комп’ютерних систем. Призначення та 

архітектура сучасних комп’ютерних систем. 

Матричні процесори. Векторно-конвеєрні 

комп’ютери. Системи з масовою паралельною 

обробкою інформації.  Багатопотокова обробка 

інформації.  Класифікація паралельних 

комп’ютерних систем. Технологія HTT. 

Технології комунікаційних мереж 

багатопроцесорних систем. Технологія IoT. 

Технології гібридних та кіберфізичних систем.  

N1, 
N3, 
N4 
N8, 
N11, 

N16, 

N20, 

N21 

14 4  10 

Всього годин за 3 модуль 78 14 14 50 

Розрахунково-графічна робота 

N7, 

N8, 

N11, 

N16, 

N19, 

N20, 

N21 

   

 

20 
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Семестровий контроль    4 

Всього годин  210 34 36 140 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Лабораторні роботи Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність 

виконання завдань, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  

3 Іспит Наприкінці семестру 

 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

4 Розрахунково-графічна 

робота 

Наприкінці семестру 

 

Самостійність, правильність 

виконання завдань, логічність, 

відповідність варіанту, 

оригінальність та 

комплексність 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних і лабораторних занять. 

2. Активна участь на лекційних та лабораторних заняттях. 

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, розрахунково-

графічної роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  10 

Лабораторні роботи: виконання, захист 30 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи, 

опрацювання питань для самостійної підготовки 

30 

Розрахунково-графічна робота 10 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.  

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат». 

Перевірка розрахунково-графічної роботи на академічний плагіат 

здійснюється викладачем (перевірка відповідності заданому варіанту та 

самостійності виконання) під час консультування та захисту. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jf_p-5YjEyr6ztOHFD8P6L2TNlS0D7q61  

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи. 

6. Питання до іспиту. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 
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