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1.Загальнаінформація 
Назвадисципліни АрхітектураЕОМ 
Викладач Ніколаєв Ігор Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, 

маркетингу та економічної кібернетики 

 

 
Профілівнаукометричнихбазахданихінауковихсоцмережах: 
Google ScholarScopus Author IDORCID 
Publons(WebofScienceResearcherID) 

Е-mail pismo.niku@gmail.com 
 
Консультації 

очні – відповідно до затвердженого графіка консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom (за запитом 
здобувача вищої освіти) 

Система дистанційного навчання moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 
 

2.Анотаціядодисципліни 
Програма навчальної дисципліни «Архітектура ЕОМ» відповідає кваліфікаційним вимогам підготовки бакалаврів усіх спеціальностейта всіх 

форм навчання.  
Вивченнякурсу«АрхітектураЕОМ»дозволяєздобувачам вищої освітиоволодітизнаннямитавміннями,якіляжуть в основутеоретичного і 

практичного фундаменту, що необхідний для побудови й аналізу комп’ютерних систем і технологій в галузіобробки інформації в автоматизованих 
інформаційних системах із застосуванням різноманітних режимів роботикомп’ютерів. 

 
3.Метаізавданнядисципліни 

Метадисципліни:навчанняздобувачівпринципаморганізаціїтазабезпеченняфункціонуваннякомп’ютерівісистем,розглядаючиїхяккомплек
стехнічних,інформаційнихтапрограмнихзасобів,щопризначенідлявирішення 
широкого кола завдань у сфері забезпеченнявирішення інформаційних процесів; формування необхідних теоретичних знань 
тапрактичнихнавичокугалузіпобудовийфункціонуваннякомп’ютерівтасистемікомп’ютернихтехнологій,можливостейїх використання. 

Завдання вивчення дисципліни: формування системи знань про основоположні принципи побудови та функціонування 
архітектурикомп’ютерів та комп’ютерних систем, функціональні можливості елементів і складових комп’ютерів; виробленнянавичок 
самостійного вивчення різних архітектур комп’ютерів та проведення їх порівняльного аналізу при 
створенніефективноїінформаційноїсистеми. 

 



4.Форматдисципліни 
Дляденноїформинавчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуваннямелектроннихпрезентацій у поєднані із 
практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 

Форматочний(offline/Facetoface). 
Для заочної форми навчання: 

Форматочний(offline/Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
  

5.Результатинавчання 
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 
- принципиорганізаціїтазабезпеченняфункціонуваннякомп’ютерівісистем 
яккомплексутехнічних,інформаційнихтапрограмнихзасобів,щопризначенідлявирішення широкого кола завдань забезпечення вирішення 
інформаційних процесів; 
- комплекс теоретичних знань угалузіпобудовийфункціонуваннякомп’ютерівтасистемікомп’ютернихтехнологій,можливостейїх використання у 
різних сферах професійної діяльності, зокрема, з метою обробки різного роду потоків та масивів інформації. 

уміти:  
- на базі засвоєних теоретичних знань та практичних навичок визначати та оцінювати можливості 
забезпеченняфункціонуваннякомп’ютерівтасистемікомп’ютернихтехнологій у професійній сфері, визначати можливості їх використання. 
- характеризувати та оцінюватифункціонування та можливості подальшого використання комплексу технічних, інформаційних та програмних 
засобів використання у галузіобробки інформації в автоматизованих інформаційних системах із застосуванням різноманітних режимів 
роботикомп’ютерів; 
- визначати перспективи для застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій для вдосконалення практик 
виробництва інформаційних продуктів і послуг у відповідних сферах професійної діяльності; 

набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 
- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятивпроектнійдіяльності 
- небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способужиттяоточуючих. 

 
6.Обсягдисципліни 

Видзаняття Кількістьгодин 

Лекції 28 

Практичні заняття 14 

Самостійнаробота 78 

Всього 120 



 
7.Ознакидисципліни 

Ріквикл
адання 

Курс 
(рікнав

чання) 

 
Семестр 

 
Спеціальність 

Кількість 
кредитів/ 
годин 

Кількість 
змістових 
модулів 

Вид 
підсумковогок

онтролю 

 
Нормативна/вибіркова 

2021/2022 І 2  4/ 120 2 Залік Вибіркова 
 

8.Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Архітектура ЕОМ» значно підвищиться, якщо студент попередньоопанував матеріал таких 

дисциплін, як: «Основи комп’ютерних технологій»; «Вступ до фаху та основи наукових досліджень». 
 

9.Технічнейпрограмнезабезпечення/обладнання 
У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон або планшетний комп’ютер) для оперативної комунікації 

задміністрацієютавикладачамизприводупроведеннязанятьтаконсультацій,самостійноїтанауковоїроботи.Уміжсесійнийперіодкомп’ютернутехніку
(звиходомуглобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)самостійнихробіттарезультатівнаукови
хдосліджень(занаявності). 

 

10. Політика курсу 
Академічнадоброчесність: 
Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 
Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 
Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 
 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 
студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про дотримання 
академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». 
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 
 



11. Навчально-методична картадисципліни 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема 1. Історія розвиткукомп’ютерної техніки.Ручні і механічні засобиобчисленьранньогоперіоду 2  4 
Тема 2. Ознайомлення зформою зображення чисел вЕОМ та системамичислення  2 3 
Тема 3. Історія розвиткукомп’ютерної техніки.Інформаційні революції вісторії.Історія 
розвиткукомп’ютерноїтехніки. 2  4 
Тема 4. Класифікаціякомп’ютерів.Технологічні і економічніаспекти.Класифікація 
комп’ютерів.Персональні комп’ютери.Ігровікомп’ютери. 2  4 
Тема 5. Ознайомлення зформою зображення чисел вЕОМ та системамичислення.  2 3 
Тема 6. Класифікаціякомп’ютерів.Робочі станції.Х-термінали.Сервер.Мейнфрейм. 2  4 
Тема 7. Загальні принципиархітектури комп’ютерів.Принципи побудовикомп’ютера.  
Архітектура ФонНеймана.Принцип роботи машини ФонНеймана. 2  4 
Тема 8. Ознайомлення зформою зображення чисел  в ЕОМ та системамичислення  2 3 
Тема 9. Загальні принципиархітектури комп’ютерів.Архітектура і структура ПК.Будовакомп’ютера. 2  4 
Тема10.BIOS. ЗагальнаінформаціяпроBIOS.ПризначеннятафункціїBIOS.РоботазBIOSSetup. 2  4 
Тема 11. Пошук товарів велектроннихмагазинах  2 3 

Змістовий модуль 2    
Тема 1. Материнська платаОсновні параметри системноїплати. Основні компоненти системноїплати. 
Вибірматеринськоїплати. 2  5 
Тема 2. Мікропроцесор.Функції мікропроцесора.Класифікаціямікропроцесорів. 
Архітектура мікропроцесорів.Параметрипроцесорів. 2  4 

Тема 3. Пошук товарів велектроннихмагазинах  2 3 
Тема 4. Пам’ять.Класифікація пам’яті.Форм-фактор модулів.Оперативнапам’ять. 2  4 
Тема 5. Відеокарта. Звуковакарта. Відеоадаптер.Звуковакарта. 2  4 
Тема 6. Встановленняопераційної системи наперсональний комп’ютер.Інсталяція драйверівпериферійнихпристроїв. 

 2 3 
Тема 7. Послідовний тапаралельний інтерфейси.Класифікація 
інтерфейсів.Послідовнийінтерфейс.Паралельний інтерфейс.Інтерфейс бездротовогозв’язку. 2  5 
Тема 8. Пристрої вводу тавиводуінформації.Загальна інформація пропристрої вводу та 
виводуінформації. Пристрої вводу даних.Пристроївиводуінформації. Іншіпристроївиводуінформації. 2  4 



Тема 9. Встановленнядодаткового обладнання наперсональний комп’ютер.Підключення 
джерелабезперебійного живлення доперсональногокомп’ютера та сценарії налаштуваньотриманої 
системи. 

 2 3 

Тема 10. Зовнішнізапам’ятовуючі пристрої.Класифікація носіївелектронноїінформації. 
Стримери.Магнітооптика.Оптична технологія.Флеш-пам’ять.Голографічніпристрої. 2  3 

 

 
12. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів 
може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 
 

Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Архітектура ЕОМ» 
 

Поточний контроль та самостійна робота 
Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 

 
100 

Примітка:Т1,Т2,..,Т11–темапрограми;ЗК1,ЗК2–підсумковийзмістовийконтроль. 
 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 



«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, але 
припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, орієнтується в 
першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність 
стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати 
їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, 
майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. Студенти, які 
не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною шкалою 
та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною 
кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 82–89 
C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю 

грубихпомилок 
4 (добре) Зараховано 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, 
якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша робота 
2 (незадовільно) Незараховано 

1 –34 
 
Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 
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