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Силабус курсу «Комп’ютерна схемотехніка» 

2021-2022 навчального року 

Назва курсу «Комп’ютерна схемотехніка» 

Адреса викладання 

курсу 

вул. ген.Тарнавського , 107 

 

Циклова комісія за якою 

закріплена дисципліна 

Комп’ютерні науки та математично-природничої підготовки 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

12 Інформаційні технології  

122 Комп’ютерні науки 

Викладач курсу  

 

Слободзян Дмитро Петрович 

Контактна інформація 

викладачів 

dmytro.slobodzyan@lnu.edu.ua 

Консультації з курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. . 

ген.Тарнавського , 107 ауд. 201, 205). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі 

Microsoft Teams. Для погодження часу онлайн консультацій 

слід писати на  електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3072 

 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити  здобувачів з 

організацією взаємозв’язків у комп’ютерах, навчити 

використовувати базові поняття схемотехніки для 

проектування основних вузлів комп’ютера 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальна дисципліна читається для студентів ІI-го курсу, 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»  впродовж третього  

семестру в обсязі 3,5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни є:  вивчення та опанування 

студентами основних відомостей про апаратні та програмні 

засоби сучасних комп’ютерів, способи подання  програм і 

даних, про призначення, структуру й особливості 

функціонування окремих пристроїв  комп’ютера, про 

організацію його роботи в цілому, а також сучасні 

архітектурні рішення, що сприяють значному підвищенню 

надійності та продуктивності комп’ютерів 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна: 

1. Мельник  А. О. Архітектура  комп’ютера. Наукове  

видання. – Луцьк. Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.  

2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера 5-е изд . — СПб.: 

Питер , 2013. — 844 с. 

3. Таненбаум Э. Архитектура компьютера 6-е изд . — СПб.: 

Питер , 2013. — 816 с. 

4. Сергієнко А. М.  Архітектура  компʼютерів:  Конспект  

лекцій.  –  К.:  НТУУ«КПІ»,  2015. – 198 с. 

5. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. 

– Житомир : ЖДТУ, 2018. – 383 с. 

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3072


6. Карачка А.Ф., Струбицький П.Р., Дудко О.І. Архітектура 

комп’ютерів. Навч. посібник. – Тернопіль, 2006. – 152 с. 

7. Жихаревич В.В. Архітектура  комп’ютерів: 

лабораторний  практикум. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – 126 с. 

8. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: 

Навчальний посібник.-К.:”МК-Прес”. -2004.- 412 с. 

9. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-

Нова, 2006. – 432 с 

 

Допоміжна: 

1. Г.Г. Злобін Посібник користувача ПК. Навч. посібник – 

Львів, СПОЛОМ, 2003 – 272 с. 

2. Г.Г. Злобін, Рикалюк Р.Є. Архітектура і апаратне 

забезпечення IBM-подібних ПЕОМ. На-вч. посібник - К.: 

Каравела, 2005 – 304 с. 

3. Бернакевич Є.І., Вагін П.П. Операційні системи для ІBМ 

– сумісних комп’ютерів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2004. –92 c. 

 

Інформаційні ресурси 

http://e-learning.lnu.edu.ua/login/index.php  - система 

електронного навчання Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Тривалість курсу  105 год. 

Обсяг курсу  

 

72 години аудиторних занять: 36 год - лекційних занять, 36 

лабораторних занять та 33 години самостійної роботи 

Програмні 

компетентності 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі в 

галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій або у 

процесі навчання, що вимагає застосування положень і 

методів комп'ютерних наук та може характеризуватися 

певною невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Спеціальні компетентності: 

Здатність використовувати теоретичні та 

фундаментальні знання в галузі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій для вирішення різноманітних 

проблем. 

Результати навчання 

 

Вміти мотивовано обирати мови програмування та 

будувати ефективні алгоритми для чисельного дослідження 

та розв’язання прикладних задач; 

Розуміти методології, методи, моделі, процеси та 

технології життєвого циклу розробки програмного 

забезпечення. 

Демонструвати знання основних принципів 

функціонування системного та прикладного програмного 

забезпечення. 

Вміти виконувати конфігураційне та програмне 



налагодження програмних систем в процесі їх 

супроводження та експлуатації. 

Ключові слова  Булеві функції, ієрархічні рівні функціонування комп’ютера. 

Формат курсу  

 

Очний. 

Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій для 

кращого розуміння тем 

Теми  Подано у таблиці 

Підсумковий 

контроль, форма 

Усний іспит у кінці семестру. 

 

Пререквізити Викладання навчальної дисципліни базується на знаннях, 

отриманих в результаті вивчення попередніх навчальних 

дисциплін та набуття компетенцій після завершення 

навчання на рівні фахового молодшого бакалавра зі 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, інтерактивні вправи, лабораторні 

завдання, творчі індивідуальні, групові та підгрупові 

завдання, дискусія. 

Робота в системі Moodle для здійснення модульного 

контролю, завантаження виконаних лабораторних завдань. 

Використання Viber зв’язку для додаткових консультацій 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, проектор. Наявність програмного 

забезпечення Proteus (вільна версія на сайті 

https://www.labcenter.com/downloads/ ) та інтернет- зв’язку .  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час 

проведення лабораторних занять. Модульний контроль 

проводиться 2 рази впродовж семестру. Семестр закінчується 

здачею іспиту з навчальної дисципліни. Під час семестрового 

контролю враховуються результати здачі лабораторних і 

модульних контрольних робіт та письмово-усного екзамену. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100 бальною 

шкалою, 50 балів за поточну успішність і 50 – за іспит. 

Питання до екзамену 

 

1. Сучасні багаторівневі машини. 

2. Нульове покоління комп’ютерів. 

3. Перше покоління комп’ютерів 

4. Друге покоління комп’ютерів. 

5. Третє покоління комп’ютерів 

6. Четверте та п'яте покоління комп’ютерів. 

7. Одноразові комп'ютери та мікроконтролери. 

8. Мобільні та ігрові комп'ютери. 

9. Персональні комп'ютери. 

10. Сервери та кластери. 

11. Мейнфрейми та суперкомп’ютери. 

12. Архітектура x86. 

13. Архітектура ARM. 

14. Архітектура AVR. 

15. Непозиційні системи численя. 

16. Позиційні системи численя. 

17. Представлення чисел зі знаком. 

18. Числа з фіксованою комою. 

19. Числа із рухомою комою. 

20. Кодування алфавітно-цифрової інформації. 

https://www.labcenter.com/downloads/


21. Одиниці пам’яті. Способи адресації, впорядкування та 

виправлення помилок. 

22. Шинна організація комп'ютера. 

23. Центральний процесор та його структура. 

24. Системи RISC і CISC.  

25. Принципи проектування сучасних комп'ютерів. 

26. Конвеєрна архітектура процесора. 

27. Суперскалярні архітектури процесорів. 

28. Матричні комп'ютери. 

29. Мультипроцесори та мультикомп’ютери. 

30. Багаторівнева структура пам'яті комп'ютера. 

31. Типи та характеристики пам'яті. 

32. Структура основної пам'яті. Нарощування розрядності та 

ємності. 

33. Оперативний запам'ятовуючий пристрій. 

34. Постійний запам'ятовуючий пристрій. 

35. Магнітні диски. 

36. Оптичні (лазерні) диски. 

37. Пристрої на базі флеш-пам’яті. 

38. Клавіатура та координатно-вказівний пристрій. 

Принципи роботи. 

39. Сканер. Принципи сканування. Різновиди. 

40. Монітор. Принципи формування зображень. Різновиди. 

41. Графічний контролер та відеопам'ять. 

42. Принтер. Принципи друку. Різновиди. 

43. Вентилі і булева алгебра. 

44. Основні закони булевої алгебри та еквівалентність схем. 

45. Тактові генератори та корпуси інтегральних схем. 

46. Способи організації мікросхем пам'яті. 

47. Пам'ять ОЗП і ПЗП FPGA та їх мікросхеми. 

48. Мікросхеми процесорів. Основні виводи, цокольовка. 

49. Мікросхема однокристальної системи Texas Instruments 

OMAP4430 

50. Мікросхема Intel Core i7. 

51. Мікросхема мікроконтролера Atmel ATmega168. 

52. Комп'ютерні шини. Їх характеристики. 

53. Синхронні та асинхронні шини. 

54. Арбітраж шин. 

55. Шина PCI. 

56. Шина PCI Express. 

57. Шина USB. 

58. Інтерфейси. Різновиди 

59. Тракт даних процесора. 

60. Синхронізація тракту даних. 

61. Взаємодія тракту даних із пам'яттю.  

62. Мікрокоманди. Формат та керування трактом даних. 

63. Мікроархітектура Mic-1. 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано після 

вивчення курсу. 

 

 



Схема курсу 

 

Тиждень Тема занять 
Форма діяльності та обсяг 

годин 

Термін 

виконан

ня 

МОДУЛЬ 1 

1-2. Тема 1. Принципи побудови 

комп’ютерів 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 2 год 

1.09-

17.09 

3-4. Тема 2. Представлення даних 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 3 год 

20.09-

01.10 

5-6. Тема 3. Організація комп’ютерних 

систем 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

04.10-

15.10 

7-8. Тема 4. Цифровий логічний рівень 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

18.10-

29.10 

 Модульна контрольна робота 1   

МОДУЛЬ 2 

9-10. Тема 5. Рівень мікроархітектури 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

01.11-

12.11 

11-12. Тема 6. Архітектура набору команд 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

15.11-

26.11 

13-14. Тема 7. Рівень операційної системи 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

29.11-

10.12 

15-16. Тема 8. Рівень Асемблера 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

13.12-

24.12 

17-18. Тема 9. Паралельні комп’ютерні 

системи 

Лекційне заняття – 4 год, 

Лабораторне заняття - 4 год, 

Самостійна робота – 4 год 

27.12-

03.01 

 Модульна контрольна робота 2   

 

  


