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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Інформатика та обчислювальна техніка. 
2. Програмування електронних пристроїв та систем. 
3.Інформаційні системи в управлінні та навчанні. 
4. Схемотехніка комп’ютерних систем. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Мікропроцесорні системи і мікроконтролери. 
2. Телекомунікаційні та комп’ютерні мережі. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
- теоретичні основи архітектурної організації комп’ютерів та 

обчислювальних систем; 
- принципи роботи елементів та функціональних вузлів обчислювальних 

систем; 
- особливості архітектур обчислювальних систем різних класів; 
- способи обміну інформацією між центральним процесором, 

оперативною пам'яттю й периферійними пристроями; 
- принципи організації пристроїв відображення алфавітно-цифрової й 

графічної інформації, методи побудови дисплейних процесорів; 
- принципи організації пристроїв вводу символьної інформації; 
- методи й засоби вводу графічної інформації; 
- методи й засоби реєстрації інформації, принципи побудови друкуючих 

і графічних пристроїв, що реєструють; 
- принципи побудови зовнішніх запам'ятовувальних пристроїв на 

магнітних й оптичних носіях; 
- принципи організації пристроїв інтерактивного зв'язку людини з 

обчислювальною машиною; 
- принципи побудови пристроїв зв'язку в обчислювальних системах; 
- принципи організації й побудови сучасних інтерфейсів периферійних 

пристроїв. 
 
вміти: 
- розробляти структуру однопроцесорних і багатопроцесорних 

обчислювальних систем; 
- використовувати стандартні методи та засоби проектування 

обчислювальних систем; 
- виконувати налагодження, тестування й оцінку характеристик 

обчислювальних систем; 



- аналізувати, розробляти й налагоджувати програмне забезпечення 
обчислювальних систем різних класів мовою низького рівня; 

-  сполучати периферійні пристрої із центральним процесором; 
- створювати програмне забезпечення для вводу/виводу інформації в 

ЕОМ; 
- створювати програмне забезпечення для управління роботою 

периферійних пристроїв. 
- визначати види обчислювальних систем та периферійних пристроїв, 

виконувати основні операцію по підключенню, підготовці до роботи, 
налагоджуванню, перевірці функціонування. 

 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Класифікація та архітектура обчислювальних 

систем 
Тема 1. Основні відомості про обчислювальні системи. 
Тема 2. Принципи побудови та класифікація обчислювальних систем. 
Тема 3. Архітектурні особливості обчислювальних систем різних класів. 
Тема 4. Основні класи обчислювальних машин. 
Тема 5. Багатомашинні та багатопроцесорні обчислювальні системи. 
Тема 6. Суперкомп’ютери та розподілені обчислювальні системи. 
Тема 7. Класичні високопродуктивні обчислювальні системи. 
Тема 8. Нові архітектурні концепції обчислювальних систем. 
 
Змістовий модуль 2. Основи обчислювальної техніки 
Тема 9. Подання даних в обчислювальних системах. 
Тема 10. Загальні принципи побудови та особливості архітектури 

обчислювальних машин. 
Тема 11. Персональні електронні обчислювальні машини. 
 
Змістовий модуль 3. Функціональна та структурна організація 

електронних обчислювальних машин 
Тема 12. Основні блоки обчислювальних машин та їх призначення. 
Тема 13. Мікропроцесори та системні плати. 
Тема 14. Запам’ятовуючі пристрої. 
Тема 15. Зовнішні пристрої. 
 
Змістовий модуль 4. Організація роботи обчислювальних систем 
Тема 16. Мультипрограмний режим роботи обчислювальних систем 
Тема 17. Система переривань обчислювальних систем 
Тема 18. Управління ресурсами та пам'яттю в обчислювальних системах 
 
Змістовий модуль 5. Інтерфейси та периферійні пристрої 

обчислювальних систем 



Тема 19. Внутрішні та зовнішні інтерфейси обчислювальних систем. 
Тема 20. Зовнішня пам'ять обчислювальних систем. 
Тема 21. Пристрої вводу-виводу інформації. 
 
Змістовий модуль 6. Класифікація та структура обчислювальних 

мереж 
Тема 22. Технічне та інформаційне забезпечення обчислювальних 

мереж. 
Тема 23. Програмне забезпечення обчислювальних мереж. 
Тема 24. Архітектура обчислювальних мереж. 
Тема 25. Кластеризація та організація функціонування обчислювальних 

мереж. 
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