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Таким чином, розширення курсу фізики сприяє комплексному досягненню навчального результату, 

оволодінню знаннями як засобом перетворення ситуації та уміннями діяти практично, при цьому 

корегуючи свої дії. Тобто створюються умови для формування ключових компетентностей учнів 

профільних класів. 
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Теоретична підготовка бакалаврів за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика) передбачає 

вивчення нормативної дисципліни «Архітектура ПК». Для її опанування застосовуються різні форми, 

методи і засоби навчання. Поряд з традиційними нами використовується електронний підручник. Про 

його будову зазначено у роботах [2-6]. Нижче опишемо методичні особливості вивчення теми 

«Схемографіки пристроїв ЕОМ» з використанням такого підручника [1]. 

Почати варто з того, що для спрощення опису і кращого уявлення про особливості роботи інформа-

ційних систем людство часто використовує схеми, які з різним степенем деталізації дозволяють проілюстру-

вати ті чи інші принципи роботи чи явищ. При цьому такі схеми класифікують за ступенем деталізації.  
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Принципіальні схеми – це схеми, на яких відображена кожна деталь разом з усіма під’єднаннями. 

На такій схемі відслідковуються потоки носіїв електричного заряду під час обробки кожного біту 

інформації. На цьому етапі залучаємо відповідне зображення – приклад принципіальної схеми. 

Далі зазначимо, що з урахуванням того, що сучасні процесори і сучасні комірки пам’яті 

нараховують мільярди активних елементів транзисторів, то відобразити і прочитати принципіальну схему 

сучасного процесору часто неможливо. Тому використовують моделі, які називають блок-схемами або 

структурними схемами. Тут знову варто візуалізувати відповідним прикладом з електронного підручника.  

На блок-схемах великі ділянки принципіальних схем об’єднують в блоки за логічним 

призначенням, які поєднують вказівниками потоків передавання даних та енергії. Як правило, структурна 

схема показує енергетичну взаємодію різного роду вузлів обчислювальної техніки.  

І, нарешті, схематизація, в якій ігнорується не енергетична взаємодія, а вказуються лише логічні 

потоки руху даних пристроєм, називається архітектурою. На архітектурі деталі і вузли із блок-схем, котрі 

мають певне функціональне призначення в обробці даних, об’єднані в окремі блоки. В електронному 

підручнику відповідно до цього навчального матеріалу наводимо інтерактивні візуалізації.  

Якщо розглядати архітектуру ПЕОМ, то уявляється пристрій, на верхній частині якого панує 

центральний процесор – він поєднаний безпосередньо швидкохідним північним мостом (норд-брідж). 

Північний міст може обслуговувати лише два швидкохідні пристрої – електронну пам'ять і відеосистему. 

Також варто відзначити, що в сучасних мікропроцесорах на одному кристалі об’єднуються і 

північний міст, і відеосистема, а в майбутньому планується приєднати електронну пам'ять.  

Більш детальний аналіз архітектури центрального процесора дозволяє виділити в першу чергу 

шинний інтерфейс, який складається із трьох буферів: буфер шини даних на три стани (вхід, вихід або 

високоімпедансний стан), буфер шин адреси на два стани (вихід або високоімпедансний стан) і два буфери 

шини команд (приймальний і передавальний). Варто відмітити, що приймальний і передавальний буфери 

шини команд працюють постійно і мультиплексування, як у шини даних та шини адреси для шини команд 

невластиві.  

Серед структурних одиниць процесора слід виділити регістровий блок. Він складається із двох 

частин – блоку регістрів загального призначення і блоку спеціальних регістрів. Регістри загального 

призначення дозволяють використання або в одиночному режимі (32-х розрядні), або об’єднуватись 

послідовно (64-х розрядні).  

Спеціальні регістри – це регістр адреси команд і регістр адреси вершини стику. Всі регістри 

об’єднані комутатором, який дозволяє впродовж одного машинного такту здійснити пересилку даних із 

будь-якого регістру в будь-який. До комутатора приєднаний арифметикологічний пристрій та пристрій 

обробки даних із плаваючою комою. Робота цих пристроїв узгоджується блоком мікропроцесорного 

керування, саме в якому відбувається компіляція команд, поданих в системах cisc або risc. Якщо існують 

команди з наддовгим командним словом vliw, то така трансляція відбувається теж.  
 

 
 

Рис. 1. Наочний супровід теми «Схемографіка пристроїв ЕОМ» 
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Блок мікропроцесорного керування одержує дані із дешифратора команд, до якого, в свою чергу, 

надходять команди із черги команд. Черга і дешифратор в сучасних процесорах доповнені конвеєром і 

черга команд, це, власне, командний кеш процесора командного рівня.  

Зазначені візуалізації об’єднані нами на рис. 1. Після знайомства з теоретичними відомостями 

стосовно логічної будови пристроїв ЕОМ студентам пропонуються по пам’яті відтворити різні 

схемографіки, порівняти їх із запропонованими у електронному підручнику, проаналізувати помилки, 

якщо такі з’явилися, а потім дати відповіді на запитання інтерактивного тесту. 

Попередня підготовка до вивчення теми передбачає знайомство з теоретичним матеріалом ще 

вдома, тому лекція часто будується на діалогічних засадах і спонукає до візуального мислення та 

узагальнення одержаних раніше знань.  

Використання електронного підручника можливе на мобільних пристроях, що дає можливість 

візуалізації матеріалу як на широкий загал через мультимедійний проектор, так і в індивідуальному 

порядку, що дозволяє вибудовувати індивідуальні траєкторії навчання.  

Як показує педагогічний експеримент, студенти частіше звертаються до систематизованих 

електронних освітніх ресурсів під час підготовки до занять, а тому авторський електронний підручник є 

часто затребуваним ресурсом у підготовці вчителя інформатики.  
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