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                                                                                                                                             Продовження додатка 29 
До наказу ЗНТУ від 13 липня 2015 р. № 374 

 
ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Структурна організація та архітектура комп'ютерних систем” 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _______бакалавр_______напряму 

                                                                                                                                  (назва освітнього ступеня,освітньо-кваліфікаційного рівня) 
(спеціальності) “_122 комп'ютерні науки та інформаційні технології”_____________________. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є: архітектура та структура сучасних 
обчислювальних систем, функціонування блоків та систем ЕОМ, мова програмування ассемблер 
________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________Міжд
исциплінарні зв’язки: Курс базується на поняттях, що вивчаються в дисциплінах: "Основи програмування", 
«Електроніка та електротехніка», «Алгоритми та структури даних». Отримані знання будуть 
використовуватися при вивченні дисциплін "Операційні системи", "Архітектура та проектування програмного 
забезпечення". 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1. Структурна організація та рхітектура комп'ютера. 
Змістовий модуль 2. Мова Асемблера. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Структурна організація та архітектура комп'ютерних 

систем”є  
вивчення структури та архітектури комп'ютерних систем, усвідомлення зв'язку між програмною і 

апаратною частиною комп'ютера, навчити студентів ефективно використовувати апаратуру комп'ютера в 
прикладних і системних програмах. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Структурна організація та архітектура комп'ютерних 
систем”” є  

 вивчити апаратні засоби, доступні програмістові, використовувати їх в програмуванні; 
 вивчити  зв'язки мов високого рівня з програмами на Асемблері. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
 апаратну та програмну архітектуру IBM РС 
 сучасні архітектури 
 програмну організацію пам'яті комп'ютера 
 структуру програми на Асемблері 
 систему команд IBM РС 
 функціональну організацію блоків та пристроїв ПЕОМ 
 програмну роботу із зовнішніми пристроями комп'ютера 
 ввод/вивід в програмах на Асемблері 

вміти: 
 працювати на персональному комп'ютері 
 писати програми на Асемблері 
 працювати в текстовому редакторі для підготовки текстів програм на Асемблері 
 використовувати відладчики для відладки програм 
 форматувати вивід на екран і друк 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___90___ годин ___3_____ кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Структурна організація та рхітектура комп'ютера. 
Тема 1. Основні поняття та визначення курсу. 
Тема 2. Архітектура мікропроцесорів 8086,.8088 IBM РС. 
Тема 3. Функціонально-структурна організація. 



4 
 

  

Змістовий модуль 2. Забезпечення мережевих САПР, ефективність, мобільність та 
перспективи. 

. 
Тема 4. Введення в низькорівневі мови програмування. 
Тема 5. Адресація команд та даних. 
Тема 6. . Організація пам’яті. 
Тема 7. Концепції програмування. 

 
3. Рекомендована література 

 
Базова 

 
1. Юров В.И. Assembler. – СПб.: Питер,2003.-624 с.. 
2. Григорьев В.Л. Микропроцессор i486. Архитектура и программирование (в 4х томах). М., 

ГРАНАЛ, 1993.- 346 с. 
3. Скэнлон, Лео. Программирование на Ассемблере IBM PC., -2е издание. М:. Радио и Связь, 1991 г.  
4. Организация ЭВМ. 5-е изд.-К.Хамахер, З.Врашневич, С.Заки.- СПб.: Питер; Киев: Издательская 

группа BHV, 2003.- 848 с.: ил.- (Серия «Классика computer science») 
5. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Архитектура ЭВМ и систем: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2006. 

— 718 с.: ил.  
6. Таненбаум Э. Т18 Архитектура компьютера. 5-е изд. (+CD). — СПб.: Питер, 2007. — 844 с.: ил.  

Допоміжна 

 

7. Пирогов В.Ю. Assembler: Учеб. курс / Пирогов В.Ю. - М.: Нолидж, 2001. - 848 с. 
8. Нортон, П. Программно-аппаратная реализация IBM PC., “Радио и Связь”, 1992 г., 681.3000072. 
9. Абель, П. Ассемблер IBM PC для программирования. 1988 г. 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання _________залік_________________________ 
 

5.    Засоби діагностики успішності навчання   ________________________________________________ 
 Для студентів денної форми навчання: усне опитування на лабораторних роботах та 
модульному контролі, аудиторна контрольна робота, тести. 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий 
змістовні модулі. 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 10 20 20 10 20 10 10 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 


