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3.4. Розвиток комп’ютерної та обчислювальної техніки  

3.4.1. Найдавніші «комп’ютери» (домеханічний етап) 

Домеханічний період розпочався дуже давно, 

щойно люди навчилися рахувати на пальцях. 

Першим інструментом для обчислювання став 

абак, який винайшли в 3000 році до н.е.  

500 років до н.е. — у Китаї з'явився більш 

«сучасний» варіант абаку з кісточками на стрижня 

— суаньпань. Одним із різновидом суаньпань є 

російська рахівниця, яка в деяких випадках 

використовується і в наш час. 

 
Але абаки і рахівниці ніяк не можна називати предками 

комп’ютерів, оскільки всі вони – скоріше інструмент для 

запам’ятовування чисел, а не вичислення!!! Ніяких навіть 

механічних операцій ні абак, ні рахівниця проводити не 

можуть. З таким успіхом можна загинати пальці або 

малювати палички на аркуші паперу. 

 



3.4.2. Механічний етап    

Історично механізація так званої «розумової діяльності» 

почалась із випадків проведення обчислень над 

арабськими десятковими числами, що мали широке 

поширення в Європі на початку 16-го століття. Маючи 

наміри покласти на плечі механізмів рутинну роботу з 

обчислень, людство стало використовувати інструменти 

для полегшення лічби та проведення розрахунків.  

 

Першим механіним пристроєм був  «антикітерський 

механізм» на базі зубчастих передач, що являє собою 

спеціалізований астрономічний обчислювач, призначений 

для розрахунку положення небесних тіл. Знайдено в 

уламках судна, Антикітерського корабля, що потонув 

поблизу острова Антикітера, між Кітерою та Критом, і 

датується приблизно 70-тими роками до н. е. 



1492 рік — Леонардо да 

Вінчі в одному зі своїх 

щоденників малює ескіз 13-

розрядного підсумовувального 

пристрою з десятизубцевими 

кільцями. Хоча пристрій, що 

працює на базі цих креслень 

було збудовано лише у XX 

столітті, все ж таки реальність 

проекту Леонардо да Вінчі 

підтвердилася. 



1630 рік — Річард Деламейн 

створює 

кругову логарифмічну лінійку 

-  аналоговий обчислювальний 

пристрій, що дозволяє 

виконувати 

кілька математичних операцій, 

основними з яких 

є множення і ділення чисел. 



1642 рік — Блез 

Паскаль представляє 

«Паскаліну» — перший реально 

здійснений і такий, що отримав 

широку популярність механічний 

цифровий обчислювальний 

пристрій. Прототип приладу 

додавав та віднімав п'ятирозрядні 

десяткові числа. Паскаль виготовив 

понад десять таких обчислювачів, 

причому останні моделі оперували 

числами з вісьмома десятковими 

розрядами. 



У 1832 р. англійський математик і 

винахідник Чарльз Бебідж сконструював 

першу програмну рахувальну машину, яку 

він назвав аналогічною машиною. 

Особливість цієї машини полягала в тому, 

що для виконання операцій їй була 

потрібна не людина, а набір інструкцій. 

Такі інструкції представляли собою 

визначений візерунок дірочок на 

карточках-перфокартах. Вони стали 

прикладом перших обчислювальних 

програм. Нажаль цю аналітичну машину 

не вдалося довести до робочого стану. 



3.4.3. Електронно обчислювальний етап  

Комп'ютерна техніка в процесі 

свого розвитку пройшла декілька 

етапів, які ознаменувалися 

зміною її елементної бази. Це 

дозволяє виділяти покоління 

комп’ютерів саме за цією 

ознакою. Неможливо точно 

зазначити, коли відбувається 

зміна поколінь. Роки «життя» 

покоління — це лише 

орієнтовний період його 

процвітання й домінування в 

історії комп’ютерного світу.  



 

 

 

З 1945 року по наші дні ЕОМ техніка пройшла 5 

поколінь щодо елементної бази: 

 

Електронно-вакуумні лампи 

Транзистори 

 Інтегральні схеми 

Великі інтегральні схеми 

Надвеликі інтегральні схеми 

 

Слова великі і надвеликі (інтегральні схеми) описують 

не розміри, а кількість елементів на схемі. Надвелика 

інтегральна схема може виявитися меншою за 

розмірами від великої, що у свою чергу може бути 

меншою від звичайної інтегральної схеми. 

 



3.4.3.1. ЕОМ першого покоління    

ЕОМ першого покоління (1940-ві - середина 1950-х 

років) використовувалися для виконання громіздких 

обчислень. Як елементна база в них використовувалися 

електронні лампи, десятки тисяч яких споживали дуже 

багато електроенергії, виділяли багато теплоти і 

займали багато місця. Швидкодія цих машин була 

близько 20 тисяч операцій за секунду, а ємність 

внутрішньої  пам’яті - до 50 Кбайт. Обмін даними із 

зовнішніми пристроями (накопичувачами на 

перфокартах, перфострічках, а пізніше - на магнітних 

стрічках) відбувався вкрай повільно. Програми для цих 

ЕОМ писалися «мовою нулів і одиниць» (мовою 

машинних кодів). Це було неймовірно складною і 

копіткою роботою, причому для кожного типу ЕОМ 

така мова була своя.  



Проект першої у світі ЕОМ був 

запропонований у 1942 році 

американцями Дж. Моучлі і Дж. 

Еккертом. Ця машина називалася 

«Еніак». Вона використовувала 

5200 електровакуумних ламп, мав 

масу близько 13 тонн, споживав 

125 кВт електричної енергії і міг 

виконувати близько 1905 операцій 

за секунду, працюючи на тактовій 

частоті 2,25 МГц. Центральний 

комплекс (лише процесор і 

пам'ять) мав розміри 

4,3 × 2.4 × 2.6 метрів. Вся система 

займала площу в 35,5 кв. м.  



3.4.3.2. ЕОМ другого покоління    

Друге покоління ЕОМ на базі транзисторів (1955—

1964 рр.) Машини стали надійнішими, 

компактнішими, споживання енергії зменшилося. 

Швидкодія машин зросла до сотень тисяч операцій за 

секунду. Складнішою стала архітектура ЕОМ, 

з’явилися дисплеї та накопичувачі на магнітних 

дисках. У написанні програм стався перехід від мов 

машинних кодів до мов програмування низького рівня, 

які були універсальнішими. Це робило програмування 

простішим і доступнішим. З’явилися перші операційні 

системи, які дали змогу автоматизувати процеси 

обміну даними між пристроями ЕОМ, спростили 

обмін даними між самою ЕОМ і користувачем. 

Стрімко розширилося коло задач (математичних, 

статистичних, логічних та інших), для розв’язування 

яких почали використовувати ЕОМ. 

 



Найпопулярнішими ЕОМ другого покоління 

стали Ferranti Pegasus 1 (1956 рік) і Pegasus 

2 (1959 рік). Pegasus 1 використано для 

розрахунку 7480 цифр числа Піфагора π, що 

було рекордом для свого часу.  

 

Серед радянських комп'ютерів другого 

покоління був Мінськ–22. Він міг 

виконувати до п'яти тисяч елементарних 

операцій в секунду. Його оперативна пам'ять 

була побудована на феритових сердечниках 

для запам'ятовування 6–8 тисяч чисел. У 

ньому застосовували магнітні диски, які 

могли зберігати кілька мільйонів чисел. 

Введення інформації здійснювали через 

перфокарти і перфострічки. 



3.4.3.3. ЕОМ третього покоління    

Третє покоління на базі інтегральних схем (1965–1974) 

вийшло на арену у зв’язку з появою інтегральних схем, 

які на невеличкій пластинці кристалу кремнію вміщували 

сотні і тисячі елементів електронної схеми — 

транзисторів, діодів тощо. Поряд з числовою і текстовою 

інформацією розпочалося опрацювання графічної 

інформації. Характерна поява мов програмування 

високого рівня. За своєю структурою вони наблизилися до 

звичайної людської мови. Це спростило процес написання 

програм і спричинило появу великої кількості різно-

манітних прикладних програм. Машини третього 

покоління почали активно використовувати для опра-

цювання графічних і звукових даних. 

 У 1971 році фірма Intel випустила перший 

мікропроцесор. 



7 квітня 1964 року представники IBM, гіганта 

комп'ютерної індустрії, оголосила про 

створення не однієї якої-небудь машини, а цілої 

родини System/360. Для забезпечення 

сумісності IBM вперше застосувала кілька 

рішень, багато з яких використовують і донині. 

Наприклад, було використано довжину слова 

32 біти (4 байти).  

 

У країнах соціалістичного табору аналогом 

IBM/360 стала серія ЄС ЕОМ (Єдина система 

електронних обчислювальних машин). У 

Радянському Союзі виробляли ЄС–1035, ЄС–

1045 і ЄС–1060, в Угорщині зробили ЄС–1025, 

у Німецькій Демократичній Республіці — ЄС–

1055 . 



3.4.3.4. ЕОМ четвертого покоління 

Четверте покоління ЕОМ на базі великих 

інтегральних схем (1975—1985). Загальний 

якісний стрибок у розвитку науки і техніки 

відбувся наприкінці 1970-х - на початку 1980-х 

років. Це спричинило появу четвертого 

покоління ЕОМ, які в деяких випадках служать 

людям і сьогодні. Елементною базою машин 

цього покоління стали великі інтегральні схеми  

і надвеликі інтегральні схеми , тобто 

мікросхеми з високою щільністю малих 

елементів. Різко зменшилися розміри ЕОМ, 

швидкодія зросла до сотень мільйонів операцій 

за секунду, а ємність внутрішньої пам’яті - до 

десятків і сотень мегабайтів. 

 



У 1981 році американська фірма 

IBM представила свій перший 

персональний комп’ютер — IBM 

PC (IBM Personal Computer). 

 

До цього покоління належить 

і багатопроцесорний комп'ютер 

«Ельбрус», якого згодом замінив 

«Ельбрус–2». Обчислювальна 

потужність цієї машини, як для 

четвертого покоління, була дуже 

великою. Він мав близько 64 

мегабайт оперативної пам'яті, міг 

виконувати до 5 мільйонів 

операцій з рухомою точкою на 

секунду. Пропускна здатність 

шини — до 120 Мб/с.  

 



3.4.3.5. ЕОМ п’ятого покоління 

П'яте покоління на базі великих інтегральних схем (з 

1990-х років). ЕОМ створюють на базі супервеликих 

інтегральних схем, де щільність розміщення — сотні 

тисяч і мільйони елементів на один квадратний 

сантиметр. Щоб показати, якими темпами йде розвиток 

мікропроцесорної техніки, наведемо лише чотири 

цифри: мікропроцесор, виготовлений фірмою Intel у 

1974 році, містив 4 500 транзисторів, у 1978 — 29 000, 

у 1989 — понад 1 мільйон, а зараз ця цифра становить 

1 мільярд, що дозволить реалізувати обчислювальну 

потужність у квадрильйони операцій за секунду 

(петафлопс). Список найпотужніших суперкомп'ютерів 

постійно оновлюється.  

 

Сучасні найпотужніші у світі обчислювальні системи 

використовують операційну систему Linux. 

 
 



3.4.3.6. Сучасні комп’ютери та їх застосування 

Нині існує величезна кількість модифікацій комп’ютерів, які відрізняються 

розміром, швидкістю опрацювання інформації, призначенням тощо. Але всі 

комп’ютери мають спільні принципи побудови та функціонування. Персональні 

комп’ютери існують двох типів: 

 

стаціонарні (настільні) комп’ютери; 

портативні (мобільні) комп’ютери 

 

 
 



Настільний (стаціонарний) персональний 

комп’ютер (англійською desktop computer) 

— це комп’ютер, який має щонайменше 

такі складові: системний блок, монітор, 

миша, клавіатура. Бажано долучити звукові 

колонки або навушники. Привабливий тим, 

що подібний до конструктора: всі пристрої є 

окремими модулями, які легко сполучити або 

замінити. Слово «стаціонарний» означає 

«той, що стоїть на одному місці». Зазвичай 

такі комп’ютери більші за розмірами та 

потужніші за інші типи персональних 

комп’ютерів. 

 
 

1) Монітор; 2) Материнська плата; 3) Процесор; 

4) Оперативна пам’ять; 5) Карти розширень; 6) 

Блок живлення; 7) Оптичний привід; 8) Жорсткий 

диск; 9) Мишка; 10) Клавіатура 



Портативні комп’ютери мають всі основні 

пристрої, розташовані в одному корпусі. 

Зазвичай, такі пристрої мають невелику вагу 

і досить зручні. Умовно можливо виділити 

такі види портативних комп'ютерів: 

 

ноутбуки; 

лептоп 

нетбуки; 

планшетні персональні комп'ютери; 

смартфони; 

пристрої для читання електронних книг e-

Book та інші. 

 

 
 



Ноутбук (англійською notebook — блокнот, блокнотний ПК) 

— портативний персональний комп'ютер, в корпусі якого 

розташовано базові компоненти комп’ютера, дисплей, 

клавіатура, сенсорна панель (TouchPad), акумуляторні 

батареї. Ноутбук може живитися і від власних акумуляторів, 

і від адаптера електричної мережі. Ноутбуки мають невеликі 

розміри й вагу, час автономної роботи ноутбуків коливається 

у межах від 1 до 6-8 годин. Ноутбук виконує всі функції 

звичайного стаціонарного комп'ютера, але має важливу 

перевагу: ноутбук — це переносний комп'ютер, який можна 

завжди носити з собою і використовувати у будь-якому місці. 

 

 
Лептоп (англійською laptop: lap — коліна людини, яка 

сидить; top — верх) — портативний комп’ютер, 

який під час роботи можна розташувати на 

колінах. Клавіатура лептопа — велика, широка. У 

лептопа завжди є вбудований привід. Батареї вистачає 

на 3 (і більше) години функціонування. Діагональ 

дисплея зазвичай становить 14–17 дюймів, графіка — 

на висоті (відеокарти від NVidia або Ati Radeon). 

 

 



Нетбук (англійською Netbook: net — мережа, book — 

книга) — невеликий ноутбук, призначений для виходу в 

Інтернет і роботи з офісними програмами. Має компактні 

розміри, невелику вагу, низьке енергоспоживання і 

порівняно невисоку вартість. За допомогою нетбука можна 

переглядати Інтернет сторінки та електронну пошту, вести 

блоги, читати електронні книги. Нетбук не є потужним 

комп'ютером. На ньому неможливо працювати зі 

складними програмами, обробляти фотографії, а тим 

більше переглядати відеофільми. Він буде у нагоді як 

додатковий комп'ютер, який можна брати з собою у дорогу. 

 

 
Планшетний персональний комп'ютер (Тablet РС) 

— ноутбук з екраном, об'єднаним з планшетним 

пристроєм введення. Екран дозволяє працювати за 

допомогою стилуса або пальців, без використання 

клавіатури чи миші. Має тонкий корпус і 

привабливий вигляд. Користувач може вводити текст, 

використовуючи екранну (віртуальну) клавіатуру, 

звичайну клавіатуру (якщо вона є у складі пристрою) 

і за допомоги вбудованих програми розпізнавання 

рукописного тексту та мови. 



Смартфон (англійською smartphone — розумний 

телефон) — мобільний телефон з розширеною 

функціональністю, наближеною до КПК. 

Смартфони суміщають в собі функціональність 

плеєра iPod, комунікатора та Інтернет планшету. 

Електронна книга (англійською Digital book — 

цифрова книга, E-book reader, Е-Book device) — 

загальна назва для цілої групи вузькоспеціалі-

зованих компактних пристроїв, що призначені для 

відображення текстової і графічної інформації (у 

форматах html, txt, pdf тощо). Основною 

відмінністю E-book від КПК, планшетів, ноутбуків 

або нетбуків є обмежена функціональність, що 

дозволяє істотно збільшити робочий час 

використання. 



 Штучний інтелект — 

розділ комп'ютерної лінгвістики 

та інформатики, що опікується 

формалізацією проблем та завдань, які 

нагадують справи, виконувані людиною. 

Штучний інтелект — технічна (в усіх 

сучасних випадках спроб практичної 

реалізації — комп'ютерна) система, що має 

певні ознаки інтелекту, тобто здатна: 

 

розпізнавати та розуміти; 

 знаходити спосіб досягнення результату 

та приймати рішення; 

вчитися. 
 

3.5. Штучний інтелект 



 У наш час у створенні штучного інтелекту 

(в буквальному розумінні цього 

слова; експертні системи і шахові 

програми сюди не відносяться) 

спостерігається інтенсивний перелом усіх 

предметних областей, які мають хоч якесь 

відношення до ШІ в базі знань. Практично 

всі підходи були випробувані, але до появи 

штучного розуму жодна дослідницька група 

так і не дійшла. 

 

 

Дослідження ШІ влились в загальний потік 

технологій сингулярності (видового 

стрибка, експотенціального розвитку 

людини), таких як нанотехнологія, 

молекулярна біоелектроніка, теоретична 

біологія, квантова теорія, ноотропіки, 

екстромофіли тощо. 



Експеримент Facebook у 2017  

 

3 1 серпня 2017 року Facebook вимкнув 

систему штучного інтелекту через те, 

що боти винайшли свою мову, якою вони 

почали спілкуватися між собою. Випробувачі 

алгоритму схильні вважати, що фрази і навіть 

самі повторення представляли собою спроби 

ботів самостійно «зрозуміти» принципи 

спілкування. 

За кілька днів перед тим Ілон Маск назвав 

штучний інтелект найбільшою загрозою, з 

якою зіткнеться цивілізація, а засновник 

Facebook Марк Цукерберг активно 

заперечував йому. Чат-боти для Messenger 

Фейсбук запустив у квітні 2016 року. Боти 

могли самостійно навчатися.  



У 2015 році гонконгська компанія Hanson 

Robotics створила робота (гіноїда) Софію. 

Вона була спроектована таким чином, щоб 

вчитися і адаптуватися до поведінки людей, а 

також для праці з ними. Зі створенням нового 

сучасного робота відбувається 

переосмислення традиційного сприймання 

про те, яким повинен бути робот. З Софією 

проводилися безліч зустрічей по всьому 

світові. У жовтні 2017 року вона 

стала підданою Саудівської Аравії і першим 

роботом в історії, що отримав громадянство 

будь-якої країни. 

 

Також вона відома тим, що в 2016 році 

пообіцяла знищити людство. 


