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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 
Освітня програма  Інформаційні системи та технології 
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 
Рік навчання, семестр 3-й рік, 6-й семестр 
Кількість кредитів 7 
Лекції: 36 год. 
Лабораторні заняття: 34 год. 
Самостійна робота: 140 год. 
Курсова робота: Ні 
Форма навчання Денна 
Форма підсумкового 
контролю 

Екзамен 

Мова викладання Українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Шроль Тетяна Степанівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

комп’ютерних технологій та економічної 

кібернетики 

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Шроль_Тетяна_Степані
вна  

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8694-631X 

Як комунікувати t.s.shrol@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою дисципліни є надання студентам 
теоретичних знань та формування у них практичних 
умінь і навичок щодо проектування та експлуатації 
сучасних цифрових приладів.  
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
засвоєння загальних методів побудови цифрових 
систем; оволодіння технологічними базисами 
цифрової техніки; оволодіння методами аналізу та 
синтезу цифрових схем комбінаційного та 
послідовнісного типу;  оволодіння навичками 
поєднання окремих функціональних вузлів у 
структури, призначені для виконання заданих 
алгоритмів функціонування цифрових пристроїв. 
 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Шроль_Тетяна_Степанівна
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Шроль_Тетяна_Степанівна
https://orcid.org/0000-0002-8694-631X
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Посилання на 
розміщення 
навчальної 
дисципліни на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4327  

Компетентності КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та 
професійної діяльності. 
КС 12. Здатність управляти та користуватися 
сучасними інформаційно-комунікаційними системами 
та технологіями (у тому числі такими, що базуються 
на використанні Інтернет) 

Програмні 
результати навчання 

ПР 3. Використовувати базові знання інформатики й 
сучасних інформаційних систем та технологій, 
навички програмування, технології безпечної роботи в 
комп'ютерних мережах, методи створення баз даних 
та інтернет-ресурсів, технології розроблення 
алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого 
рівня із застосуванням об’єктно-орієнтованого 
програмування для розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних систем та технологій. 
ПР 4. Проводити системний аналіз 
об’єктівпроектування та обґрунтовувати вибір 
структури, алгоритмів та способів передачі 
інформації в інформаційних системах та технологіях. 

Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Здатність здійснювати пошук, збір та обробку 

інформації, необхідних для вирішення поточних завдань. 
Здатність виявляти та вирішувати проблемні ситуації. 
Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Вміння 

управляти часом. 

Структура 
навчальної 
дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи оцінювання 
та структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань дисципліни 
студентам потрібно вчасно виконати/ оформити/здати 

результати комплексу індивідуальних завдань 
пошукового та дослідницького характеру, вчасно здати 
модульні контролі знань. 

Оцінювання якості виконання завдань здійснюється за 
критеріями повноти, правильності та самостійності їх 
виконання. Враховується також творчий внесок. 

Студент може отримати такі бали: 
60 балів – за вчасне і якісне виконання індивідуальних 

завдань. 

20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2; 
або  

40 балів – екзамен. 
Усього 100 балів. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4327
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Дисципліна закінчується екзаменом, тому результати 

складання модульних контролів можуть зараховуватись 
як підсумковий контроль. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за 

виконання спеціального типу творчих завдань. Тему 
творчої роботи студенти можуть вибрати  самостійно 
за погодженням із викладачем. 

Модульні контролі проходитимуть у формі 
тестування. У тесті 29 запитань різної складності: 
рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бала (10 балів), рівень 2 – 7 

запитань по 1 балу (7 балів), рівень 3 – 2 запитання по 1,5 
бала (3 бали). Усього – 20 балів. 

Екзамен проходитиме у формі тестування. У тесті 40 

запитань різної складності: рівень 1 – 30 запитань по 0,9 
бала (27 балів), рівень 2 – 9 запитань по 1 балу (9 балів), 
рівень 3 – 1 запитання по 4 бала (4 бала). Усього – 40 

балів. 
Нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції:  
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: 
«Архітектура обчислювальних систем та системне 
програмування», «Операційні системи», 

«Програмування», «Математична логіка та теорія 
алгоритмів» 

Поєднання навчання 
та досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру, зокрема, написання та 
опублікування наукових тез та статей з тематики 
дисципліни. 

Інформаційні 
ресурси 

Всі навчально-методичні матеріали вільно доступні на 
сторінці дисципліни в навчальній платформі НУВГП: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  
ЛІТЕРАТУРА: 

Основна література 
1) Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна 
схемотехніка. Навчальний посібник. К.: МК-Прес, 

2004. 
2) Бойко В.І. та ін. Схемотехніка електронних 
систем. Кн.2. Цифрова схемотехніка. Підручник. К.: 

Вища школа, 2004. 
3) Дэвид М. Хэррис и Сара Л. Хэррис. Цифровая 
схемотехника и архитектура компьютера 

второе издание. Morgan Kaufman. 2013 
4) Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.В. 
Мікросхемотехніка: Навч. посібник. Харків: ТОВ 

"СМІТ", 2007. – 250 с. 
5) Рябенький В.М. Жуйков В.Я. Ямненко Ю.С. Заграничний 
А.В. Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки.: 

Видавництво «Політехніка»», 2016 р. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
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Допоміжна література 
6) Круліковський Б.Б. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни "Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 1. 

Схемотехніка комбінаційних пристроїв для студентів 
галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та 
заочної форм навчання. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7326 
7) Круліковський, Б. Б. Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з предмету 

"Комп᾽ютерна схемотехніка" Частина 2. Схемотехніка 
послідовністних пристроїв для студентів галузі знань 
12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм  

навчання. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7329 

Інформаційні ресурси 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 
2. Національна бібліотека ім. В.І. Вернад-ського 
/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 
3. Рівненська обласна універсальна наукова 
бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/ 
4. Рівненська централізована бібліотечна 

система (м. Рівне, вул. Київська, 44) / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/ 
5. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. 

А. Н. Бекетова / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 
6. Цифровий репозиторій Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. 
Олекси Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладання 

Завдання до лабораторних та самостійних робіт з 
відповідної теми повинні бути виконані і здані на 

оцінювання протягом 14 днів з дати заняття. У випадку 
недотримання термінів кількість балів знижується на 
10%. 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 

документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Додаткова можливість проходження модульних 

контролів (для здобувачів, які з різних поважних причин не 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
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змогли здати модульний контроль за розкладом) 

здійснюється згідно: 
http://nuwm.edu.ua/strukturnipidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvanniaznan/dokumenti. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин 
навчальної дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної  дисципліни в 

MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Правила академічної 
доброчесності 

За списування під час проведення модульного контролю, 

студент позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна заборгованість.  
За списування під час виконання окремих завдань, 

студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності.  
Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 

ОСВІТИ сайту НУВГП – 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj   
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають 

бути чесними у своїх стосунках, що застосовується і 
поширюється на поведінку та дії, пов'язані з навчальною 
роботою. Студенти мають самостійно виконувати та 

подавати на оцінювання лише результати власних 
зусиль та оригінальної праці, що регламентовано 
Кодексом честі студента у НУВГП 

(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj)  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність 
показникам забезпечення якості вищої освіти 

регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу якості 
освіти НУВГП.  
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/    

Відділ якості освіти НУВГП:  
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до 
відвідування 

Лекційні та лабораторні заняття, консультації 

відбуватимуться off-line або on-line (за допомогою Google 
Meet) згідно розкладу 
https://desk.nuwm.edu.ua/cgibin/timetable.cgi. 

Студент має право оформити індивідуальний графік  
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. У випадку пропуску заняття з поважних 
причин (індивідуальний план, лікарняний листок, 

мобільність тощо) студент зобов’язаний самостійно 
вивчити пропущений теоретичний матеріал на 
платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4327 чи 
виконати завдання лабораторної роботи у порядку 
передбаченому відповідними методичними вказівками. 

http://nuwm.edu.ua/strukturnipidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvanniaznan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturnipidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvanniaznan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://desk.nuwm.edu.ua/cgibin/timetable.cgi
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4327
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Студенти можуть без обмежень використовувати на 

заняттях в навчальних цілях мобільні телефони та 
ноутбуки. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita 

Також студенти можуть самостійно проходити on-line 
на таких навчальних платформах, як Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших, для 

наступного перезарахування результатів навчання. 

Наприклад, Digital Systems: From Logic Gates to Processors 
(https://www.coursera.org/learn/digital-systems); VLSI CAD 

Part I: Logic (https://www.coursera.org/learn/vlsi-cad-logic); 
VLSI CAD Part II: Layout (https://www.coursera.org/learn/vlsi-
cad-layout) тощо.  
При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої додатки та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово студенти заохочуються пройти 
онлайн опитування стосовно якості викладання 
та навчання викладачем дисципліни та стосовно 
якості освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання та 
викладання за даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 
років та семестрів завантажені на сторінці 
«ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст дисципліни 
оновлюється щорічно, враховуючи нові тенденції 
галузі інженерії програмного забезпечення. 
Студенти також можуть долучатись до 
оновлення дисципліни шляхом подання 
відповідних пропозицій викладачу. За якісно 
обґрунтовану пропозицію студенти можуть 
отримати додаткові заохочувальні бали. 

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://www.coursera.org/learn/digital-systems
https://www.coursera.org/learn/vlsi-cad-logic
https://www.coursera.org/learn/vlsi-cad-layout
https://www.coursera.org/learn/vlsi-cad-layout
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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осіб з інвалідністю доступно за посиланням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес дисципліни враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі потреби здобувача. 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
додатки максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 

Практики, 
представники 
бізнесу, фахівці, 
залучені до 
викладання 

- 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/506-v-dopomohu-avtoram 
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/ 
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/ 
Можливості доступу до електронних ресурсів та 
сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ 
item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/%20item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 36 год Лабор. 34 год Самостійна робота 140 год 

ПРН3. Використовувати базові знання інформатики й сучасних інформаційних 
систем та технологій, навички програмування, технології безпечної роботи в 

комп'ютерних мережах, методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних програм мовами високого рівня 
із застосуванням об’єктно-орієнтованого програмування для розв’язання задач 

проектування і використання інформаційних систем та технологій. 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти повинні 

виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 
доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 

інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології 
навчання 

Під час лекційних занять використовуються інформаційно-
ілюстративний, проблемний, проєктний  та інтерактивні 
методи навчання із використанням мультимедійних 

презентацій. Під час лабораторних занять проводиться захист 
виконаних завдань лабораторної, самостійної та 
індивідуальної роботи з аргументацією отриманих 

результатів, обговорюються доповіді, повідомлення, есе 
студентів на задану тематику тощо 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 
обладнання, смартфон, відповідне програмне забезпечення, 

зокрема, інтерактивні інструменти для імітаційного 
моделювання Simulink, Electronіcs Workbench, Multisim тощо, 
методичні вказівки, презентації тощо. 

ПРН4. Проводити системний аналіз об’єктівпроектування та обґрунтовувати 

вибір структури, алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних 
системах та технологіях. 

Види навчальної 
роботи студента 

(що студенти повинні 
виконати) 

Опрацювання лекційного матеріалу, літератури, матеріалів з 
мережі Інтернет, виконання лабораторних робіт. Підготовка 

доповідей, повідомлень, есе з використанням сучасних 
інформаційних технологій, проведення навчальних дискусій. 

Методи та технології 
навчання 

Під час лекційних занять використовуються інформаційно-
ілюстративний, проблемний, проєктний  та інтерактивні 

методи навчання із використанням мультимедійних 
презентацій. Під час лабораторних занять проводиться захист 
виконаних завдань лабораторної, самостійної та 

індивідуальної роботи з аргументацією отриманих 
результатів, обговорюються доповіді, повідомлення, есе 
студентів на задану тематику тощо 

Засоби навчання Персональний комп’ютер (ноутбук), проектор, мультимедійне 

обладнання, смартфон, відповідне програмне забезпечення, 
зокрема, інтерактивні інструменти для імітаційного 
моделювання Simulink, Electronіcs Workbench, Multisim тощо, 

методичні вказівки, презентації тощо. 

 

За поточну 
(практичну) 
 складову 

оцінювання 60 балів 

За модульний (теоретичний)  контроль знань, модуль 1 
20 балів 

За модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 2 20 

балів 
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Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань,  

модуль 1, модуль 2, бали 

 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Змістовий модуль 1. Елементи та комбінаційні пристрої цифрової електроніки Схемотехніка 
комбінаційних пристроїв 

  
Тема 1. Основні поняття та  задачі цифрової схемотехніки. Математичний апарат цифрової 
схемотехніки 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Сигнали та їх перетворення. Системи числення. Коди та їх характеристика. Форми 
зображення чисел. Виконання арифметичних операцій.  

Тема 2. Логічні основи комп’ютерної схемотехніки. 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 4 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL  

Опис теми Логічні основи комп'ютерної схемотехніки. Закони та тотожності булевої логіки.  
Способи задання логічних функцій. Синтез комбінаційних схем. Побудова схем. 

Тема 3. Аналіз та синтез комбінаційних схем. 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
4 год., 
лабораторні 
– 4 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Синтез комбінаційних схем. Мінімізація логічних функцій. ДДНФ. ДКНФ. Мінімізація по 
методу Квайна. Мінімізація із використанням карт Карно. Побудова схем на елементах  
І-НІ, АБО-НІ. 

Тема 4. Кодуючі і декодуючі пристрої. Дешифратори та шифратори 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
4 год., 
лабораторні 
– 4 год. 

Література: 
[1-3] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Дешифратори та шифратори. Дешифратори 7-сегментного індикатора та інструкцій 
процесора. 

Тема 5. Комутатори двійкових сигналів.  Мультиплексори і демультиплексори. 

Результати 
навчання: 

Кількість 
годин: 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
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ПРН3, 
ПРН4 

лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Мультиплексори і демультиплексори. Стробирування, використання в них 
дешифраторів. Аналоговий мультиплексор-демультиплексор. Комбінаційні пристрої 
зсуву на мультиплексорах. 

Тема 6. Арифметичні пристрої.  

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Арифметичні пристрої. Напівсуматори. Повні суматори. Від’ємники. Суматори-
від’ємники.  Двійково-десятковий суматор. Багаторозрядні суматори з послідовним 
переносом. Багаторозрядні суматори з прискореним переносом. Комбінаційні 
перемножувачі. 

Тема 7. Цифрові компаратори 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
4 год., 
лабораторні 
– 4 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Цифрові компаратори. Принципи побудови однорозрядних і багаторозрядних ЦК. 
Компаратори на основі двійкового від’ємника. Секціоновані компаратори 
багаторозрядних чисел. 

Тема 8. Пристрої контролю. Коди, що знаходять та виправляють помилки. 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Контроль парності. Корекція помилок. Контроль логічних перетворень. 

Змістовий модуль 2. Проєктування послідовної логіки цифрових пристроїв 
Тема 9. RS-тригери 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
4 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми RS-тригери. Загальна характеристика тригерних схем. D-тригери.  K-тригери. Т- та ТV-
тригери.  Несиметричні тригери. Синхронізація в цифрових схемах.  

Тема 10. Регістри.  

Результати 
навчання: 

ПРН3, 

Кількість 
годин: 
лекції – 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328


13 

 

ПРН4 4 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

(інтернетлінки, youtube…) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Регістри. Паралельні регістри. Зсувні регістри. Реверсивні зсувні регістри. Кільцеві 
регістри. Регістр - «лічильник Джонсона». 

Тема 11. Лічильники 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Асинхронні та синхронні лічильники. Реверсивні лічильники. Лічильники-дільники. 
Двійково-десяткові лічильники. Лічильники з керованим коефіцієнтом перелічування 

Тема 12. Скінченні автомати. Автомати Мілі і Мура.  

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Скінченні автомати. Автомати Мілі і Мура. Основи аналізу цифрових автоматів (з D-
тригерами та JK-тригерами). Синтез скінченних автоматів. 

Тема 13. Схемотехніка аналогових пристроїв 

Результати 
навчання: 

ПРН3, 
ПРН4 

Кількість 
годин: 
лекції – 
2 год., 
лабораторні 
– 2 год. 

Література: 
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4328  

Додаткові ресурси: 
(інтернетлінки, youtube…) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4WQQHlheqfzl71QHE
BzrB_dRLF1fI7wz 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmu_y3-
DV2_mdPNAjp_8VIhtdlWPuZKZL 

Опис теми Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). ЦАП на засадах аналогового суматора, 
резистивної структури R-2R, комутаторів струму. Аналого-цифрові перетворювачі 
(АЦП). АЦП послідовного розгортання. АЦП слідкуючого розгортання. АЦП 
порозрядного зрівноважування. 

 
 

 

 

Лектор Шроль Т.С., канд. пед. наук,  доцент кафедри  
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