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Загальний опис навчальної дисципліни

Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Комп'ютерна схемотехніка та 
архітектура комп'ютерів» направлена на ознайомлення студентів з сучасними 
методами аналізу і синтезу схем комп’ютерів і засобами їхньої технічної реалізації.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань та навичок про 
основи схемотехніки комп’ютера - ознайомити студентів з принципами побудови 
промислових комп’ютерів, арифметичними й логічними основами комп’ютерної 
схемотехніки, устроєм і принципом дії комбінаційних і послідовних вузлів 
схемотехніки, практичне застосування отриманих знань при роботі на ЕОМ та 
тенденції розвитку науки і техніки в області комп’ютерної інженерії.

Завдання дисципліни є формування у студентів знань, навичок і умінь, що 
забезпечують їх спроможність рішення фахових завдань з аналізу та розробки 
комп’ютерних та інших цифрових пристроїв із застосуванням методів комп’ютерної 
схемотехніки, формування уміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу 
функціонування комп’ютерів: створення за допомогою засобів алгебри логіки
математичної моделі складних вузлів цифрової схемотехніки; подання логічної 
функції різними способами та здійснення їх мінімізації; проведення аналізу умов 
функціонування цифрових схем комп'ютерної техніки, а також здійснення синтезу 
цифрових схем із заданими властивостями в різних системах базисних функцій; 
проведення розрахунків необхідних параметрів елементів комп'ютерної 
схемотехніки, використання в сумісній роботі базових логічних елементів різного 
типу логіки; виконання розрахунків та моделювання цифрових електронних схем 
ЕОМ; аналіз та синтез цифрових електронних пристроїв; використання сучасних 
цифрових електронних елементів та пристроїв у ході проектування.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні ком петентності 

(ЗК )
С пеціальні (фахові) 

компетентності (Ф К) Результати навчання (РН)

122
«К ом п’ютерні

науки»

ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.
ЗКЗ. Знання та розуміння 
предм етної області та 
розуміння проф есійної 
діяльності.
ЗК11. Здатність приймати 
обґрунтовані ріш ення.
ЗК12. Здатність оціню вати 
та забезпечувати якість 
виконуваних робіт.
ЗК ІЗ . Здатність діяти на 
основі етичних міркувань. 
ЗК15. Здатність зберігати та 
примнож увати моральні, 
культурні, наукові цінності 
і досягнення суспільства на 
основі розум іння історії та 
закономірностей розвитку 
предметної області, її м ісця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, 
використовувати різні види 
та форми рухової 
активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя.

ФК 12. Здатність 
забезпечити організацію  
обчислю вальних процесів 
в інформаційних системах 
різного призначення з 
урахуванням архітектури, 
конфігурування, 
показників 
результативності 
функціонування 
операційних систем і 
системного програмного 
забезпечення.

РН1. Застосовувати знання основних 
форм і законів абстрактно-логічного 
мислення, основ методології 
наукового пізнання, форм і методів 
вилучення, аналізу, обробки та 
синтезу інформації в предметній 
області ком п’ю терних наук.
РН2 Використовувати сучасний 
м атематичний апарат 
неперервного та дискретного 
аналізу, лін ійної алгебри, 
аналітичної геометрії, в 

професійній діяльності для 
р озв’язання задач теоретичного та 
прикладного характеру в процесі 
проектування та реалізації об ’єктів 
інформатизації.
РН4. Використовувати методи 
обчислю вального інтелекту, 
маш инного навчання, 
нейром ереж евої та нечіткої обробки 
даних, генетичного та еволюційного 
програмування для розв’язання 
задач розпізнавання, прогнозування, 
класифікації, ідентиф ікації о б ’єктів 
керування тощ о.
РН13. Володіти мовами 
системного програмування та 
методами розробки програм, що 
взаємодію ть з компонентами 
ком п ’ю терних систем, знати 
мереж ні технології, архітектури 
ком п ’ю терних мереж, мати 
практичні навички технології 
адм іністрування ком п’ютерних 
мереж  та їх програмного 
забезпечення.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Форми зображення інформації.
2. Логічні основи побудови елементів.
3. Схемотехніка комбінаційних вузлів.
4. Схемотехніка цифрових елементів.
5. Цифрові комп’ютери.
6. Арифметико-логічні пристрої та пристрої керування.
7. Електронна пам'ять комп’ютера.
8. Процесори.
9. Суперкомп’ютери. Паралельні обчислювальні системи
10. Суперскалярні мікропроцесори з СКС-архітектурою. 
П.Суперскалярні мікропроцесори з МБС-архітектурою
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Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Арифметичні основи схемотехніки.
2. Логічні основи схемотехніки (мінімізація по методу Квайна).
3. Дослідження шифраторів і дешифраторів.
4. Дослідження мультиплексорів і демультиплексорів.
5. Дослідження схем порівняння і контролю, суматорів.
6. Дослідження лічильників імпульсів.
7. Дослідження тригерів.
8. Вивчення будови системного блоку і технічних параметрів материнської 

(системної) плати.
9. Вивчення технічних характеристик модулів оперативної пам’яті та 

структури і принципів налаштування BIOS.
10. Вивчення основних характеристик комп’ютерних шин.
11. Вивчення будови та технічних характеристик жорстких дисків.
12. Визначення технічних характеристик центрального мікропроцесора.
13. Вивчення особливостей моніторів, приводів CDROM і DVDROM.

Політика курсу
У Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
У Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
У Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
У Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
У Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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