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1. Опис навчальної дисципліни  

  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання  

Кількість кредитів – 

7,5  

Галузь знань  

12 «Інформаційні 

технології»  

нормативна  

  

Модулів –  1  Спеціальність: 123 

«Комп’ютерна 

інженерія» 

Освітньо-професійна 

програма 

«Комп’ютерна 

інженерія» 

Рік підготовки:  

Змістових модулів –3  1  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – КП  

Семестр  

Загальна кількість 

годин – 225  

2  

Лекції  

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 2–й 

семестр аудиторних 

– 4,2 самостійної 

роботи  

студента – 6,5;  

  

Освітній ступінь: 

Бакалавр  

38 год  

Практичні, семінарські  

–  

Лабораторні  

38 год  

Самостійна робота  

149 год.  

Вид контролю:  2–й 

семестр:   екзамен, 

РГ  

  

Примітка.  

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до 

 самостійної  і індивідуальної роботи становить:  

2-й семестр для денної форми навчання – 78/149 = 0,52 

  

1 кредит = 30 год.  

Кількість кредитів =225/30=7,5  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – забезпечити отримання студентами теоретичних знань і 

практичних навичок щодо методів схемотехнічної побудови комп’ютерів і 
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комп’ютерних систем в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів 

організації та функціонування апаратних засобів сучасних обчислювальних систем.  

Завдання дисципліни – теоретична та практична підготовка фахівців із таких 

питань: вивчення теоретичних принципів, методів розробки та аналізу 

комбінаційних вузлів, апаратів з пам’яттю, операційних автоматів, типових вузлів 

комп’ютерів.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

основні терміни і визначення, основні положення теорії перемикальних функцій, 

основні методи синтезу автоматів у різних елементних базах, основні методи 

аналізу цифрових схем.  

вміти:  вирішувати реальні практичні задачі синтезу та побудови логічних схем та 

цифрових автоматів у заданій елементній базі.  

Дисципліна забезпечує формування загальних, фахових компетенцій і 

програмних результатів навчання:  

Z1 – Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

Z2 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями як в колективі, так і 

самостійно  

Z3 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та проводити 

дослідження на відповідному рівні  

Z4 –  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

P5 –  Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування 

до  розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет 

додатків,  кіберфізичних систем тощо 

P11 – Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів  

P13 – Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та інформаційних 

технологій, визначати обмеження цих технологій  

P15 – Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати 

прийняті рішення  

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в  основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж   

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності   

 N16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення   

N19. Здатність адаптуватися до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати та 

реалізовувати у межах компетенції рішення   
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3. Програма  навчальної  дисципліни  

Змістовний модуль 1. Інформаційні та логічні основи комп’ютерної техніки.  

Тема 1. Основні положення та означення   комп’ютерної логіки. Історичні 

аспекти та зв’язок комп’ютерної логіки з сучасними комп’ютерними 

технологіями 

Тема 2. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Форми подання 

інформації.   

Тема 3. Логічні основи побудови елементів. Алгебри перемикальних функцій.    

Тема 4. Методи мінімізації перемикальних функцій.   

Змістовий модуль 2. Типові цифрові схеми комп’ютерів.  

Тема 5. Основи синтезу логічних пристроїв.    

Тема 6. Типові цифрові схеми комп’ютерів.   

Змістовний модуль 3.  Синтез цифрових автоматів з пам’яттю.   

Тема 7. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю.  

Тема 8. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю.    

Тема 9. Методи мінімізації цифрових автоматів.  

Тема 10. Синтез  операційних автоматів.   

Тема 11. Синтез  керуючих автоматів.  

Тема 12. Синтез  мікропрограмних автоматів.  

  

  

4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і 

тем  

Кількість годин  

денна форма  

Усього   у тому числі  

Лекц.  Практ  Лаб.  Інд.  Сам  

1  2  3  4  5  6  7  

2 семестр  

Змістовний модуль 1. Інформаційні та логічні основи комп’ютерної техніки  

Тема 1. Основні положення 

та означення   комп’ютерної 

логіки. Історичні аспекти та 

зв’язок комп’ютерної 

логіки з сучасними 

комп’ютерними 

технологіями 

8  4       4 
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Тема 2. Інформаційні 

основи комп’ютерної 

техніки. Форми подання 

інформації.   

8  4       4  

Тема 3. Логічні основи 

побудови елементів.  

Алгебри перемикальних 

функцій.    

12  4    4    4  

Тема 4. Методи мінімізації 

перемикальних функцій.    

16  4    6    6  

Разом за змістовим 

модулем 1  

44  16   10    18  

Змістовний модуль 2. Типові цифрові схеми комп’ютерів  

Тема 5. Основи аналізу та 

синтезу логічних пристроїв.  

Діючі правила та стандарти. 

Огляд засобів автоматизації 

розробки логічних пристроїв.  

12 4    4    4  

Тема 6. Типові цифрові схеми 

комп’ютерів. Проектування 

шифраторів, дешифраторів, 

мультиплексорів, ПЛМ, 

перетворювачів кодів, 

компараторів. 

44 6    6    32  

Разом за змістовим 

модулем 2  

56  10   10    36 

Змістовний модуль 3 Синтез цифрових автоматів з пам’яттю  

Тема 7. Основи теорії цифрових 

автоматів з пам’яттю. Методи 

аналізу та синтезу цифрових 

автоматів з пам'яттю.   

20  4     2   14  

Тема 8. Методи мінімізації 

цифрових автоматів.  
20  2   4   14 

Тема 9. Методи 

аналізу та  синтезу  

операційних, 

керуючих та 

мікропрограмних 

автоматів.   

 

50  6    12   32 

Разом за змістовим 

модулем 3  

90  12   18    60  
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ІНДЗ (РГ)  30          30  

Семестровий контроль   5          5  

Усього годин  225 38   38   149  

  

  

5. Теми лабораторних занять 

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

Годин  

 2 семестр   

1  Основи проектування і моделювання 

комбінаційних схем  

2  

2  Мінімізація функцій алгебри логіки  2  

3  Мінімізація систем функцій алгебри логіки  2  

4  Проектування шифраторів, дешифраторів    4  

5  Проектування мультиплексорів та  демультиплексорів  4  

7  Проектування перетворювачів кодів  4  

8  Проектування та дослідження тригерів на потенціальних 

елементах  

4  

9  Проектування та дослідження регістрів на потенціальних 

елементах  

4  

10  Проектування лічильників  на потенціальних елментах  4  

11  Проектування операційних автоматів  4  

12  Проектування та дослідження мікропрограмних автоматів  4  

  Усього  38  

  

6. Самостійна робота 

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Властивості функцій двох змінних.  4 

2  Способи представлення цифрових сигналів.  4  

3  Базиси Шефера та Пірсона.  4  

4  Мінімізація функцій в базисах Шефера та Пірсона.  6 

5  Основні характеристики КС.  4  

6  Методи мінімізації БФ шифраторів.  4  

7  Метод декомпозиції для MS та DMS.  8 

8  Використання ПЛМ в якості ЗП.  6  

9  Виконання операцій додавання, віднімання, множення та 

ділення в двійковій системі числення.  

8  

10  Проектування перетворювачів кодів.  6  
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11  Автомати Мілі та Мура.  6  

12  Побудова ФПСЕ.  4  

13  Побудова ГСА ЦА.  4  

14  Методи мінімізації станів ЦА.  6  

15  Визначення вектору керуючих сигналів та вектору стану 

ЦА.  

8  

16  Забезпечення надійності ЦА.  8  

17  Синтез і дослідження цифрових автоматів з використанням 

часових функцій.  

8 

18  Синтез  і  дослідження  цифрових  автоматів  з  

використанням унітарного кодування  

8  

19  Функціональний контроль цифрових автоматів.    8 

РГ 30  

Забезпечення семестрового контролю  5  

Разом   149  

  

7. Індивідуальні завдання 

2 семестр – розрахунково-графічна робота.  

8. Методи навчання. 

Словесні (лекції, бесіди, пояснення, розповіді), наочні (ілюстрації та 

демонстрації) та практичні методи (лабораторні роботи та практичні заняття, 

дослідницькі завдання), що за особливостями навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти базуються на пояснювально-інформативному 

(інформаційно-рецептивний), репродуктивному, частково-пошуковому та 

дослідницькому методах навчання, а також застосовується метод проблемного 

виконання. 
 

9. Методи контролю 

Облік відвідування, опитування, практичні завдання, тестові завдання, захист 

лабораторних робіт, виконання курсової роботи, модульний контроль, іспит. 
 

10. Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 

№ з/п Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Лабораторні роботи Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність 

виконання завдань, вчасність 

виконання завдань 

2 Підготовка 

теоретичних питань 

(у тому числі 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  
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питання, відведені 

на самостійне 

опрацювання) 

3 Іспит Наприкінці семестру 

 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

4 Розрахунково-

графічна робота 

Наприкінці семестру 

 

Самостійність, правильність 

виконання завдань, логічність, 

відповідність варіанту, 

оригінальність та 

комплексність 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

 

1. Відвідування лекційних і лабораторних занять. 

2. Активна участь на лекційних та лабораторних заняттях. 

3. Вчасне виконання і захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, розрахунково-

графічної роботи. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Лекції: відвідування, опитування  8 

Лабораторні роботи: виконання, захист 36 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 16 

Розрахунково-графічна робота 20 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 

2 семестр (РГ)  

Пояснювальна 

записка  

Ілюстративна 

частина  
Захист роботи  Сума  

до 7  до 3  до 10  20  

  

Формою проведення іспиту є тестування. Тест містить 25 завдань закритої 

форми, приблизно одного рівня складності, з наступними типами відповідей: вибір 

однієї правильної відповіді та вибір кількох правильних відповідей. Завдання тесту 

певного варіанту вибрані з бази тестових завдань.  

Метою тестування є оцінювання навчальних досягнень студентів на різних 

рівнях: знання, розуміння і застосування знань і набутих навичок у розв’язанні 

задач після вивчення дисципліни.  
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Оцінювання тестового завдання студента відбувається за критеріями, 

наведеними у табл. 1.  

  

Таблиця 1 – Критерії оцінювання тестового завдання  

Кількість балів  Критерії оцінки  

1  Студент вірно відповів на тестове завдання  

0  Студент не вірно відповів на тесове завдання  

  

Загальна кількість балів дорівнює сумі всіх правильних відповідей.   

Таблиця 2 – Шкала оцінювання тестування  

Кількість 

правильних 

відповідей  

Оцінка за 20- 

бальною шкалою  

Оцінка за 

національною шкалою  

Оцінка  за 

шкалою   

ЕСТS  

23–25  20  Відмінно  А  

21–22  17-19  
Добре  

В  

19–20  14-16  С  

16–18  11-13  
Задовільно  

D  

13–15  5-10  Е  

9–12  1-4  

Незадовільно  

FХ  

0–8  0  F  

  

  

11. Методичне забезпечення  

https://drive.google.com/drive/folders/1Jf_p-

YjEyr6ztOHFD8P6L2TNlS0D7q61 

 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи. 

6. Питання до іспиту. 

7. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jf_p-YjEyr6ztOHFD8P6L2TNlS0D7q61
https://drive.google.com/drive/folders/1Jf_p-YjEyr6ztOHFD8P6L2TNlS0D7q61
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діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

  

12. Рекомендована література Основна 

  

1. Матвієнко М. П. Комп’ютерна логіка. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп. 

– Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с. 2.   

2.  M. Morris Mano Digital Logic and Computer Design.  Publisher: Pearson, 2017. 

– 624 c. 

3. Жабін В.І., Жуков I.A., Клименко I.A., Ткаченко В.В. Прикладна теорія 
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