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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Електротехніка та комп’ютерна електроні-
ка» відноситься до дисциплін професійної (фахової) підготовки, скла-
дена відповідно до освітньої програми спеціальності «Інженерія про-
грамного забезпечення». 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка та ком-

п’ютерна електроніка» є формування у студентів спеціальності «Інже-
нерія програмного забезпечення» сучасного рівня знань, умінь і нави-
чок з електротехніки та електроніки як наукової основи сучасної ком-

п’ютерної техніки, сучасного рівня знань про методи аналізу та синте-
зу аналогових і цифрових електронних пристроїв, а також принципи 
побудови сучасних цифрових і мікропроцесорних систем. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Електротехніка та комп’ю-

терна електроніка» є складовою частиною циклу загальної підготовки 
для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення». 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних 
знань із суміжних курсів – «Комп`ютерна дискретна математика», 

«Математична логіка, теорія алгоритмів та програмування», «Фізика», 

а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літерату-
ри, активної роботи на лекціях, лабораторних заняттях, самостійної 
роботи та виконання поставлених завдань.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 

Анотація 

Вивчення основ електротехніки, аналогової та цифрової техніки є 
однією з важливих складових у підготовці фахівців з комп’ютерної 
техніки та розробки програмного забезпечення. Дисципліна «Електро-
техніка та комп’ютерна електроніка» покликана допомогти у підгото-
вці фахівців з комп’ютерної техніки для різних галузей сучасної про-
мисловості. Під час вивчення даної дисципліни студенти здобудуть 
знання, які допоможуть їм розуміти фізичні та логічні основи комп’ю-

терної техніки.  

Курс «Електротехніка та комп’ютерна електроніка» носить важли-
вий характер при здобутті студентами знань та навиків аналізу і син-
тезу аналогових та цифрових електронних пристроїв. Вміння викорис-
товувати сучасні досягнення електронної та комп’ютерної техніки до-
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поможе у формуванні повноцінних фахівців для різних галузей про-
мисловості України. 

Ключові слова: резистор, конденсатор, котушка індуктивності, 
електрична схема, електричний струм, цифровий код, логічний еле-
мент, шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор, три-
гер, суматор, арифметико-логічний пристрій, регістр, лічильник, мік-
ропроцесор, мікроконтролер, інтерфейс, порт вводу-виводу.  

 

Аbstract 

Study of the basics of electrical engineering, analog and digital techno-

logy is one of the important components in the training of computer techni-

cians and software development. The discipline "Electrical engineering and 

computer electronics" is intended to help in the training of computer techni-

cians for various branches of modern industry. During the study of this 

discipline, students will acquire knowledge that will help them understand 

the physical and logical foundations of computer technology. 

The course "Electrical Engineering and Computer Electronics" is impor-

tant in gaining students knowledge and skills in the analysis and synthesis 

of analog and digital electronic devices. The ability to use modern advances 

in electronic and computer technology will help in the formation of full-

fledged professionals for various industries in Ukraine. 

Keywords: resistor, capacitor, inductor, electric circuit, electric current, 

digital code, logic element, encryptor, decoder, multiplexer, demultiplexer, 

trigger, adder, arithmetic logic device, register, counter, microprocessor, 

microcontroller, interface, port I/O. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування                       
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма 
навчання 

Заочна фор-

ма навчання 

Кількість 
кредитів – 4.5 

Галузь знань – 12 

«Інформаційні 
технології» Навчальні дисципліни 

професійної підготовки Спеціальність 121 

«Інженерія програм-

ного забезпечення» 

Модулів – 2 

Спеціалізація 
«Інтернет речей» 

Рік підготовки 

Змістових           
модулів – 3 

2  

Семестри 

Загальна кількість 
годин – 135 

3  

ІНДЗ –  

 

Рівень вищої світи: 
бакалаврський 

Лекції, год. 
30  

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 3,6 

самостійної 
роботи студентів 
– 5,4  

Лабораторні, год. 
24  

Практичні, год. 
- - 

Самостійна робота, год. 
81  

Індивідуальне завдання, год. 
- - 

Вид       
контролю:    

залік 

Вид       
контролю: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 
та індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 40%  до 60% 

для заочної форми навчання –  
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного 
рівня знань, умінь і навичок з електротехніки та цифрової електроніки 
як наукової основи сучасної цифрової та мікропроцесорної техніки, 

сучасного рівня знань про методи аналізу та синтезу аналогових та ци-

фрових пристроїв, а також принципи побудови елементів сучасної 
комп’ютерної техніки. 

Завдання дисципліни: 

- ознайомлення з галузями використання, класифікацією та можли-

востями сучасних методів аналізу електричних і магнітних кіл; 

- формування знань та практичних навичок щодо використання ме-

тодів аналізу лінійних електричних і магнітних кіл; 

- засвоєння особливостей і переваг елементів електронної техніки; 

- формування знань щодо методів аналізу та проектування аналого-

вих електронних пристроїв; 

- формування знань щодо методів аналізу та проектування цифро-

вих комбінаційних та послідовнісних пристроїв. 

В результаті вивчення даної дисципліни студент має: 

- знати:  
- методи аналізу електричних кіл постійного і змінного струму; 
- теоретичні засади функціонування електричних фільтрів; 
- принципи роботи основних компонентів аналогової електронної 

техніки; 
- принципи роботи основних компонентів цифрової техніки;  
- інформаційні, арифметичні та логічні основи цифрової техніки; 
- схемотехніку основних елементів вузлів комп’ютерної техніки. 
- вміти:  
- організовувати управління інформацією на базі сучасних тех-

нологій; 
- застосовувати базові знання фундаментальних наук при вивченні 

дисциплін професійної та практичної підготовки; 

- уміти використовувати одержані знання, уміння й навички для 
подальшого професійного навчання; 

- вибирати компоненти електронної техніки для заданого типу 
пристрою; 

- проводити вимірювання та розрахунок робочих характеристик 
пристроїв електронної техніки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

- за довідниковою літературою вибирати функційно необхідні еле-
менти комп’ютерної техніки; 

- на початковому рівні проводити аналіз та синтез елементів анало-
гової та цифрової електронної техніки. 

    

3. Програма навчальної дисципліни 

3 семестр 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Електротехніка. 

Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму. Елементи 
електричного кола, їх умовні позначення, параметри та характеристи-

ки. Джерело ЕРС та джерело струму. Закони Ома і Кірхгофа. Способи 
з’єднання елементів електричного кола. Визначення загального опору 
електричного кола. Потужність в електричному колі. Баланс потужно-

стей. Складання рівнянь для розрахунку струмів в схемах за допомо-

гою законів Ома та Кірхгофа. Розрахунок складних електричних кіл 
методами контурних струмів та вузлових потенціалів. Перетворення 
зірки в трикутник та трикутника в зірку. Передача енергії від активно-

го двополюсника навантаженню. 
Тема 2. Лінійні електричні кола змінного струму. Зображення 

гармонічних напруг та струмів векторами на комплексній площині. 
Математичні дії з комплексними функціями. Закони Ома та Кірхгофа 
в колі змінного струму. Миттєва потужність. Резистивний, індуктив-

ний та ємнісний елементи в колі змінного струму. Особливості послі-
довного та паралельного з’єднання котушок індуктивності та конден-

саторів. Основи символічного методу розрахунку кіл синусоїдального 
струму. Енергетичні процеси в колі змінного струму – активна, реак-

тивна та повна потужності. Баланс потужностей. Резонансний режим 
роботи двополюсника. Послідовний резонансний контур. Резонанс 
напруг. Дослідження роботи схеми при зміні частоти та індуктивності. 
Паралельний резонансний контур. Резонанс струмів.  

Змістовий модуль 2. Основи аналогової електронної техніки. 

Тема 3. Джерела живлення електронної апаратури. Мережі елек-

тричного живлення змінного струму. Випрямлячі – параметри та схеми 

(однофазні, трифазні та багатофазні схеми випрямлення). Згладжуваль-

ні фільтри (Г-подібні, П-подібні, багатокаскадні, активні). 
Тема 4. Електронні підсилювачі. Класифікація, основні параме-
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три та характеристики підсилювачів. Однокаскадні та багатокаскадні 
підсилювачі. Операційні підсилювачі – схеми включення, основні па-
раметри та частотні характеристики. Резонансні (вибіркові) підсилю-
вачі. Підсилювачі потужності та їх особливості. 

Тема 5. Електричні фільтри та генератори сигналів. Класифі-
кація електричних фільтрів (ФНЧ, ФВЧ, смугові, режекторні). Типові 
схеми фільтрів з різними частотними характеристиками. Активні 
фільтри. Класифікація генераторів. Умови збудження та стаціонарнос-
ті роботи. Генератори низької (RC) та високої (LC) частоти. Автоко-
ливальні та очікувальні мультивібратори. Компаратори. 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 3. Основи цифрової електронної техніки. 

Тема 6. Арифметичні та логічні основи цифрової техніки. По-

няття та класифікація систем числення. Переведення чисел з однієї 
позиційної системи числення в іншу. Правила двійкової арифметики. 
Цілі числа зі знаком. Виконання арифметичних операцій над числами 
у двійкових та двійково-десяткових кодах. Логічні основи цифрової 
техніки. Поняття логічної функції. Логічні функції одного та двох ар-

гументів. Закони та тотожності алгебри логіки. Співвідношення між 
логічними функціями. Основні типи логічних елементів. 

Тема 7. Схемна реалізація логічних функцій. Реалізація логічних 
функцій (ЛФ) в поширених базисах (булів базис, базис І-НІ, базис 
АБО-НІ, базис І-АБО-НІ). Способи спрощення логічних схем. Спро-
щення логічних схем з багатьма виходами (теоретико-множинний спо-

сіб, спосіб з розширенням вхідного кортежу). Завдання та етапи логіч-
ного проектування. Методика проектування логічних схем. Елементи 
технічного проектування. Практичне проектування логічних схем. 

Тема 8. Цифрові комбінаційні пристрої. Перетворення кодів. За-
гальна характеристика дешифраторів. Лінійні, пірамідальні та прямо-
кутні дешифратори. Багатоступеневі дешифратори. Загальна харак-

теристика шифраторів. Пріоритетний шифратор. Каскадування шиф-

раторів. Електронні комутатори. Загальна характеристика мультипле-
ксорів. Каскадування мультиплексорів. Реалізація логічних функцій 
на дешифраторах та мультиплексорах. Мультиплексування шин. Зага-
льна характеристика демультиплексорів. Каскадування демультиплек-
сорів. Демультиплексування шин. 

Тема 9. Арифметичні пристрої. Загальна характеристика сумато-
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рів. Однорозрядні суматори. Послідовний і паралельний багаторозря-
дний суматор. Двійково-десяткові суматори. Схеми віднімання. 

Тема 10. Тригерні елементи. Призначення та класифікація триге-
рів. Статичні та динамічні параметри тригерів. Асинхронні та синх-
ронні RS-, D-, T-, TV- та JK-тригери. Таблиці перемикання та перехо-
дів, принципи побудови. Тригери з динамічним керуванням. Універ-
сальні тригери. Приклади використання тригерів. 

Тема 11. Цифрові послідовнісні пристрої. Загальна характерис-
тика регістрів. Однофазний і парафазний способи записування інфор-
мації. Зчитування інформації. Логічні мікрооперації в регістрах. Мік-
рооперації зсуву. Перетворення послідовного коду в паралельний і 
навпаки. Проектування цифрових послідовнісних пристроїв на регіст-
рах зсуву. Загальна характеристика лічильників. Двійкові підсумову-
вальні, віднімальні та реверсивні лічильники. Двійково-десяткові лі-
чильники. Синтез лічильників із заданим коефіцієнтом ділення. Побу-
дова недвійкового лічильника з використанням готового лічильника. 
Побудова недвійкових лічильників за допомогою дешифраторів. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л лаб пр. с.р. інд. л лаб пр. с.р. інд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Електротехніка. 

Тема 1. Лінійні електричні кола 
постійного струму. 

12 4 - - 8 - - - - - - - 

Тема 2. Лінійні електричні кола 
змінного струму. 

12 4 - - 8 - - - - - - - 

Разом – змістовий модуль 1 24 8 - - 16 - - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Основи аналогової електронної техніки. 

Тема 3. Джерела живлення 
електронної апаратури. 

8 2 - - 6 - - - - - - - 

Тема 4. Електронні підсилювачі. 16 4 4 - 8 - - - - - - - 

Тема 5. Електричні фільтри та 
генератори сигналів. 

12 2 4 - 6 - - -  - - - 

Разом – змістовий модуль 2 36 8 8 - 20 - - - - - - - 

Усього модуль 1 60 16 8 - 36 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Основи цифрової електронної техніки. 

Тема 6. Арифметичні та логічні 
основи цифрової техніки. 

8 2 - - 6 - - - - - - - 

Тема 7. Схемна реалізація логі-
чних функцій. 

14 2 4 - 8 - - - - - - - 

Тема 8. Цифрові комбінаційні 
пристрої. 13 2 4 - 7 - - - - - - - 

Тема 9. Арифметичні пристрої. 10 2 2 - 6 - - - - - - - 

Тема 10. Тригерні елементи. 10 2 2 - 6 - - - - - - - 

Тема 11. Цифрові послідовнісні 
пристрої. 20 4 4 - 12 - - - - - - - 

Разом – змістовий модуль 3 75 14 16 - 45 - - - - - - - 

Усього модуль 2 75 14 16 - 45 - - - - - - - 

Усього з дисципліни 135 30 24 - 81 - - - - - - - 

5. Теми лабораторних занять 
 

№  
з/п 

Тема 

Кількість годин 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 
Тема 4. Дослідження схем включення операційного 
підсилювача. 

2 - 

2 Тема 4. Дослідження інтегратора і диференціатора. 2 - 

3 Тема 5. Дослідження схем активних фільтрів. 2 - 

4 Тема 5. Дослідження аналогового компаратора. 2 - 

5 Тема 7. Дослідження роботи логічних елементів. 2 - 

6 Тема 7. Синтез логічних схем. 2 - 

7 
Тема 8. Дослідження роботи цифрових шифраторів та 
дешифраторів. 

2 - 

8 
Тема 8. Дослідження мультиплексорів та демульти-

плексорів. 
2 - 

9 Тема 9. Дослідження роботи арифметичних пристроїв. 2 - 

10 Тема 10. Дослідження роботи тригерів. 2 - 

11 Тема 11. Дослідження роботи регістрів. 2 - 

12 Тема 11. Дослідження роботи лічильників імпульсів. 2 - 

 Разом 24 - 
 

6. Самостійна робота 
 

Самостійна робота є методом засвоєння студентом навчального ма-
теріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна 
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робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з навчальної 
дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних аудиторіях та 
в домашніх умовах. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

16 год. - опрацювання лекційного матеріалу; 
25 год. - опрацювання окремих тем або їх частин, які не виклада-

ються на лекціях; 
20 год. - підготовка до лабораторних робіт; 
20 год. - підготовка до контрольних заходів. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№  
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 1. 
Тема 1. Передача енергії від активного двополюс-
ника навантаженню. 8 - 

 2. 
Тема 2. Особливості послідовного та паралельного 
з’єднання котушок індуктивності і конденсаторів. 8 - 

 3. 
Тема 3. Згладжувальні фільтри (Г-подібні, П-

подібні, багатокаскадні, активні). 6 - 

 4. Тема 4. Резонансні (вибіркові) підсилювачі. 8 - 

5. 
Тема 5. Автоколивальні та очікувальні мультивіб-

ратори. 6 - 

6. 

Тема 6. Цілі числа зі знаком. Виконання арифме-

тичних операцій над числами у двійкових та двій-

ково-десяткових кодах. 
6 - 

 7. 

Тема 7. Спрощення логічних схем з багатьма вихо-

дами (теоретико-множинний спосіб, спосіб з роз-
ширенням вхідного кортежу). 

8 - 

8. 
Тема 8. Каскадування демультиплексорів. Демуль-
типлексування шин. 7 - 

9. 
Тема 9. Двійково-десяткові суматори. Схеми відні-
мання. 6 - 

10. 
Тема 10. Тригери з динамічним керуванням. Уні-
версальні тригери. 6 - 

11. 
Тема 11. Побудова недвійкових лічильників за до-

помогою дешифраторів. 12 - 

 Разом 81 - 
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7. Методи навчання 

Лекції проводяться з використанням мультимедійних презентацій із 
зображеннями структурних та електричних схем, схем взаємодії еле-
ментів та функційних вузлів, векторних та часових діаграм їх роботи. 
Проводиться дискусійне обговорення проблемних питань. 

Лабораторні роботи виконуються на сучасних навчально-дослід-

них лабораторних стендах. Електричні вимірювання здійснюються за 
допомогою цифрових мультиметрів. Частина лабораторних робіт ви-
конується з використанням персональних комп’ютерів та відповідного 
програмного забезпечення (EWB, NI Multisim). 

 

8. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання прово-

диться у письмовій формі у вигляді контрольних робіт на лекційних 

заняттях. Контрольні завдання складаються з тестових, теоретичних 
питань та практичних задач. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються: тестування перед виконанням лабораторних робіт; 
контроль якості виконання лабораторних робіт і захисту звітів з лабо-

раторних робіт. 

Контроль знань студентів заочної форми навчання включає пере-

вірку звіту про виконання завдань самостійної роботи та його захист у 
формі опитування. Контроль виконання лабораторних робіт здійсню-

ється так само, як для студентів денної форми навчання. 

9. Розподіл балів, що отримують студенти 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю, є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом нав-

чальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомен-

дованих літературних джерелах; 
- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 
- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 
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- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на лабораторних заняттях) проводиться за такими критеріями: 
0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Розподіл балів, що присвоюються студентам денної форми нав-

чання, за видами робіт: 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий 
модуль №1 

Змістовий 
модуль №2 

Змістовий модуль №3 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11  

6.6 6.5 6 12.5 12.5 5.5 11 11 8.5 8.5 11.4 100 

13.1 31 55.9  
 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів 
 

№
 м

од
ул

я 

Ф
ор

ма
 

на
вч

ал
ьн

ої
 

ді
ял

ьн
ос

ті
 

В
ид

 

ко
нт

ро
лю

 

М
ак

си
ма

ль
на

  

кі
ль

к.
 б

ал
ів

 за
   

   
   

од
не

 за
ня

тт
я 

К
іл

ьк
іс

ть
 

за
ня

ть
 

С
ум

а 
ба

лі
в 

Ра
зо

м 
за

 
ви

да
ми

 

на
вч

ан
ня

 

1 

Лекції Відвідування 0.267 8 2.1 2.1 

Лабораторні 
роботи 

Рівень підготовки 
до заняття 

0.75 

4 

3 

12 Робота під час 
заняття 

0.75 3 

Захист роботи 1.5 6 

Модульна контрольна робота 20 
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Контрольна робота 10 

Всього по модулю 1 44.1 

2 

Лекції Відвідування 0.267 7 1.9 1.9 

Лабораторні 
роботи 

Рівень підготовки 
до заняття 

0.75 

8 

6 

24 Робота під час 
заняття 

0.75 6 

Захист роботи 1.5 12 

Модульна контрольна робота 20 

Контрольна робота 10 

Всього по модулю 2 55.9 

Всього 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно  

зараховано 82-89 добре 

74-81 

64-73 задовільно 

60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю         

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим       

повторним вивченням дисципліни 

10. Методичне забезпечення 

1. Рудик, А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних ро-
біт №1…№6 з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” студентами за 
напрямом підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” денної та 
заочної форм навчання / А. В. Рудик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 45 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/04-04-177.html 

2. Рудик, А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних ро-
біт №7…№12 з дисципліни „Комп’ютерна схемотехніка” студентами 
за напрямом підготовки 6.050102 „Комп’ютерна інженерія” денної та 
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заочної форм навчання / А. В. Рудик. – Рівне: НУВГП, 2013. – 43 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/04-04-178.html 

3. Рудик, А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних ро-
біт №1…№5 з дисципліни „Мікросхемотехніка” студентами за напря-
мом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології” денної та заочної форм навчання / А. В. Рудик. – Рівне: 
НУВГП, 2013. – 39 с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/04-03-4.html 

4. Рудик, А. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних ро-
біт №6…№10 з дисципліни „Мікросхемотехніка” студентами за нап-

рямом підготовки 6.050202 „Автоматизація та комп’ютерно-інтегрова-

ні технології” денної та заочної форм навчання / А. В. Рудик. – Рівне: 
НУВГП, 2013. – 40 с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/04-03-5.html 

5. Рудик, А. В. Методичні вказівки до виконання контрольної робо-
ти з дисципліни „Мікросхемотехніка” студентами за напрямом підго-
товки 6.050202 заочної форми навчання / А. В. Рудик. – Рівне: 
НУВГП, 2013. – 30 с. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/04-03-27.html 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Гумен М.Б. та ін. Основи теорії електричних кіл. Підручник. – 

К.: Вища школа, 2004. 
2. Бобало Ю.Я. та ін. Основи теорії електронних кіл. Підручник. – 

Львів: Магнолія Плюс, 2005. 
3. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемоте-

хніка. Підручник. – К.: Каравела, 2009. 
4. Бойко В.І. та ін. Схемотехніка електронних систем. Кн. 1. Анало-

гова схемотехніка та імпульсні пристрої. Підручник. – К.: Вища шко-
ла, 2004. 

5. Якименко Ю.І., Терещенко Г.О. та ін. За редакцією Терещенко 
Г.О. Мікропроцесорна техніка: підручник. – К.: ІЦВ Видавництво 
«Політехніка»; Кондар, 2004. 440 с. 

 

Допоміжна 

6. Стахів П.Г., Коруд В.І., Гамола О.Є. та ін. Основи електроніки з 
елементами мікроелектроніки. Навчальний посібник. – Львів: Магно-
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лія плюс, 2005. 
7. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка і мі-

кросхемотехніка: теорія і практикум. Навчальний посібник. – К.: Ка-
равела, 2004. 

8. Кардашев Г.А. Цифровая электроника на персональном компью-
тере. Electronics Workbench и Micro-Cap. – М.: Горячая линия – Теле-
ком, 2003. 

9. Бочаров С.Ю. Мікропроцесорна техніка. Навчальний посібник. – 

Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГП, 2006. – 163 с. 
10. Токхайм Р.Л. Микропроцессоры: курс и упражнения. – М.: 

Энергоатомиздат, 1988. – 336 с. 
11. Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! Т.1-Т.4. – М.: 

ООО «ИД Скимен», 2002, 2002, 2003, 2008. 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/). 

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/. 

3. Хіхловська І. В., Антонов О. С. Обчислювальна техніка та мікро-

процесори. Підручник з дисципліни “Обчислювальна техніка та 
мікропроцесори” напряму Телекомунікації. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. 
Попова, 2011. – 440 с. Режим доступу: 
 http://www.dut.edu.ua/uploads/l_587_51268685.pdf 
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