
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.02_(кодування за навчальним планом)

1
; 

2. Назва: Комп’ютерна логіка; 

3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: _8_ (зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Соломко М. Т. к.т.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• обчислювати суму, різницю, добуток та частку двох двійкових чисел; 

• будувати канонічну форму логічних функцій;  

• мінімізувати булеві функції і системи булевих функцій з використанням комбінаторного методу 

мінімізації логічної функції;  

• будувати таблиці істинності; 

• проводити синтез комбінаційні схеми; 

• моделювати роботу компонентів комп’ютерних систем (вентилів, суматорів, мультиплексорів, 

дешифраторів, лічильників, компараторів, арифметико-логічних пристроїв, запам’ятовуючого 

пристрою, простого процесора з жорстким та програмним управлінням). 

10. Форми організації занять: лекції, лаборант. роботи, практик. заняття, сам ост. робота,  контрольні заходи 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Алгебра", " Дискретна математика ", " 

Інформаційні основи комп’ютерної техніки "; 

         Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): “Комп’ютерна 

схемотехніка”;  

12. Зміст курсу: Булеві функції. Основні закони алгебри логіки . Таблиця істинності.     
                                Елементарні кон’юнкції і диз’юнкції та їх властивості. Булева змінна. Булева константа.  

                             Нормальні форми. Досконалі нормальні форми. Диз’юнктивна нормальна форма (ДНФ).    

                             Мінімізація логічних функцій. Методи  мінімізації логічних функцій.  

                             Логіка побудови комбінаційних схем.  

                             Логіка суматора. Таблиця істинності суматора.   

                            Логіка побудови типових схем з пам'яттю.   

                            Арифметико - логічний пристрій.   

                            Логіка мікропроцесора. Основні вузли мікропроцесора.   
                            Логіка цифрових автоматів. Цифровий автомат. Скінченний автомат.  
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка / М. П. Матвієнко. – К.: Ліра-К, 2012.-286с. 

2. Закревський, А. Д. Логические основы проектирования дискретных устройств / А. Д. Закревский, Ю. В. 

Поттосин, Л. Д. Черемисинова. – М.: Физматлит, 2007.-592 с. 

3. Точчи, Р. Дж. Цифровые схемы: теория и практика: пер. с англ. / Р. Дж. Точчи, Н. С. Уидмер. – 8-е изд. – 

М. СПб. ; К. : Вильямс, 2004   

4. Поснов, Н. Н. Арифметика вычислительных машин в упражнениях и задачах: системы счисления, коды / 

Н. Н. Поснов – Мн.: Изд–во “Университетское”, 1984. – 221 с. 

5. Mano М., Ciletti M. Digital Design // 4
th
 edition. – California State University, Los Angeles. – 2007. – 516 p. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
30 год. лекцій, 26 год. лабораторних робіт, 24 год. практик. роб., 160 год. сам ост.ї робота. Разом – 240год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри                                                                    Б.Б. Круліковський, к.т.н., доцент 
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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: _1.3.02_(кодування за навчальним планом)
2
; 

2. Name: Computer logic; 

3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of training, when discipline is offered: 2; 

6. Semester, when studying discipline: 3; 

7. Number of credits established ECTS: 8 (зазначити цифрами); 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Solomko M.T. Ph.D., associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

• calculate the sum, the difference, the product, and the fraction of the two binary numbers; 

• build a canonical form of logical functions;  

• minimize boolean functions and systems of boolean functions using a combinatorial method of minimizing the 

logic function;  

• build truth tables; 

• synthesize combinational schemes; 

• simulate the work of components of computer systems (gates, adder, multiplexers, decoders, counters, 

comparators, arithmetic logic devices, storage devices, simple processor with hard and software control). 

10. Forms of organizing classes: lectures, laboratory assistant work, practice. classes, self-study. work, control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: " Algebra ", " Discrete Math ", " Information 

bases of computer equipment "; 

         Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Computer Circuitry"; 

12. Course content: Boolean functions. Basic laws of algebra of logic. The truth table. 

               Elementary conjunctions and disjunctions and their properties. Boolean variable. Boolean constant. 

               Normal forms. Perfect normal forms. Disjunctive normal form (DNF). 

               Minimize logical functions. Methods of minimizing logical functions. 

               The logic of constructing combinational schemes. 

               The logic of the adder. The truth sum of the adder. 

               The logic of constructing typical schemes with memory. 

               Arithmetic logic device. 

               Logic of microprocessor. Basic nodes of the microprocessor. 

              The Logic of Digital Machines. Digital machine. Finite machine. 
13. Recommended editions: (зазначити до 5 джерел) 
6.  Matvienko, M.P. Computer Logic / M.P.Matvienko. - K .: Lira-K, 2012.-286 p. 

7. Zakrevsky, AD The logical foundations of the design of discrete devices / AD Zakrevsky, Yu. V. Pottosin, LD 

Cheremisinova. - Moscow: Fizmatlit, 2007.-592 p. 

8. Tochchi, RJ. Digital circuits: theory and practice: Per. with English. / RJ Tochchi, NS Widmer. - 8 th ed. - M. St. 

Petersburg. ; K.: Williams, 2004 

9.  Posnov, NN Arithmetic of computers in exercises and problems: number systems, codes / NN Posnov - Mn .: 

Publishing house "University", 1984. - 221 p.  
10. Mano М., Ciletti M. Digital Design // 4

th
 edition. – California State University, Los Angeles. – 2007. – 516 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 30 hours. of lectures, 26 hours. laboratory works, 

24 hours. practice. work, 160 years. it's your job. Together - 240 hours. multimedia tools.Methods: Interactive 

lectures, use of multimedia. 

15. Forms and assessment criteria: The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final examination (40 points): written exam or test, or oral at the end of 3 semesters.    

 Current control (60 points): testing, survey, laboratory works. 

   16. Teaching language: Ukrainian, English 

 

Head of Department                                                                                       B.B. Krulikovskyі  c.t.s, docent 
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 Зазначений курсивом текст носить допоміжний характер і потребує введення 

конкретних даних, заміни, видалення чи редагування. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


