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ВСТУП 

 

Комп’ютерна електроніка та схемотехніка – це науково-технічна 

дисципліна, яка вивчає теоретичні методи аналізу і синтезу схем комп’ютерів і 

способи їх технічної реалізації. Розвиток комп’ютерної схемотехніки є основою 

вдосконалення архітектури комп’ютерів, якісного підвищення їх 

продуктивності і надійності, істотного зменшення вагогабаритних показників.  

Мета застосування комп’ютерів полягає в інформатизації суспільства – 

забезпечення  використання автоматизованих методів збору, передачі, обробки 

та зберігання інформації. Розв’язування проблеми інформатизації забезпечує 

вихід країни на новий рівень цивілізації. 

Методичні вказівки для самостійної роботи  призначені  для студентів, 

які навчаються за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи 

електропровідності, основи функціонування діодів, транзисторів, схем на їх 

основі, логічні елементи та мінімізація логічних функцій, комбінаційні та 

послідовні мікросхеми, вхідні та вихідні кола цифрової автоматики, електронні 

пристрої відображення інформації, аналого-цифрові та цифро-аналогові 

перетворювачі. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна електроніка та схемотехніка» 

базується на знаннях з фізики та хімії із середньої школи, а також дисциплінах: 

«Дискретна математика», «Фізика». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів: «Архітектура 

комп’ютерів», «Комп’ютерні системи», «Периферійні пристрої». 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка та 

схемотехніка» є формування знань про сучасний теоретичний та практичний 

стан елементного забезпечення комп’ютерних систем управління, основні 

закони електричних ланцюгів постійного і змінного струму, основні технічні 

параметри напівпровідникових приладів і мікроелектронної техніки, електричні 

і магнітні ланцюги, електротехнічні й електронні пристрої. 
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Завданням вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка 

та схемотехніка» є вивчення теоретичних основ аналогової і цифрової 

схемотехніки, включаючи принципи роботи напівпровідникових приладів та 

методів аналізу і розрахунку електронних схем; розгляд принципів роботи 

класичних електронних схем: підсилювачів, генераторів, перетворювачів, 

запам’ятовувальних пристроїв; вивчення сучасної елементної бази електроніки: 

діоди, транзистори, операційні підсилювачі, інтегральні схеми, в тому числі 

побудовані на базі перепрограмованої логіки; знайомство з програмними 

засобами моделювання електронних схем. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− особливості процесів у напівпровідникових структурах; 

− технології виготовлення і застосування напівпровідникових пристроїв 

та мікросхем;  

− принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між 

собою;  

− методи побудови аналогових та цифрових електронних приладів;  

− алгебру логіки та теорію цифрових автоматів; 

уміти: 

− застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі; 

− проводити аналіз електронних схем; 

− використовувати закони алгебри логіки для синтезу комбінаційних 

схем; 

− аналізувати роботу регістрів, тригерів, лічильників 

− вибирати джерела живлення за технічними параметрами електронних 

пристроїв; 

− вірно оформлювати конструкторську документацію із створення і 

впровадження у виробництво пристроїв і систем на основі електронної 

елементної бази, в тому числі з використанням електронної обчислювальної 

техніки. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

1. Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути 

виконаний студентом особисто на аркушах білого паперу форматом А4 

(210×297 мм) за допомогою комп’ютерної техніки шрифтом Tіmes New Roman, 

розміром 14 пунктів на одному боці аркуша. За необхідності звіт може містити 

рисунки або скріншоти виконаної роботи. 

2. Звіт має включати у себе титульну сторінку і сам звіт про виконання  

лабораторної роботи. 

3. Звіт має включати у себе: 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи; 

 висновки. 

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою додатка А. Під час 

оформлення титульної сторінки використовують шрифт гарнітурою Tіmes New 

Roman, розміром 14 пунктів. При цьому весь текст титульної сторінки має бути 

надрукований великими буквами. 

5. Кожну частину звіту починають з нової сторінки. Текст кожної 

структурної одиниці починають з абзацу. 

6. Заголовки слід писати (друкувати) великими буквами (наприклад, 

«Лабораторна робота № 1») без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Якщо 

заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. Перенесення 

слів у заголовках не допускається. 

7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути дватри 

інтервали, а відстань між заголовком і наступним текстом  у півторадва рази 

більше, ніж міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на 

сторінці має бути хоча б один рядок тексту. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Дослідження логічних елементів. 

Мета: теоретичне вивчення логічних елементів, що реалізують 

елементарні функції алгебри логіки (ФАЛ); експериментальне дослідження 

логічних елементів у середовищі моделювання Proteus. 

Короткі теоретичні відомості 

Основою цифрової електроніки є логічні елементи. На їх основі 

складаються різні тригери, дешифратори, лічильники і т. д. Ось, наприклад, 

вважають, що в процесорі мільйони транзисторів, але як їх так зібрали, нічого 

не переплутавши і все упорядкувавши? З транзисторів зібрані логічні елементи, 

з логічних елементів зібрані різні лічильники, дешифратори, тригери, а з 

тригерів ОЗУ пам’ять і т. д., а все разом у зборі виходить процесор. 

Компоненти процесора зібрані в одному кристалі, але колись були 

громіздкі плати, які виконують таку ж функцію. 

Знаючи, як працюють логічні елементи, можна зрозуміти, як працюють і 

всі інші цифрові мікросхеми ,і навчитися складати самому схеми. 

Eлемент І 

 

Сенс елемента в тому, щоб отримати на виході логічний рівень, потрібно 

подати на всі входи логічні одиниці (в цьому прикладі їх тільки два, але буває і 

більше), тобто І на 1 вхід І на 2 вхід. Якщо подати одиницю тільки на один вхід, 

з виходу не буде напруга йти, буде логічний нуль. З таблиці істинності 

зрозуміти його роботу неважко. На малюнку зображений елемент 2И, тобто у 

нього 2 входи. Наші російські (і радянські) мікросхеми  це все серії ЧИ, 

наприклад К155ЛИ1. 
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Елемент АБО 

 

Щоб на виході з’явився логічний рівень, потрібно, щоб на будь-якому 

вході АБО на всі входи подати логічну одиницю. У елемента буває більш ніж 2 

входи, так само як і на елементі І. Елементи АБО  це мікросхеми серії ЛЛ, 

наприклад К155ЛЛ1. 

 

 

Елемент НІ 

 

Елемент НІ виконує роль інвертора. На виході завжди логічна одиниця, 

поки на вході логічний нуль, і навпаки. Наші мікросхеми  це серії ЛН: 

К155ЛН1, К561ЛН2 і т. д. 
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Виключне АБО 

 

Цей логічний елемент має незвичайний сенс роботи: на виході з’явиться 

логічний рівень в тому випадку, якщо тільки на одному з входів буде присутня 

логічна одиниця. Якщо на обидва входи (або на все) подати однакові рівні, тоді 

на виході рівень не зміниться. 

 

 

Елемент І-НІ 

 

Елемент має те ж значення, що й елемент І, але тільки сигнал на виході 

інвертується. З таблиці сенс не важко зрозуміти. Це мікросхеми серії ЛА: 

К155ЛА3. 
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Елемент АБО-НЕ 

 

Цей елемент теж має таку функцію, як і елемент АБО. Мікросхеми серії 

ЛЄ: К155ЛЕ1. 

 

 

Теоретичні відомості щодо роботи з програмою Proteus 

Proteus – це комерційний пакет програм класу САПР, який об’єднує в 

собі дві основні програми: ISIS – засіб розробки і налагодження в режимі 

реального часу електронних схем і ARES – засіб розробки друкованих плат. Як 

автоматично вбудованого трасувальника в ARES, починаючи з версії 7.4, 

використовується програма ELECTRA Autorouter. До цього вона була 

додатковим і самостійним засобом трасування і встановлювалася в окрему 

папку. Для створення власних VSM (програмних) моделей з версіями до 6.3 

поширювалася бібліотека VSM SDK (папка INCLUDE), яка в пізніших версіях 

відсутня, оскільки розробник вважав за необхідне закрити цю інформацію з 

метою запобігання «плагіату» моделей іншими фірмами. 
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Інтерфейс програми ISIS 

Нижче наведено основне вікно програми ISIS з поясненнями з 

призначення основних елементів інтерфейсу. Надалі необхідно дотримуватися 

саме такої термінології в кілька скороченій формі, тобто: ліве меню, верхнє 

меню команд, верхнє основне меню, кнопки симуляції, селектор об’єктів. Вікно 

програми трохи не відповідає повністю розвернутому вікну, оскільки у разі 

зменшення розмірів деякі меню змінили положення. Так само, як і в багатьох 

інших програмах для Windows, меню можна перетягувати у зручне для вас 

місце в середині вікна програми. Зачепивши через ліву кнопку миші за 

стартовий елемент меню (прямокутна сіра смужка для горизонтальних меню 

зліва, а для вертикальних – зверху), не відпускаючи кнопки, перетаскуєте, 

наприклад, меню орієнтації (на зображенні стартовий елемент видно над 

стрілкою обертання вправо) в середині вікна до правого вертикального кордону 

вікна, і після відпускання кнопки воно «приклеїться» вертикально праворуч. 

Аналогічно можна вчинити і з будь-яким з верхніх командних меню. Таким 

чином можна налаштувати зручне для себе розташування елементів програми. 

Інша приємна «фішка» програми: якщо клацнути в середині вікна 

селектора правою кнопкою миші й у спливаючому вікні клацнути лівою 

кнопкою по функції Auto Hide, то селектор буде автоматично згортатися, якщо 

на нього не наведений курсор миші. Це дозволяє на моніторах з форматом 4:3 

виграти деякий простір для вікна редагування. Скасувати цей режим можна 

повторними діями. 
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Основне меню ISIS. Опції, необхідні на початковому етапі 

У класичних підручниках і вбудованих Help на наступному етапі 

прийнято детально розглядати призначення опцій меню і кнопок інтерфейсу 

програми. Ми трохи відступимо від канонів. Зараз ми розглянемо тільки 

насущні на цей момент пункти меню і призначення найнеобхідніших кнопок. 

Це надасть вам можливість почати відразу ж комфортно працювати в ISIS. Інші 

елементи інтерфейсу ми вивчимо за необхідності звернення до них. Ну а 

прийнятий у таких випадках опис загальнопоширених кнопок: Save, Print, Copy, 

Paste, Undo і т. д. ми взагалі опумтимо. Сподіваємось, користувач, який 

вирішив освоїти Протеус, не перший раз сів за комп’ютер і вже зустрічався з 

використанням аналогічних функцій в інших програмах, хоча б в тих же 

Notepad або MS Word. Отже, починаємо з верхньої стрічки стандартних меню. 

У меню File зупинимося на функціях Export / Import. Import Bitmap ... 

дозволяє помістити картинку у ваш проект. Зазначимо, що картинка має бути у 

форматі BMP з глибиною не більше 256 кольорів. Ця функція корисна під 
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перемальовування схем. Імпортуєте схему редагувальну, відповідно, зменшуєте 

її, потягнувши мишею за кут, щоб не займала багато місця. і потім складаєте її 

вже з елементів ISIS на вільному полі вікна редагування. Export Graphics ...  

дозволяє експортувати намальований у вікні ISIS проект, як графічне 

зображення різних форматів, у тому числі і DXF (AutoCAD). Import Section ... і 

Export Section ... – зберігають поточний лист проекту у файл з розширенням 

.SEC. Увага, це єдиний засіб, що дозволяє передати проект з Протеус останніх 

версій у більш ранні. У програмі добре дотримується спадковість від низу до 

верху, тобто проект з версії 6 завжди відкриється у версії 7, але не навпаки. Тут 

суворі обмеження. Проект, складений у версії 7.5, ви не зможете відкрити 

навіть у версії 7.4. Функції експорту/імпорту секцій дозволяють обійти це 

обмеження. У старшій версії ви експортуєте лист проекту, як секцію (відзначте, 

що операція проводитися з окремими листами Sheet), а в ранній версії 

імпортуєте цю ж секцію. Ще два зауваження: 

а) якщо в проекті використані компоненти, відсутні в попередній версії, 

симуляція їх неможлива; 

У меню View зараз нам важливі такі опції: 

Grid (клавіша G тут і далі будемо в дужках надавати використовувані за 

замовчуванням клавіші) – включає/вимикає зображення сітки. SnapXX ...  

(F2 ... F4 і Ctrl + F1) перемикає крок сітки, де XX – десяті частки дюйма, тобто 

2,54 мм. За замовчуванням під час запуску ISIS завжди встановлюється 0,1 Inch 

(англ. дюйм). Найдрібніший крок 10th (0,01 дюйма) викликається через Ctrl + 

F1, тому що просто F1 – це у всіх програмах виклик файлу допомоги. Серед 

функцій масштабування зупинимося тільки на Zoom to Area, що дозволяє чітко 

розмістити в межах вікна редагування виділену перед цим ділянку схеми. 

Пункт Toolbars... дозволяє включити/вимкнути відображення одоіменних 

верхніх тулбаров. На жаль, змінити набір кнопок-інструментів який 

відображається в них неможливо. 

У меню Edit необхідно зазначити опцію Tidy. Вона дозволяє видалити з 

вікна селектора об’єктів усі компоненти, які не використовуються в цей момент 
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у проекті. Тобто якщо ви набрали у вікні з бібліотеки безліч непотрібних 

компонентів, цією опцією втечуть усі, крім тих, які встановлені у вікні 

редагування. Можна видаляти і по одному через праву кнопку миші опцією 

Delete. 

У меню Tools розберемо поки тільки дві опції, інші трохи пізніше. Real 

Time Annotation (Ctrl + N) – вкл/викл автонумерації елементів у разі додаванні 

у вікно редагування. Коли функція активна (за замовчуванням), кнопка U1 у 

меню виглядає втопленою. Wire Auto Router (W) – опція автоматичної зміни 

траси дротів на схемі під час його проведення. Ця кнопка (за замовчуванням 

включена) доступна також в одному з верхніх тулбарів. За активної кнопки лінії 

проводяться тільки строго під прямим кутом. Використовуйте у разі прокладки 

проводів клацання лівою кнопкою миші в тих місцях, де вам необхідно 

зафіксувати поворот, інакше ISIS автоматом змінить трасу на свій розсуд, і не 

завжди правильно. Розглянемо різні види курсора під час редагування проекту, 

оскільки одна з функцій Property Assigment Tools (A), характерна під час 

включення, змінює вид курсора. Запам’ятайте назву і клавіатурний виклик цієї 

функції – вона ключова для швидкого редагування дизайну. І до неї ви будете 

звертатися дуже часто, коли освоїте всі її переваги. Скоро ми нею 

скористаємося, а поки на рисунку 4 різні види курсора залежнос від 

виконуваної функції. Для зручності ми перевели на російську цей розділ файлу 

допомоги ISIS. 
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Порядок виконання роботи 

1. Для вивчення логічних елементів необхідно зібрати схеми І, АБО, НІ, 

виключне АБО, для чого необхідно додати потрібні нам елементи з бібліотеки 

компонентів.  

Для цього необхідно виділити компонент: 

 

 

Далі вибрати: 

 

 

Відкриється вікно бібліотеки: 
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У списку Category вибираємо CMOS 4000 Series, у вікні Subcategory – 

Gates & Inverters зі списку компонентів вибираємо (подвійне клацання ЛФМ) 

4081.ІЕС, 4071.ІЕС, 4030.ІЕС, 4011.ІЕС, змінити Subcategory на Buffers & 

Drivers і додаємо елемент 4049.ІЕС. 

У keywords прописуємо res 51k, у списку виберіть резистор MINRES51K, 

міняємо значення пошуку на res 300R, res 100R, додаємо резистори до списку 

компонентів. 

Шукаємо SWITCH і 5. 

1. З обраних компонентів складаємо схему елемента І. 

 

 

Компоненти зі списку добавляються виділенням потрібного компонента і 

повторним натисканням ЛКМ на робочої області. 

Додавши компонент SWITCH його необхідно розгорнути, вибравши 

відповідний пункт контекстного меню. 
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Елемент DEDGE: 

 

 

Вибирається з пункту меню Generators Mode >> DEDGE: 

 

Елемент Земля: 

 

 

Вибираємо з меню Terminals Mode >> GROUND: 

 

 

З’єднання між елементами проводиться натисненням на один контакт і 

повторним натисканням на другий. 
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Запуск моделі на симулювання виконується кнопкою Play, після запуску 

вона стане зеленого кольору: 

 

Зупинка за допомогою кнопки Stop: 

 

3. Запустивши модель на виконання, запишіть отриману таблицю 

істинності, перемикаючи кнопки SWITCH (якщо кнопка затиснута на          

вході – лог 0, якщо відтиснута –  лог 1), відповідно, якщо світлодіод горить на 

виході лог 1, якщо не горить – лог 0. 

4. Замінити елемент 4081 на 4071 і зібрати схему логічного елемента АБО. 

 



19 

5. Запустити модель на виконання і записати таблицю істинності. 

6. Зібрати схему елемента НІ: 

 

 

7. Записати таблицю істинності. 

8. Зібрати дві схеми виключне АБО, одну на готовому елементі й одну на 

елементах І: 

 

 

 

9. Для обох схем записати таблиці істинності. 
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10. Виконати індивідуальне завдання відповідно до таблиці 6.5. 

Зібрати схему для реалізації заданої в табл. 6.5 логічної функції у з трьома 

аргументами а, b і c. Скопіювати зібрану логічну схему та отриману таблицю 

істинності на сторінку звіту. 

Таблиця 6.5 – Індивідуальні завдання 

Варіант Логічна функція 

1 ).)()(( cbacbacbay   

2 ).)()(( cbacbacbay   

3 ).)()(( cbabcacaby   

4 ).)()(( cabcbacbay   

5 ).)()(( cabcbacbay   

6 y ( ab c )( a b c )( a b c ).       

7 y ( a b c )( a bc )( a b c ).       

8 y (b ac )( a bc )( a b с ).      

9 y ( ab c )( a b c )( ab c ).      

10 y ( a bc )( a b c )( ab c ).      

11 y ( ab c )( a b c )( a b c ).       

12 y ( a b c )( a bc )( a b c ).       

13 y (b ac )( a bc )( a b c ).      

14 y ( ab c )( a b c )( ab c ).      

15 y ( a bc )( a b c )( ab c ).      

16 y ( ab c )( a b c )( a b c ).       

17 y ( a b c )( a bc )( a b c ).       

18 y (b ac )( a bc )( a b c ).      

19 y ( ab c )( a b c )( ab c ).      

20 y ( a bc )( a b c )( ab c ).      
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Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Побудувати електричну схему для випробування логічних елементів  

і схему для реалізації заданої логічної функції. 

3. Побудувати таблиці істинності, що відображають роботу 

досліджуваних логічних елементів та заданої логічної функції. 

4. Зробити висновки. 

Контрольні запитання 

1. Які ви знаєте промислові серії логічних елементів? 

2. Надайте визначення булевої (логічної) операції, булевої (логічної) 

функції. 

3. Перелічіть основні булеві (логічні) операції. 

4. Що таке диз’юнктивна (або кон’юнктивна) нормальна форма? 

5. За яких значеннях напруги логічний елемент сімейства ТТЛ видає 

логічний нуль та логічну одиницю? 

Література: [2, 4, 5–7, 10]. 

 

Лабораторна работа № 7 

Тема. Дослідження роботи суматорів 

Мета: на комп’ютерних моделях вивчити роботу суматора  

і напівсуматора. 

Короткі теоретичні відомості 

Арифметико-логічний пристрій процесора (АЛП) обов’язково містить  

у своєму складі такі елементи, як суматори. Ці схеми дозволяють додавати 

двійкові числа. 

Скажімо, потрібно додати двійкові числа 1001 і 0011. Спочатку додаємо 

молодші розряди (останні цифри): 1 + 1 = 10. Тобто в молодшому розряді буде 

0, а одиниця – це перенесення в старший розряд. Далі, 0 + 1 + 1 (від 

перенесення) = 10, тобто в цьому розряді знову запишеться 0, а одиниця піде в 

старший розряд. На третьому кроці: 0 + 0 + 1 (від перенесення) = 1. У результаті 
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сума дорівнює 1100. 

Напівсуматор 

Тепер не будемо звертати увагу на перенесення з попереднього розряду і 

розглянемо тільки, як формується сума поточного розряду. Якщо були дані дві 

одиниці або два нуля, то сума поточного розряду дорівнює 0. Якщо одне з двох 

доданків дорівнює одиниці, то сума дорівнює одиниці. Отримати такі 

результати можна під час використання вентиля виключає АБО. 

Перенесення одиниці в наступний розряд відбувається, якщо два доданки 

дорівнюють одиниці. І це піддається реалізації вентилем І. 

Тоді додавання в межах одного розряду (без урахування можливості 

приходу одиниці з молодшого розряду) можна реалізувати зображеною нижче 

схемою, яка називається напівсуматор. У напівсуматор два входи (для доданків) 

і два виходи (для суми і переносу). На схемі зображено напівсуматор, що 

складається з вентилів АБО та І. 

 

 

де a – перший доданок; b – другий доданок; Р – перенос у наступний розряд;  

S – сума розряду. 

Суматор 

На відміну від напівсуматора суматор ураховує перенос з попереднього 

розряду, тому має не два, а три входи. 

Щоб урахувати перенос, доводиться схему ускладнювати. Вона 

складається з двох напівсуматорів: 
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де a – перший доданок; b – другий доданок; Рі – перенос з молодшого розряду;  

S – сума розряду; Рі+1 – перенос у старший розряд. 

Розглянемо один з випадків. Потрібно додати 0 і 1, а також 1 з 

перенесення. Спочатку визначаємо суму поточного розряду. Судячи з лівої 

схеми ВИКЛЮЧНЕ АБО, куди входять a і b, на виході отримуємо одиницю. До 

наступного ВИКЛЮЧНЕ АБО вже входять дві одиниці. Отже, сума буде 

дорівнювати 0. 

Тепер дивимося, що відбувається з переносом. В один вентиль І надходять 

0 і 1 (a і b). Отримуємо 0. У другий вентиль (правіше) надходять дві одиниці, 

що дає 1. Прохід через вентиль АБО нуля від першого І та одиниці від другого І 

дає нам 1. 

Перевіримо роботу схеми простим додаванням 0 + 1 + 1 = 10. Тобто 0 

залишається в поточному розряді і одиниця переходить у старший. Отже, 

логічна схема працює правильно. 

Порядок виконання роботи 

1. Зберіть у програмі Proteus моделі суматора і напівсуматора, наведені на 

рисунках далі. 
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Схема напівсуматора 

 

 

Схема суматора 

 

2. Елементи І (4081), АБО (4071), виключне АБО (4030) додати  

з бібліотеки CMOS 4000 Series. 

3. У keywords прописуємо res 51k, у списку виберіть резистор 

MINRES51K. 

4. Запит пошуку міняємо на Led-Red або led-green. 

5. Елемент SWITCH додаємо з бібліотеки Switches & Relays >> Switches. 

6. Оберіть елемент DEDGE. 
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Обирається з пункту меню GeneratorsMode>>DEDGE. 

7. Додати елемент GROUND:  

 

 

Обирається з пункту меню TerminalsMode>>GROUND. 

8. Після додавання всіх необхідних елементів на робочу область 

з’єднуємо їх і запускаємо програму на виконання. 

 

 

9. Запустивши модель на виконання, запишіть отриману таблицю 

істинності, перемикаючи кнопки SWITCH (якщо кнопка затиснута на вході – 

лог 0, якщо відтиснута – лог 1), відповідно, якщо світлодіод горить на виході – 

лог 1, якщо не горить – лог 0. 

10. Для суматора запишіть таку таблицю істинності 

Pi A B S Pi+1 

0 0 0 
  

0 0 1 
  

0 1 0 
  

0 1 1 
  

1 0 0 
  

1 0 1 
  

1 1 0 
  

1 1 1 
  

 

11. Для напівсуматора запишіть таку таблицю істинності: 
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A B S P 

0 0 
  

0 1 
  

1 0 
  

1 1 
  

 

Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Зобразити електричні схеми для випробування суматора і 

напівсуматора за допомогою логічних пробників. 

3. Побудувати таблиці істинності, які відображають роботу 

досліджуваних суматорів і напівсуматорів. 

4. Зробити висновки з роботи. 

Контрольні  питання 

1. Що таке суматор та напівсуматор? 

2. Основне призначення суматора. 

3. Відмінність суматора від напівсуматора. 

4. На яких елементах будується суматор? 

5. Як саме відбувається перенос із молодшого розряду до старшого? 

Література: [2, 4, 6, 7, 9]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Дослідження роботи тригерів 

Мета: вивчення структури й алгоритмів роботи синхронних і 

асинхронних тригерів, взаємозамінності тригерів різних типів; дослідження 

функцій переходів і порушення основних типів тригерів. 

Короткі теоретичні відомості 

Тригер – найпростіша цифрова схема послідовного типу. У розглянутих у 

попередніх лабораторних роботах комбінаційних схемах стан виходу Y в будь-

який момент часу визначається тільки поточним станом входу Х: Y = F (X). На 
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відміну від них, стан виходу послідовних схема (цифрового автомата) залежить 

ще і від внутрішнього стану схеми Q: 

Y = А (X, Q). 

Інакше кажучи, цифровий автомат є не тільки перетворювачем, але й 

зберігачем попередньої і джерелом поточної інформації (стану). Ця властивість 

забезпечується наявністю в схемах зворотних зв’язків. 

Основою всіх складних послідовних схем також є тригери. Тригер має 

два стійких стани: Q = 1 і Q = 0, тому його іноді називають бістабільною 

схемою. В якому з цих станів опиниться тригер, залежить від сигналів на 

входах тригера та від його попереднього стану, тобто він має пам’ять. Можна 

сказати, що тригер є елементарною клітинкою пам’яті. 

Тип тригера визначається алгоритмом його роботи. Залежно від 

алгоритму роботи, тригер може мати установчі, інформаційні та керувальні 

входи. Установчі входи встановлюють стан тригера незалежно від стану інших 

входів. Входи управління дозволяють запис даних, що подаються на 

інформаційні входи. Найбільш поширеними є тригери RS-, JK-, D- і T-типів. 

RS-тригер – найпростіший автомат з пам’яттю, який може знаходитися у 

двох станах. Тригер має два настановних входу: установки S (set) і скидання R 

(reset), на які подаються вхідні сигнали від зовнішніх джерел. У разі подачі на 

вхід установки активного логічного рівня тригер установлюється в 1 (Q = 1,  

Q = 0), під час подачі активного рівня на вхід скидання тригер установлюється 

в 0 (Q = 0, Q = 1). Якщо подати на обидва входи збудження S і R пасивний 

рівень, то тригер буде зберігати попередній стан виходів Q = 0 (Q = 1) або Q = 1  

(Q = 0). Кожний стан стійко підтримується унаслідок зворотних зв’язків. 

Для тригерів цього типу є неприпустимою одночасна подача активного 

рівня на обидва входи установки, оскільки тригер за визначенням не може 

одночасно бути заставлений у нуль і одиницю. На практиці подача активного 

рівня на установчі входи призводить до того, що цей стан не може бути 

збережено і неможливо визначити, в якому стані буде перебувати тригер за 

наступною подачею на установчі входи сигналів пасивного рівня. 
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На рис. 8.1 показані два види RS-тригерів, виконаних на елементах І-НЕ 

(8.1,а) і АБО-НЕ (8.1,б). Для схеми на рис 8.1,а активним рівнем є рівень 

логічної одиниці, для схеми на рис. 8.1,б – рівень логічного нуля. Схема на  

рис. 8.1,б отримала назву RS-тригера з інверсними входами. 

RS-тригер є основним пристроєм для побудови послідовних схем. Назва 

схем такого типу – «послідовних» – означає, що стан виходу залежить від того, 

в якій послідовності на входи подаються вхідні набори і яким був попередній 

внутрішній стан. Так, якщо в RS-тригері (рис. 8.1,а) спочатку встановили 

комбінацію R = 0, S = 1 (скорочений запис 01), а потім перейшли до R = 0, S = 0 

(00), тоді стан виходу Q = 1. Якщо ж спочатку встановити комбінацію 10, а 

потім перейти до 00, то стан виходу буде іншим: Q = 0, незважаючи на однакові 

комбінації сигналів на входах. Отже, за одного й того ж вхідного набору 00 

вихід тригера може перебувати в різних станах. 

Умови переходів тригерів з одного стану в інший (алгоритм роботи) 

можна описати табличним, аналітичним або графічним способами. Табличний 

опис роботи RS-тригера (рис. 8.1,а) надано в таблиці 8.1 (таблиця переходів) і 

таблиці 8.2 (таблиця функцій збудження). 

У таблицях використані такі позначення: 

• Qt – попередній стан виходу; 

• Qt +1 – новий стан, що встановлюється після переходу; 

• – невизначений стан; 

• X – значення сигналу: 0 або 1. 

 

а – на елементах І–НЕ; б – на елементах АБО–НЕ 

Рисунок 8.1 – Схеми RS-тригерів 
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            Таблиця 8.1               Таблиця 8.2 

                              

 

Аналітичний опис (характеристичне рівняння) можна отримати з таблиць 

8.1, 8.2 за правилами алгебри логіки: 

 

Залежність Qt+1 від Qt характеризує властивість запам’ятовування 

попереднього стану. Опис роботи RS-тригера можна доповнити графом, як 

зображено на рис. 8.2 (графічний спосіб). 

 

Рисунок 8.2 – Графічне зображення роботи RS-тригера 

 

Граф на рис. 8.2, а показує, що схема, яка перебувала в стані Q = 0, 

зберігає цей стан, як у разі впливу вхідного набору R = 0, S = 0, так і впливу     

R = 1, S = 0. Якщо ж на вхід схеми, що знаходиться у стані Q = 0, подіяти 

набором R = 0, S = 1, то вона переходить у стан Q = 1 і зберігає його у разі 

вхідних наборів R = 0, S = 1 або R = 0, S = 0.  

На рис. 8.2,б той же граф тригера намальований більш компактно. Вхідні 

сигнали, які можуть приймати будь-які значення (як 0, так і 1), позначені Х, а 

позиція позначення відповідає послідовності R, S. 

Тригер JK-типу має більш складну, порівняно з RS-тригером, структуру 

і більш широкі функціональні можливості. Крім інформаційних входів J і K та 

прямого й інверсного виходів Q і Q, JK-тригер має вхід керування С (цей вхід 
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також називають тактовим або рахунковим), а також асинхронні установчі R- і 

S-входи. Зазвичай активними рівнями установчих сигналів є нулі, як у схемі на 

рис. 8.2,б. Установчі входи мають пріоритет над іншими. Активний рівень 

сигналу на вході S установлює тригер у стан Q = 1, а активний рівень сигналу 

на вході R – у стан Q = 0, незалежно від сигналів на інших входах. 

Якщо на входи установки одночасно подати пасивний рівень сигналу, то 

стан тригера буде змінюватися по фронту імпульсу на рахунковому вході 

залежно від стану входів J і K, як показано в таблицях переходів (табл. 8.3) і 

функцій збудження (табл. 8.4). 

Таблиця 8.3                 Таблиця 8.4 

 

 

Робота JK-тригера описується характеристичним рівнянням: 

 

Один з варіантів функціональної схеми JK-тригера з входами установки 

логічним нулем і його умовне графічне позначення (УГО) наведені на рис. 8.3. 

Часові діаграми його роботи при R = S = 1 наведені на рис. 8.4. 

 

а – функціональна схема; б – умовне позначення 

Рисунок 8.3 – JK-тригер 
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Рисунок 8.4 – Часові діаграми роботи JK-тригера 

 

Подібно RS-тригеру, зміна станів JK-тригера можна зобразити графом 

переходів (рис. 8.5). Вхідні сигнали, які можуть приймати будь-які значення (як 

0, так і 1), позначені як Х, а позиція позначення відповідає послідовності J, K. 

Цей малюнок не має вводити в оману: якщо Х = 1, то при JK = 11 схема 

буде переходити зі стану Q = 0 у стан Q = 1. Але з цього стану схема має 

повернутися в Q = 0 та ін. Цей граф описує роботу автогенератора. 

 

Рисунок 8.5 – Граф роботи JK-тригера 

 

У цьому випадку всі зміни виходу відбуваються лише в момент перепаду 

(з одиниці в нуль) тактового сигналу С. Дійсно, якщо J = K = 1, то з кожним 

новим тактовим імпульсом вихід буде змінювати своє значення на протилежне і 

тригер буде виконувати функцію дільника частоти на 2, а не автогенератора. 

D-тригер має один інформаційний вхід D (data – дані). Інформація з 

входу D заноситься в тригер за позитивним перепадом імпульсу на 

рахунковому вході С і зберігається до наступного позитивного перепаду на 

рахунковому вході тригера. Крім рахункового С та інформаційного D входів, 

тригер забезпечений асинхронними установочними R- і S-входами. Установчі 

входи пріоритетні. Вони встановлюють тригер незалежно від сигналів на 

входах C і D. Робота D-тригера описується таблицею переходів (табл. 8.5), 

таблицею функцій збудження (табл. 8.6) і діаграмами вхідних і вихідних 

сигналів (рис. 8.6). 
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Характеристичне рівняння D-тригера: 

Qt+1 = Dt. 

Таблиця 8.5    Таблиця 8.6 

 

 

Рівняння показує, що стан тригера на (t + 1) – також дорівнює вхідному 

сигналу в момент, що передує тактовому перепаду сигналу С. Умовне 

позначення D-тригера зображено на рис. 8.7,а. 

 

Рисунок 8.6 – Часові діаграми роботи D-тригера 

 

Функціональна схема D-тригера може бути отримана з JK-тригера  

(рис. 8.3,б) завдяки підключення входу K до входу J через інвертор: D = J = K. 

 

а – умовне позначення D-тригера; б – Т-тригер на базі JK-тригера;  

в – Т-тригер на базі D-тригера 

Рисунок 8.7 – Тригери  
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T-тригер (рахунковий тригер). На основі JK-тригерів та D-тригерів 

можна побудувати схеми, що здійснюють так званий рахунковий режим. Такі 

схеми називають Т-тригерами, або рахунковими тригерами, пов’язуючи з цим 

спосіб їх функціонування. На рис 8.7,б,в  надані схеми організації  

Т-тригерів на основі JK-тригерів та D-тригерів. Лічильний режим ілюструється 

часовими діаграмами (рис. 8.8). 

 

Рисунок 8.8 – Часові діаграми роботи Т-тригера 

 

У JK-тригері з входами установки логічним нулем рахунковий режим 

реалізується подачею констант J = K = 1 і R = S = 1 і вхідного сигналу Т на вхід 

С. Відповідно до таблиці функціонування за кожним перепадом вхідного 

сигналу Т стан тригера змінює своє значення на протилежне. 

У D-тригері лічильний режим реалізується за допомогою зворотного 

зв’язку (на вхід D подається сигнал з інверсного входу). Отже, завжди існує 

нерівність сигналу на вході D і сигналу на виході Q: якщо Q = 1, D = 0. Отже, за 

кожним позитивним перепадом сигналу на рахунковому вході С, відповідно до 

принципу дії D-тригера, стан виходу буде змінюватися на протилежний. 

Отже, на кожні два вхідних тактових імпульси Т-тригера формується 

один період вихідного сигналу Q. Отже, тригер здійснює розподіл частоти ft на 

його вході на 2: 

fQ = ft / 2, де fQ – частота проходження імпульсів на виході тригера. 

Порядок виконання роботи 

1. Для дослідження RS-тригера зберіть схему, показану на рис. 8.9. 

Включивши схему і послідовно подаючи на неї сигнали (S = 1, R = 0; S = 1,  

R = 1; S = 0, R = 1; S = 0, R = 0), переконайтеся в тому, що: 

− при S = 1, R = 0 тригер встановлюється в стан, при якому вихід Q = 0,  

Q = 1; 
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− при переході до S = R = 1 тригер зберігає попередній стан виходу Q = 0; 

− при S = 0, R = 1 тригер установлюється в стан, за яким виходить Q = 1; 

− у разі переходу до S = 1, R = 1 колишній стан виходу Q = 1 зберігається. 

2. Для кожного переходу (зміни стану або збереження попереднього) 

намалюйте граф переходу за типом рис. 8.2. За результатами експерименту 

складіть таблицю функцій збудження для схеми рис. 8.9 (значення Qt+1 для  

Qt = 0 і Qt = 1 за всіма комбінаціями R і S). 

 

Рисунок 8.9 – Схема для дослідження RS-тригера 

 

Елементи 

 

 

3. Додати з бібліотеки Debugging Tools >> Logicprobe. Після запуску 

програми на симуляцію пробники будуть відображати логічний нуль або 

логічну одиницю. 

4. Для дослідження JK-тригера зберіть схему, показану на рис. 7.10. 

Включивши схему, переконайтеся в тому, що: 

− при R = 1, S = 0 тригер установлюється в стан 1 (Q = 1, Q = 0) 

незалежно від стану інших входів; 

− при R = 0, S = 1 тригер установлюється в стан 0 (Q = 0, Q = 1) 

незалежно від стану інших входів. 

5. Установіть R = S = 1, перевірте істинність таблиці функцій збудження 

(табл. 8.4), складіть таблицю функцій збудження для схеми JK-тригера, 

зображеного на рис. 8.10 (значення Qt+1 для Qt = 0 і Qt = 1 за всіма комбінаціями 

Jt і Kt). 
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Рисунок 7.10 – Схема дослідження JK-тригера 

 

6. Для дослідження JK-тригера в рахунковому режимі поверніть 

перемикачі схеми, показаної на рис. 8.10, у верхнє положення (логічної 1). 

Змінюючи стан входу З ключем С, зобразіть діаграми роботи тригера в 

рахунковому режимі (залежність станів Q від С). 

7. Для перегляду часових діаграм на робочу область необхідно додати 

елемент DIGITAL 

 

 

 

Для додавання графіків необхідно в схемі встановити пробники: 
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Наступним кроком викликати контекстне меню елемента DIGITAL >> 

Add Traces ... у вікні в пункті PROBE 1 вибрати перший пробник, повторити 

цей пункт для другого пробника: 

 

 

Щоб відобразити графіки в контекстному меню, необхідно вибрати пункт 

Simulate Graph. 

8. Дослідження D-тригера виконати за схемою на рис. 8.11 (перемикач  

D * – у верхньому положенні). Впевніться, що: 

− при R = 1, S = 0 тригер установлюється в 1 (Q = 1, Q = 0) незалежно від 

стану інших входів; 

− при R = 0, S = 1 тригер установлюється в 0 (Q = 0, Q = 1) незалежно від 

стану інших входів. Установіть R = S = 1, перевірте істинність таблиці функцій 

збудження (табл. 8.6), складіть таблицю функцій збудження для схеми на  

рис. 8.11 (значення Qt+1 для Qt = 0 і Qt = 1 при D = 0 і D = 1) і тимчасові діаграми 

роботи тригера для усіх можливих комбінацій Qt і Dt. 

 

Рисунок 8.11 – Схема дослідження D-тригера 
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Змініть схему (рис. 8.11), як показано на рисунку нижче, S і R 

установити у верхнє положення. За допомогою ключа С подавайте на 

рахунковий вхід тактові імпульси і побудуйте часові діаграми роботи  

D-тригера в рахунковому режимі. 

 

 

На вхід З підключіть елемент PULSE з такими параметрами: 
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Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Наведіть перелік приладів, використаних в експериментах, з їх 

короткими характеристиками. 

3. Побудуйте електричні схеми для випробування тригерів RS, JK, T і D 

за допомогою логічних пробників і логічного аналізатора. 

4. Побудуйте діаграми і таблиці істинності, які відображають роботу 

досліджуваних тригерів. 

5. Зробіть висновки з роботи. 

Контрольні питання 

1. Чи є елементом пам’яті вимикач настільної лампи? 

2. Якщо продовжити попереднє запитання, то як можна 

охарактеризувати: 

а) кнопковий вимикач (один раз натиснув – лампа горить, другий раз 

натиснув – лампа погасла); 

б) клавішний перемикач-коромисло: натиснув на одне плече – лампа 

горить або продовжує горіти; натиснув на інше плече – згасла. 

Аналогія з якими видами тригерів напрошується? 

3. Чим відрізняється робота RS-тригера з прямими входами від роботи 

RS-тригера з інверсними входами? 

4. Чому комбінація сигналів 11 на входах RS-тригера називається 

«забороненою»? 

5. У чому відмінність таблиці переходів тригера від таблиці функцій 

збудження? 

6. Як властивість запам’ятовування відбивається на характеристичних 

рівняннях тригерів? 

7. У чому принципова відмінність роботи синхронних тригерів від 

асинхронних? 

8. Яка пріоритетність інформаційних та синхронних входів у синхронних 

тригерах? 
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9. Чому JK-тригер при J = K = 1 не перетворюється в автогенератор? 

10. Чому Т-тригер отримав назву рахункового? Яке число імпульсів він 

може порахувати? 

11. Як працює D-тригер, якщо D = Q? 

Література: [2, 4, 5, 6, 8]. 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Дослідження роботи лічильників 

Мета: ознайомлення з пристроєм і функціонуванням лічильників та 

випробування синхронного підсумовувального, реверсивного і десяткового 

лічильників. 

Короткі теоретичні відомості 

Лічильник – це пристрій для підрахунку числа вхідних імпульсів. Число, 

яке надається станом його виходів за фронтом кожного вхідного імпульсу, 

змінюється на одиницю. 

Лічильник реалізується на декількох тригерах. Якщо з кожним вхідним 

імпульсом «записане» в лічильнику число збільшується, то такий лічильник є 

підсумовувальним, якщо ж воно зменшується, то віднімальним. Найбільш 

прості лічильники – виконавчі. У лічильниках тригери з’єднуються послідовно, 

вихід кожного тригера безпосередньо діє на тактовий вхід наступного. У 

підсумовувальнго лічильника рахунковий вхід чергового тригера 

підключається до інверсного виходу попереднього (рис. 9.1). 

 

Рисунок 9.1 – Підсумовувальний лічильник (а) і часові діаграми, що 

пояснюють його роботу (б) 
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Змінити напрямок рахунку можна двома способами. 

1. Зчитувати вихідні сигнали лічильника не з прямих, а з інверсних 

виходів тригерів. Числа, що утворюються станом прямих (Nпр) та інверсних 

(NІНВ) виходів тригерів, пов’язані співвідношенням: 

Nпр = 2
n
 – NІНВ – 1, 

де n – розрядність виходу лічильника. 

2. Змінити структуру зв’язків у лічильнику, подавши на рахунковий вхід 

наступного тригера сигнал ні з інверсного, а з попереднього прямого виходу 

(рис. 6.2). У цьому випадку зміниться послідовність перемикання тригерів. 

 

Рисунок 9.2 – Віднімальний лічильник (а) і часові діаграми, 

що пояснюють його роботу (б) 

 

Лічильники, у яких під впливом вхідного імпульсу перемикання 

відповідних розрядів відбувається послідовно один за одним, називають 

асинхронними, а коли перемикання відбувається одночасно – синхронними. 

Максимальне число N, яке може бути записано в лічильнику, дорівнює (2n),  

де n – число розрядів лічильника. 

За способом кодування послідовних станів розрізняють двійкові 

лічильники з коефіцієнтами перерахунку (обнулення) Kліч = 2n, у яких порядок 

зміни станів тригерів відповідає послідовності двійкових чисел, і недвійкові, у 

яких Kліч < 2n (наприклад, десяткові з коефіцієнтом Kліч = 10 або подільники 

частоти з коефіцієнтом ділення Kсч  2n).  

Лічильники входять до складу різноманітних цифрових пристроїв: 

електронних годинників, подільників частоти, розподільників імпульсів, 
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обчислювальних і керувальних пристроїв. Випускаються промисловістю 

інтегральні лічильники, які являють собою схеми середньої інтеграції 

(наприклад, мікросхеми серій К155, К176 та ін); серед них багаторозрядні 

бінарні лічильники на додавання і реверсивні лічильники з установчими 

входами R і S для всіх розрядів, з постійними і довільними коефіцієнтами 

перерахунку.  

Перетворювач коду для семисегментного індикатора зображено на  

рис. 9.3. 

 

Рисунок 9.3 – Перетворювач коду для семисегментного індикатора 

 

Вхідні сигнали вузла подають на входи А0, А1, А2, А3 суматора U4. 

Якщо на вході діє сигнал з кодом числа, меншого десяти, на виході елемента 

U2.C низький рівень. На входах В0, В1, В2, В8 також низький рівень, тому 

вхідні сигнали проходять на дешифратор U5 без змін. Коли на вході 

перетворювача з’являється код чисел від 10 до 15, на виході елемента U2.C 

виникає високий рівень. На входи В0, В1, В2, В3 суматора U4 тепер надходить 

код числа 6. Отже на дешифратор U5 надходить код суми вхідного числа і 

шести. Для чотирирозрядного двійкового коду, поповнення шести еквівалентно 

відніманню десяти. Індикатор HG1 у такому разі висвічує цифри від 0 до 5. 

Напруга високого рівня з виходу елемента U2.C відкриває транзистор VT1, 

унаслідок чого індикатор HG2 показує одиницю. 
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Порядок виконання роботи 

1. Для дослідження лічильника, виконаного на мікросхемі 74192, зберіть 

схему, показану на рис. 9.5. 

Лічильник додати з бібліотеки TTL 74 series >> Counters >> 74192. 

Також додати дешифратор 74LS247. 

Семисегментні індикатори додати з бібліотеки Optoelectronics >>  

7-Segment Displeys >> 7SEG-BCD-GRN і 7SEG-COM-AN-GRN. 

2. Перевірити роботу лічильника, подаючи на установчі входи D0 – D4 

різні комбінації сигналів. 

За допомогою входу PL зробити запис початкового числа, і змінюючи 

положення перемикачів на входах UP і DN, переглянути роботу лічильника. 

Установити мінімальне і максимальне значення на індикаторах. 

 

Рисунок 9.5 – Схема двійково-десяткового лічильника 

 

3. Для дослідження лічильника, виконаного на мікросхемі 74192, зберіть 

схему, показану на рис. 9.6. 
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Рисунок 9.6 – Схема для дослідження двійкового лічильника 

 

− Провести зміни в попередній схемі, замінити лічильник 74192 на 74193. 

− Додати суматор 74283. 

− Логічні елементи І-НЕ 7400 і елемент НЕ 7404. 

− Додати транзистор 2N3904 і 2 резистора номіналом 2,2кОм і 130 Ом. 

4. Перевірити роботу лічильника в ручному режимі, режимі 

підсумовування і віднімання. 

5. Результати проведення дослідження записати у звіт. 

Зміст звіту 

1. Тема та мета роботи. 

2. Описати прилади, використані в експериментах з їх короткими 

характеристиками. 

3. Зобразити електричні схеми для випробування двійкових та двійково-

десяткових лічильників. 

4. Навести діаграми і таблиці істинності, які відображають роботу 

досліджуваних лічильників. 

5. Зробити висновки з роботи. 



44 

Контрольні питання 

1. Що таке лічильник? 

2.  На яких логічних елементах можна реалізувати лічильники?  

3. Які бувають лічильники? 

4. Чим визначається швидкодія лічильника? 

5. Які способи підвищення швидкодії лічильників ви знаєте? 

6. Що таке граф переходу? 

7. Що таке функція переходу? 

Література: [1–7, 9]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

електроніка та схемотехніка» складається із дев’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За дев’ять робіт студент може отримати 36 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

− 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його та правильно і вичерпно відповів на всі запитання.  

− 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його та відповів на всі питання. При цьому допускаються незначні 

неточності під час відповіді на контрольні питання; 

− 2 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, але відповіді на контрольні питання не повні; 

− 1 бал, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його задовільно, але не відповів на контрольні питання викладача; 

− у решті випадків виставляють 0 балів. 
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Розподіл балів за видами занять наведено у таблиці. 

Вид занять 

Модуль 1 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Лекції 

(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

2 2 2 2 2 10 

Лабораторні 

роботи 

(виконання, 

звіт, захист) 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЛР8 ЛР9 

36 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

інші види  

поточного 

контролю: 

  

контрольна 

робота 

19 
19 

тести 1–2 10 10 20 

підсумковий 

тест 

15 
15 

Диф. залік   – 

Усього   100 

 

Примітка. Модуль 1 – семестр 3. 
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