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Силабус 

з навчальної дисципліни 

«Комп’ютерна логіка» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма: 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання I, семестр II 

Кількість кредитів: 7.5, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc  

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Юдіна Анна Леонідівна 

Профайл викладача http://cis.kdu.edu.ua/uk/content/юдіна-анна-

леонідівна 

Контактна інформація Ел. адреса: udinaanna077@gmail.com 

Телефон: +38(068)6440103 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?type=0 

Графік консультацій  

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції та лабораторні заняття(на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та науково-практичної 

літератури, консультування з викладачем, виконання розрахунково-графічної 

роботи. 

Мета дисципліни – забезпечити отримання студентами теоретичних знань і 

практичних навичок щодо методів схемотехнічної побудови комп’ютерів і 

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:  

https://drive.google.com/drive/folders/1wjsNfs-8BfGKtFxZIPGhFjWn3GI1jUSc
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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.  

Компетентності та програмні результати навчання 

Дисципліна забезпечує формування загальних і  фахових компетенцій:  

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. 

 

Очікувані програмні результати навчання:  

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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Структура курсу 

Тема Результати 

навчання 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

 Лекц. Лаб. Сам. 

1 2  3 4 5 6 

II 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 

N1 8 4  4 

Тема 2. Інформаційні основи комп’ютерної 

техніки. Форми подання інформації.   N1 8 4  4 

Тема 3. Логічні основи побудови цифрових 

елементів. Алгебри перемикальних функцій.    N1 12 4 4 4 

Тема 4. Методи мінімізації перемикальних 

функцій.    N1 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.  

N1, N7 12 4 4 4 

Тема 6. Типові цифрові схеми комп’ютерів. 

Проектування шифраторів, дешифраторів, 

мультиплексорів, ПЛМ, перетворювачів кодів, 

компараторів. 

N1, N7, N16 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.   

N1, N7, N16, 

N19 
20 4 2 14 

Тема 8. Методи мінімізації цифрових 

автоматів.  
N1, N7, N16, 

N19 
20 2 4 14 

Тема 9. Методи аналізу та  синтезу  

операційних, керуючих та мікропрограмних 

автоматів.   

N1, N7, N16, 

N19 
50 6 12 32 

Разом за змістовим модулем 3  90 12 18 60 

ІНДЗ (РГ)  30   30 

Семестровий контроль   5   5 

Усього годин  225 38 38 149 
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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 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  

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 

Модуль 1  

Лекції: відвідування, опитування  8 

Лабораторні роботи: виконання, захист 36 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 16 

Розрахунково-графічна робота 20 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.  

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат». 

Перевірка розрахунково-графічної роботи на академічний плагіат 

здійснюється викладачем (перевірка відповідності заданому варіанту та 

самостійності виконання) під час консультування та захисту. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/1Jf_p-5YjEyr6ztOHFD8P6L2TNlS0D7q61  

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
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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 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

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 

цифрових автоматів,-Київ: Видавництво НАУ, 2007. — 364 с.   

4. Жабін В.І., 3. Ткаченко В.В. Цифрові автомати. Практикум. — Київ: ВЕК+, 

2004. — 160 с.   

5. Бабич  М.  А. Компьютерная  схемотехника / М. А. Бабич, И. А. Жуков. –  К. 

: МК–Пресс, 2004. –  576 с.  

 

Додаткова 

6. Бондаренко М. Ф., Білоус Н. В., Руткас А. Г. Комп’ютерна дискретна 

математика. — Харків: Компанія СМІТ, 2004. — 480 с.  

7. Корнійчук А. І. Проектування пристроїв та систем управління. — Житомир: 

ЖІТІ, 2000. — 276 с.   

8. Биков М. М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навчальний посібник / 

М. М. Биков, В. Д. Черв’яков. ‒ Суми : Сумський державний університет, 

2016. ‒ 354 с.  

9. Потемкин И.С. Функциональные узлы цифровой автоматики.– М. : 

Энергоатомиздат, 1988  

10. Нешумова К. А.  «Электронные вычислительные машины и системы» - М.: 

Высшая школа, 1989  

11. Каган Б. М. «ЭВМ и системы» - М.: Энергия, 1979  

12. Лазарев В.Г. "Синтез управляющих автоматов" - М.:Энергоатомиздат, 1989  

  

 Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.  

2. https://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_1.html 

3. https://www.ni.com/pdf/manuals/374483d.pdf 

 

https://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_1.html
https://www.ni.com/pdf/manuals/374483d.pdf

