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1. Мета дисципліни: розуміння особливостей архітектури сучасних обчислювальних 

систем, зокрема, процесорів, комп’ютерної периферії та їх взаємодії; знання основних 

тенденцій розвитку та фундаментальні принципи роботи комп’ютерних систем; уміння 

розробляти тести параметрів обчислювальної системи, реалізувати нестандартну 

арифметику в обчислювальній системі. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

Знати базові поняття дискретної математики, пройти курс програмування. 

Вміти працювати з системами числення, виконувати дії в Булевій алгебрі, 

використовувати різні класи пам’яті в програмах, програмувати. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Предметом навчальної дисципліни «Архітектура 

обчислювальних систем» є вивчення сучасної парадигми комп’ютингу; особливості 

архітектури процесорів RISC, CISC; абстракції введення/виведення даних, структуру  та 

формати команд, адресацію операндів команд в будь-якій за розміром пам’яті, реалізацію 

віртуальної пам’яті; реалізацію арифметики чисел з фіксованою та плаваючою точкою; 

принципи побудови машинних кодів та асемблерів; принципи побудови конвеєрів команд; 

принципи роботи системи переривань; принципи  реалізації системних магістралей; методи 

оптимізації роботи підсистеми процесор-пам’ять в мультипрограмних та багатопроцесор-

них системах. 

Дисципліна «Архітектура обчислювальних систем» є базовою для вивчення таких 

спеціальних дисциплін як "Операційні системи", "Комп’ютерні мережі", "Системне 

програмування", "Комп’ютерна геометрія". 

Навчальна дисципліна “Архітектура обчислювальних систем” є обов’язковою /вільного 

вибору студента дисципліною та є складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти: галузі знань 12 „Інформаційні 

технології” зі спеціальності 124 – “Системний аналіз»”, освітньо-професійної програми – 

„Системний аналіз”; 
Викладається у 3 семестрі 2 курсу в обсязі – 90 год. 

 

3 кредити ECTS, зокрема: лекції – 28/30 год., лабораторні – 10/12 год., консультації – 0 

год., самостійна робота – 52/48 год.  

У курсі передбачено 2 змістовні модулі та 2 контрольні роботи.  

Завершується дисципліна – іспитом в 3 семестрі. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен мати: 

ФК 6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і 

процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, 

прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних. 

ФК 7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної 

реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: 

об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні 

математичні пакети, проектувати бази даних і знань. 

ФК 8. Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, 

створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

 

 

  

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 
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Результат 

навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація ; 4. 

автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або методи і 

технології) викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 

Код Результат навчання 

РН 1.1 
Знати фундаментальні принципи 

організації комп’ютерів 
Лекція 

Контрольна 

робота, 60% 

правильних 

відповідей 

15% 

РН 1.2 
Знати основи машинної 

арифметики  
Лекція 20% 

РН 1.3 
Знати реалізації підсистем 

процесора 
Лекція 30% 

РН 2.1 

Вміти провести оцінку основних 

архітектурних та схемотехнічних 

особливостей обчислювальної 

системи 

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 
Робота на 

практичних 

заняттях 

20% 

РН 2.2 

Вміти працювати з підсистемою 

введення/виведення комп’ютера  

Лабораторна 

робота, 

самостійна 

робота 

15% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

                                 Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання  

РН  

1.1  

РН  

1.2  

РН  

1.3  

РН  

2.1  

РН  

2.2  
ПР 6. Володіти сучасними методами розробки програм і 

програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень 

щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур 

і операцій 

+ + + + + 

ПР 7. Знати архітектуру сучасних обчислювальних систем і 

комп’ютерних мереж + + + + + 
ПР 9. Розуміти українську та іноземну мови на рівні, дос-

татньому для обробки фахових інформаційно-літературних 

джерел, професійного усного і письмового спілкування, 

написання текстів за фаховою тематикою. 

+ + +   

ПРСАПР 3. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впровад-

жувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби 

роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і 

мережах 

   + + 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: Контроль знань студентів здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 

100-бальною шкалою.  

Семестрове оцінювання. Робота в семестрі складається з 2-х змістовних модулів. При 

виставленні балів за частину враховується: оцінка за контрольну роботу – 35 балів, робота 

студентів на заняттях – 22 бали, виконання самостійної роботи – 13 балів.  

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту – 30 балів.  

Результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1, PH2.2.  
Форма проведення і види завдань: письмова.  
Види завдань: 2 теоретичних питання та 1 задача.  
Підсумкова оцінка 100=70 (семестр)+30 (іспит).  

 

Критерії оцінювання на іспиті 
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Завдання Види завдвнь Максимальний відсоток 

від 30 балів 

Всього 

відсотків 

Завдання 1,2 Теоретичне питання   60% 
100% 

Завдання 3 Задача 40% 

 

 

Запитання для підготовки до іспиту 
 

1. Поняття: архітектура, структура та схемотехніка ЕОМ. Абстракція функцій, даних. 

2. Аналогові та цифрові обчислення. Сучасна електронна елементна база та двійкова система 

числення. NRZ-сигнали. 

3. Необхідність у мікромінітюарізації процесорів. 

4. Закон Мура масштабування апаратного забезпечення обчислювальних систем. 

5. Зв’язок тактової частоти цифрового автомата та виділяємого ним тепла. Схемотехнічні 

наслідки. 

6. Особливості сучасного техпроцесу великих інтегральних мікросхем та його вплив на 

архітектуру комп’ютерів. 

7. Абстракція центрального процесора. 

8. Принципи Фон Неймана (як парадигма сучасних ЕОМ).  

9. Вплив основних класів задач на структуру (архітектуру) комп’ютерів. 

10. ЦП: зовнішні потоки даних, синхронізація подій, розрядність, слово процесора. 

11. ЦП: основний цикл процесора, команда, цикл обробки команди. 

12. ЦП: основний регістровий пул, розгортка у часі основного циклу процесора. 

13. ЦП: основні регістри процесора Pentium. 

14. ЦП: абстракція команд, асемблери. 

15. ЦП: адресність команд на прикладах фрагментів коду. 

16. ЦП: типи команд (основні групи, коротка характеристика груп). 

17. ЦП: адресація оперативної пам’яті (загальна проблематика, абсолютна, лінійна та неявна 

базована адресація). 

18. ЦП: адресація оперативної пам’яті (явна базована та сегментна адресація). 

19. ЦП: адресація оперативної пам’яті (сторінкова організація пам’яті, віртуальна пам’ять). 

20. ЦП: режими адресації операндів в командах (варіанти логічних адрес). 

21. Комп’ютерна арифметика. Суть арифметики з фіксованою точкою. Прямий код. 

22. Комп’ютерна арифметика. Особливості арифметики з фіксованою точкою, аномалії, 

арифметика насичення. 

23. Комп’ютерна арифметика. Доповнюючий код (представлення, геометрична 

інтерпретація, аномалія +2n). 

24. Комп’ютерна арифметика. Логічні, циклічні та арифметичні зсуви, множення на 2n чисел  

з фіксованою точкою.  

25. Комп’ютерна арифметика. Числа з плаваючою точкою: характеристика, нормалізована 

мантиса. Стандарт IEEE 754. 

26. Комп’ютерна арифметика. Обґрунтуйте доцільність використання представлення 

порядків чисел з плаваючою точкою у формі характеристики. 

27. Комп’ютерна арифметика. Числа з плаваючою точкою: особливості та аномалії. 

28. Комп’ютерна арифметика. Числа з плаваючою точкою: реалізація додавання та 

віднімання, важливість дій з розширеною мантисою, рекомендації стандарту IEEE 754 

щодо розширення, ненормалізовані представлення. 

29. Комп’ютерна арифметика. Числа з плаваючою точкою: реалізація множення та ділення, 

NaN-значення. 

30. ЦП. Конвеєр команд: доцільність, етапи, оцінки ефективності, типи конфліктів. 

31. ЦП. Конвеєр команд: методи “Конвеєризації” умовних переходів. 

32. ЦП. Конвеєр команд: методи мінімізації та усунення конфліктів по даним. 
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33. ЦП. Конвеєр команд: багатотактні команди та обходи структурних конфліктів. 

34. ЦП. Конвеєр команд: проблема точної фіксації переривання. 

35. ЦП. Конвеєр команд: суперскалярні та VLIW-архітектури. 

36. Організація введення/виведення. Рівні абстракцій введення/виведення . Загальний принцип 

підключення пристроїв введення/виведення. Варіанти реалізації введення/виведення 

(перерахувати та охаректеризувати). 

37. Організація введення/виведення. Адресація пристроїв введення/виведення. Рівень 

програмуємого введення/виведення (з прикладами реалізацій). 

38. Організація введення/виведення. Рівень введення/виведення за перериваннями. 

39. Організація введення/виведення. Рівень введення/виведення з прямим доступом до 

пам’яті/пристроїв. 

40. Організація введення/виведення. Реалізація введення/виведення з клавіатурою в IBM 

PC/AT. 

41. Системні магістралі. Поняття системної магістралі. Мультимагістральні системи. Розмір 

магістралі. Реалізація сигнальних ліній.  

42. Системні магістралі. Види синхронізації: асинхронна. 

43. Системні магістралі. Види синхронізації: синхронна. 

 

Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр 

становить не менше 30 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з 

дисципліни складає менше 60 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота: до 15 тижня семестру. 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання – на протязі наступного тижня після 1-ї спроби.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

(де у клітинці годин  дріб: у чисельнику для системного аналізу, у знаменнику для прикладної 

математики) 

 
 НАЗВА ТЕМИ Кількість годин 
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теми 
Лекції 

Лабора-

торні 
Самостійна  

робота 

ЧАСТИНА 1.  «Загальні принципи організації ЕОМ» 

1 

ТЕМА 1. Структура процесора, адресність 

команд, машинний код, Асемблери 
6 4 10 

Лекція 1. Структура процесора та робочий цикл 

процесора 
2 2 2 

Лекція 2. Абстракція команд, 1-, 2-, 3-адресні та 

стекові команди, Асемблери 
2  4 

Лекція 3. Абстракція команд, 1-, 2-, 3-адресні та 

стекові команди, Асемблери 
2 2 4 

2 

ТЕМА 2. Фундаментальні принципи органі-

зації комп’ютерів 
6 2 10 

Лекція 4. Фундаментальні принципи організації 

комп’ютерів 
2  2 

Лекція 5. Фундаментальні принципи організації 

комп’ютерів 
2 2 2 

Лекція 6. Системи з магістральною та радіальною 

архітектурою 
2  2 

Контрольна робота 1   4 

ЧАСТИНА 2. «Реалізація підсистем процесора» 

3 

ТЕМА 3.  Комп’ютерна арифметика 8 4 8 

Лекція 7. Арифметика чисел з фіксованою точкою 2  2 

Лекція 8. Реалізація арифметики чисел з 

фіксованою точкою 
2 2 2 

Лекція 9. Арифметика чисел з плаваючою точкою 2  2 

Лекція 10. Реалізація арифметики чисел з 

плаваючою точкою 
2 2 2 

4 

ТЕМА 4.  Принципи адресації операндів ко-

манд 
4 0/2 8/4 

Лекція 11. Принципи адресації операндів 2  4/2 

Лекція 12. Принципи адресації операндів 2 0/2 4/2 

5 

ТЕМА 5. Організація введення/виведення та 

системи переривань 
4  10/8 

Лекція 13. Організація введення/виведення та 

системи переривань 
2  5/3 

Лекція 14. Організація введення/виведення та 

системи переривань 
2  5 

6 

ТЕМА 6.  Конвеєр команд та системна 

магістраль 
2  0/2 

Лекція 15. Конвеєри команд 0/2  0/2 

Контрольна робота 2   6 

Всього 28/30 10/12 52/48 

 

Загальний обсяг годин: 

Системний аналіз (семестр 3) Прикладна математика (семестр 3 

Годин на семестр 90 

Кредитів  3 

Лекції   28 

Лабораторні  10 

Консультації             0 

Годин на семестр 90 

Кредитів  3 

Лекції   30 

Лабораторні  12 

Консультації             0 
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Самостійна  52 

іспит 

Навчальних занять   38 

Самостійна  48 

іспит 

Навчальних занять    42 

 

Теми, що винесені на самостійне навчання 
1. Загальна інформація про елементну базу комп’ютерів.  Аналіз логічних схем. Література 

[1-3,8]. -6 год. 

2. Аналіз регістрових пулів у відомих архітектурах процесорів (IBM/360/370/390, х86, SPARC 

тощо). Огляд регістрів процесора Pentium. Література [1-3,8,9]. -6 год. 

3. Вправи на складання маленьких програм на квазі-Асемблері для всіх варіантів адресності. 

Література [1-3]. -4 год. 

4. Вправи на роботу із системами числення. Особливості взаємних переходів для значень, 

основа системи числення яких 2n. Література [1-3,8,9]. -4 год. 

5. Еволюція комп’ютерних систем. Загальна інформація про елементну базу комп’ютерів. 

Література [1-3,6,9]. -4 год. 

6. Самостійне ознайомлення з Асемблером процесора архітектури х86. Література [1-3,5,8]. -

6 год. 

7. Самостійне ознайомлення з організацією математичного сопроцесора в архітектурі х86. 

Література [1-3,4,8,9]. -4 год. 

8. Самостійне ознайомлення з адресацією в архітектурі х86. Література [1-3,8,9]. -4 год. 

9. Ознайомлення з організацією та характеристиками пристроїв зовнішньої пам’яті: магнітні 

диски, оптичні диски, термографічні та струменеві друкуючі пристрої, растрові дисплеї. 

Література [1-3,5,8,9]. -6 год. 

10. Приклад реалізації введення/виведення з клавіатурою в IBM PC/AT. Приклад обробка 

переривань в IBM PC. Література [1-3,6,8,9]. -4 год. 

11. Програмування контролера відеопідсистеми IBM PC. Література [1-3,7]. -4 год. 

 

 
9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Основні: 
1. Столлингс В. Структурная организация и архитектура компьютерных систем. Вильямс, 

2002. – 896 с. 

2. Хамахер К., Враженич З., Заки С. Организация ЭВМ. –Питер, 2003. –843 с. 

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. –Питер, 2003. –698 с. 

Додаткові: 

4. Григорьев В.Л. Архитектура и программирование арифметического сопроцессора. –М.: 

Энергоиздат, 1991. –206 с. 

5. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислителтных системах. –М.: 

Высшая школа, 1991. 

6. Фролов А.В., Фролов Г.В. Программирование видеоадаптеров CGA, EGA, VGA. –М.: 

Диалог-МИФИ, 1992. –288 с. 

7. Ковалюк Т.В. Основи програмування. –К.: Видавнича група BHV, 2005. -384 с. 

8. Мюллер С. Все о компьютерах / С.Мюллер.- М.;Диалектис-Вильямс, 2010. - 992 с.  

9. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.П. Леонтьев. - М.: 

ОЛМА Медиа групп, 2011. - 928 с. 


