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ВСТУП 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни "Комп’ютерна 

схемотехніка" складена відповідно до освітньо-професійної програ-

ми підготовки бакалавра спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія". 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студен-

тів теоретичних знань і розуміння принципів побудови та функціону-

вання основних апаратних засобів обчислювальних машин та інфор-

маційних систем, а також практичних навичок розробки, викорис-

тання та технічного обслуговування типових вузлів та пристроїв об-

робки двійкової інформації в комп’ютеризованих системах керування 

технологічним обладнанням. Опанування основних положень 

комп’ютерної схемотехніки передбачає наявність попередніх знань 

таких дисциплін, як "Теорія електричних та магнітних кіл", "Електро-

техніка та електроніка", "Комп'ютерна електроніка", "Архітектура 

комп’ютера". На матеріалі даної дисципліни грунтується вивчення 

наступних професійно спрямованих дисциплін: "Технологія проекту-

вання комп’ютерних систем", "Комп’ютерні системи" та "Гібридні 

комп’ютерні системи". 
Анотація 

Навчальна дисципліна "Комп’ютерна схемотехніка" вивчається 

протягом 6 семестру студентами і є ключовою для опанування таких 

професійно спрямованих предметів, що готують випускників до про-

фесійної діяльності з обслуговування, налаштування та ремонту 

комп’ютерних засобів інформаційних технологій. Програма передба-

чає комплексне навчання комп’ютерній схемотехніці в усіх її аспектах 

з формуванням визначених в освітній програмі фахових компетент-

ностей бакалавра з комп’ютерної інженерії.  

Ключові слова: комп’ютерна схемотехніка; комбінаційні при-

строї; послідовністні пристрої; часова діаграма; класифікація; сигнали 

синхронізації; транскодер; тригер; регістр; лічильник. 

Аbstract 
The discipline "Computer Circuitry" is studied during the 6th se-

mester by students and is key for mastering such professionally directed 

subjects that prepare graduates for professional maintenance, customi-

zation and repair of computer information technologies. The program 
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provides comprehensive training in computer circuitry in all its aspects 

with the formation of the bachelor's degree in computer engineering de-

fined in the educational program of the professional competencies. 

Key words: Computer circuitry; combination devices; sequential 

devices; timeline; classification; synchronization signals; transcoder; trig-

ger; register; counter. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеці-

альність, спеціалі-

зація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Кількість 

кредитів  – 7 

Галузь знань 

12 Інформаційні 

технології 

Нормативна 

Модулів – 2 Спеціальність 

123 "Комп’ютерна 

інженерія" 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів – 2 

3-й 3-й 

Спеціалізація 

"Комп’ютерні 

системи 

та компоненти" 

Семестр 

Загальна кіль-

кість годин –  210 

6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної фор-

ми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної ро-

боти –7 

Рівень вищої світи: 

1 бакалаврський 

36  год. 4 год. 

Лабораторні 

34 год. 18 год. 

Самостійна робота 

122 год. 170 год. 

Індивідуальні завдання: 

18 год. 18 год. 

Форма контролю: 

іспит 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до са-

мостійної та індивідуальної роботи  становить: 

для денної форми навчання –33/ 67% 

для заочної форми навчання –  10/ 90 %. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка" є 

отримання студентами системних знань про класифікацію, будову та 

приципи роботи і використання основних схемних елементів засобів 

комп'ютерної техніки (ЗКТ), що базуються на застосуванні цифрових 
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мікросхем, методів їх використання при проектуванні цифрових обчи-

слювальних пристроїв різноманітного призначення. 

Завдання Основне завдання цієї дисципліни полягає у фор-

муванні у студентів фахових компетентностей щодо розуміння 

принципів функціонування типових електронних пристроїв оброб-

ки інформації в комп’ютерних системах, реалізації апаратних засобів 

обробки та передачі інформаційних сигналів в автоматизованих 

системах керування виробничим обладнанням, пристроях про-

мислової електроніки, лініях зв'язку; відомих схемних рішень та 

інноваційних підходів при розробці сучасних засобів комп'ютерної те-

хніки. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  

знати: 

- основні визначення і поняття  про елементи, функціональні 

вузли і пристрої цифрової електроніки; 

- систему умовних позначень типономіналів цифрових інтегра-

льних мікросхем згідно вимог ДСТУ 3212-95 та міжнародної системи 

Milspec; 

- основні підходи для синтезу та аналізу цифрових пристроїв за-

гального та спеціалізованого спрямування; 

- номенклатуру, статичні і динамічні характеристики базових 

серій цифрових інтегральних мікросхем та основні вимоги до їх сумі-

сного використання в технічних засобах ОТ; 

вміти: 
- здійснювати оцінку працездатності та параметрів роботи ти-

пових радіоелектронних вузлів; 

- самостійно використовувати типові вузли обробки цифрової 

інформації при проектуванні нестандартних засобів інформаційних 

технологій; 

- практично застосувувати існуючі комплекти ІС в цифрових си-

стемах обробки інформації з врахуванням їх швидкісних характерис-

тик; 

- користуватись доступною довідниковою літературою та ресу-

рсами інформаційних мереж для пошуку інформації про апаратні за-

соби інформаційних технологій. 

3. Програма навчальної дисципліни 
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 Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Схемотехніка комбінаційних пристроїв 

Тема 1. Основні позначення, що використовуються в схемотех-

ніці. Позначення цифрових сигналів та їх параметрів. Входи і виходи 

цифрових мікросхем. Типи вихідних кіл цифрових мікросхем та їх ви-

користання. 

Тема 2. Перехідні процеси в логічних схемах. Поняття невизна-

ченого стану виходу. Математичний апарат врахування перехідного 

процесу. Графічне зображення станів невизначеності. Поняття гонок 

в цифрових схемах. Способи боротьби з гонками. Протигоночні сис-

теми. 

Тема 3. Логічний елемент інвертор. Інверсія і зміна полярності 

фронтів двійкових сигналів. Генератори прямокутних імпульсів. 

Принцип роботи генераторів прямокутних коливань. Схеми затримки 

імпульсних сигналів.  

Тема 4. Принципи побудови комбінаційних пристроїв на базо-

вих логічних елементах. Реалізація логічних функцій на двохфункціо-

нальних логічних елементах. Збільшення коефіцієнтів розгалуження 

по виходах та об’єднання по входах логічних елементів. Обчислюва-

чи з жорсткою логікою. 

Тема 5. Повторювачі і буфери. Буферні елементи. Тристабіль-

ний драйвер. Використання буферних елементів. Двонапрямлені бу-

фери.  

Тема 6. Використання логічних елементів І, І-НІ, АБО, АБО-НІ. 

Схеми виділення фронту та спаду імпульсів. Логічний елемент "Ви-

ключне АБО" та його використання.  

Тема 7. Кодуючі та декодуючі пристрої. Принципи побудови 

перетворювачів кодів. Перетворювач двійкового коду в прямий код 

семисегментних індикаторів. Перетворювання прямого двійкового 

коду в унітарний десятковий код. Перетворювання прямого двійко-

вого коду в доповнюючий. Декодер для виділення старшої одиниці. 

Тема 8. Комутатори двійкових сигналів. Мультиплексори. При-

строї зсуву. Селектори-мультиплексори. Дешифратори-

демультиплексори. Використання дешифра-торів для виконання ло-

гічних функцій. 
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Тема 9. Обчислювальні пристрої. Суматори. Схеми віднімання. 

Перемножувачі. Компаратори. 

Тема 10. Армфметико-логічні пристрої. Пристрої контролю. Ко-

нтроль парності. 

Тема 11. Контроль та корекція помилок. Коди контроля парно-

сті. Цифрові кодери з виправленням помилок. Контроль логічних пе-

ретворень. 

Модуль 2. 
Змістовий модуль 2. Схемотехніка послідовністних пристроїв. 
Тема 12. Тригерні схеми Узагальнена схема тригера. RS-

тригери. Загальна характеристика тригерних схем. 3.3. D-тригери.  

Тема 13. Універсальні тригери. JK-тригери. Т- та ТV-тригери. Не-

симетричні тригери 

Тема 14. Синхронізація в цифрових схемах. Способи синхроні-

зації та особливості їх використання Узгодження вхідних сигналів. 

Синхронізатори. Практичні проблеми проектування  синхронних ци-

фрових схем 

Тема 15. Лічильники імпульсів. Типи лічильників та особливості 

їх роботи. Загальна характеристика лічильників. Асинхронні лічиль-

ники. Лічильники з довільним модулем рахунку.  

Тема 16. Синхронні лічильники. Серійні мікросхеми лічильни-

ків та їх використання. Області використання лічильників. Скінченні 

автомати на основі лічильників. 

Тема 17. Регістри. Загальне поняття про регістри. Регістри 

пам’яті. Конвеєрні пристрої . Регістри зсуву. 

Тема 18. Використання регістрів. Приклади мікросхем регістрів 

та особливості їх використання. Паралельні регістри. Регістрові фай-

ли. Послідовні регістри. Напрямки (області) використання регістрів. 

Лічильники Джонсона.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових мо-

дулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

в
сь

о
го

  

у тому числі 

в
сь

о
го

 

у тому числі 

л
е

к
ц

ії 

л
а

б
о

р
а

т.
 

ін
д

ів
ід

..
 

с.
 р

.с
. 

л
е

к
ц

ії 

л
а

б
о

р
а

т.
 

ін
д

ів
ід

..
 

с.
 р

.с
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Схемотехніка комбінаційних пристроїв 

Тема 1. Основні поз-

начення, що викори-

стовуються в схемо-

техніці. 

5 2   3 10    10 

Тема 2. Перехідні 

процеси в логічних 

схемах.  

11 2 2  7 10  2  8 

Тема 3. Логічний 

елемент інвертор. 

11 2 2  7 10    10 

Тема 4. Принципи 

побудови комбіна-

ційних пристроїв на 

базових логічних 

елементах. 

11 2 2  7 12 2 2  8 

Тема 5. Повторювачі 

і буфери. 

11 2 2  7 10    10 

Тема 6. Використан-

ня логічних елемен-

тів І, І-НІ, АБО, АБО-

НІ. 

11 2 2  7 12  2  10 

Тема 7. Кодуючі та 

декодуючі пристрої. 

11 2 2  7 10  2  8 

Тема 8. Комутатори 

двійкових сигналів. 

11 2 2  7 10    10 
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Тема 9. Обчислюва-

льні пристрої. 

11 2 2  7 9    9 

Тема 10. Армфме-

тико-логічні при-

строї. 

11 2 2  7 12  2  10 

Тема 11. Контроль та 

корекція помилок. 

11 2 2  7 10    10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

115 22 20  73 115 2 10  103 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Схемотехніка послідовністних пристроїв. 

Тема 12. Тригерні 

схеми. 

11 2 2  7 12  2  10 

Тема 13. Універсаль-

ні тригери. 

11 2 2  7 12  2  10 

Тема 14. Синхроніза-

ція в цифрових схе-

мах. 

11 2 2  7 11 2   9 

Тема 15. Лічильники 

імпульсів. 

11 2 2  7 11  2  9 

Тема 16. Синхронні 

лічильники. 

11 2 2  7 10    10 

Тема 17. Регістри. 11 2 2  7 11  2  9 

Тема 18. Викорис-

тання регістрів. 

11 2 2  7 10    10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

77 14 14  49 77 2 8  67 

Усього годин  192 36 34  122 192 4 18  170 

Разом 210 36 34 18 122 210 4 18 18 170 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 ЛР №1. Вивчення лабораторного обладнан-

ня та вимірювальних приладів  

2  

2 ЛР №2. Дослідження характеристик логічних 

елементів 

2 2 

3 ЛР № 3 Дослідження таблиць відповідності 

логічних елементів 

2  

4 ЛР № 4 Синтез комбінаційних двоступінчатих 

логічних схем. 

2 2 

5 ЛР № 5. Синтез багатоступінчастих логічних 

схем. 

2  

6 ЛР № 6. Дослідження комбінаційних транс-

кодерів. 

2 2 

7 ЛР № 7. Дослідження мультиплексорів та 

демультиплексорів. 

2  

8 ЛР № 8. Дослідження комбінаційних сумато-

рів та пристроїв віднімання. 

2 2 

9 ЛР № 9. Дослідження роботи формувачів ім-

пульсів. 

2  

10 ЛР № 10.Дослідження роботи генераторів 

імпульсних сигналів. 

2  

11 ЛР № 11. Дослідження роботи ІС мультипле-

ксорів. 

2 2 

12 ЛР № 12. Дослідження роботи ІС кодерів та 

декодерів. 

2  

13 ЛР № 13. Дослідження роботи тригерів. 2 2 

14 ЛР № 14. Дослідження роботи лічильників. 2 2 

15 ЛР № 15. Дослідження роботи послідовних 

регістрів. 

2 2 

16 ЛР № 16. Дослідження роботи паралельних 

регістрів. 

2  
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17 ЛР № 17. Дослідження роботи функціональ-

них цифрових вузлів.  

2  

 Разом  34 18 

 

6. Самостійна робота 
 За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 122 го-

дин для студентів денної форми навчання та 170 годин для студентів 

заочної форми навчання. 

 Самостійна робота студента включає наступні види робіт: 

 - самостійне опрацювання лекційного матеріалу з кожної теми; 

 - підготовка до виконання лабораторних робіт; 

 - обробка результатів досліджень, оформлення звітів, підготовка 

та захист лабораторних робіт; 

 - підготовка до модульних контрольних робіт (тестування); 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (ку-

рсової роботи); 

 - підготовка до підсумкового контролю (іспит). 

6.1 Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Використання базових логічних елементів. 5 7 

2 Комутатори 5 7 

3 Мультиплексори 5 7 

4 Пристрої зсуву 5 7 

5 Селектори-мультиплексори 5 7 

6 Кодуючі та декодуючі пристрої 5 7 

7 Дешифратори-демультиплексори 5 7 

8 Суматори 5 7 

9 Перемножувачі 5 7 

10 Компаратори 5 7 

11 Арифметично-логічні пристрої 5 7 

12 Контроль парності 5 7 
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13 Корекція помилок 5 7 

14 Контроль логічних перетворень 5 7 

15 Буферні елементи 5 7 

16 Перехідні процеси в логічних схемах 5 7 

17 Структура та принцип роботи двоступінчастих 

MS-тригерів. 

5 7 

18 Схемотехніка послідовних регістрів на D-

тригерах. 

5 7 

19  Схемотехніка паралельних регістрів на D-

тригерах. 

5 7 

20 Схемотехніка послідовних регістрів на JK-

тригерах. 

5 7 

21 Схемотехніка паралельних регістрів на JK-

тригерах. 

6 8 

22 Лічильні Т-тригери на основі універсального 

JK-тригера.  

5 7 

23 Лічильники з послідовним переносом на ос-

нові універсального JK-тригера. 

5 7 

24 Лічильники з паралельним переносом на ос-

нові універсального JK-тригера. 

6 8 

 Разом 122 170 

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальним навчально-дослідним завданням передбачено 

розробку та написання курсової роботи з предмету "Комп’ютерна 

схемотехніка". Об'єм курсової роботи до 40 сторінок пояснювальної 

записки, 2 аркуша графічної частини. Тематика курсових робіт та ме-

тодика виконання викладені у відповідних методичних рекомендаці-

ях.  

8. Методи навчання 
Лекційні заняття проводяться з використанням кодоскопа  і 

графічних демонстрацій схем окремих пристроїв, часових діаграм 

роботи та перехідних процесів. Лабораторні роботи виконуються за 

допомогою навчальних лабораторних стендів відкритого типу виро-

бництва ПМП "Опен систем", що дозволяють збирати та досліджува-
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ти роботу типових вузлів цифрових пристроїв, що складають основу 

засобів обчислювальної техніки. Завдання лабораторних робіт пе-

редбачають, в тому числі, виконання завдань учбово-дослідного ха-

рактеру з частково невизначеними умовами.  

 
9. Методи контролю 

Для поточного контролю знань студентів з навчальної дисцип-

ліни використовуються такі методи: 

- на лекційних заняттях проводиться контроль присутності сту-

дентів та контроль якості конспектів лекцій; 

- на лабораторних заняттях проводиться контроль готовності 

до заняття шляхом тестового експрес-опитування, а також шляхом 

захисту звітів з лабораторної роботи у вигляді співбесіди; 

- контроль самостійної роботи проводиться у вигляді співбесі-

ди на задану тему; 

- оцінка модульних контрольних робіт (тестування); 

- підсумковий контроль проводиться в кінці семестра у вигляді 

іспиту. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оціню-

вання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що викону-

ються на лабораторних заняттях, результати самостійної роботи сту-

дентів) проводиться за такими критеріями: 

Лабораторні роботи (у % від кількості балів, виділених на за-

вдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки ме-

тодичного 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. 
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10. Розподіл балів, що отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-

ковий 

тест (іс-

пит) 

Су-

ма 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Т1, Т2 ... Т18 – теми змістових модулів. 

За виконання курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

40 20 40 100 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи) 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 

82-89 
добре  

74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 

незадовільно з можли-

вістю повторного скла-

дання 

не зараховано з мо-

жливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим повто-

рним вивченням ди-

сципліни 
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11. Методичне забезпечення 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з на-

вчальної дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка. Частина 1. Схемо-

техніка комбінаційних пристроїв" студентами галузі знань 12 "Інфор-

маційні технології" денної та заочної форм навчання /Круліковський 

Б.Б. - Рівне: НУВГП. 2017. - 37 с. Електронний ресурс. Режим доступу 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint /7326/ 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з на-

вчальної дисципліни "Комп’ютерна схемотехніка. Частина 2. Схемо-

техніка послідовністних пристроїв" студентами галузі знань 12 "Інфо-

рмаційні технології" денної та заочної форм навчання /Круліковський 

Б.Б. - Рівне: НУВГП. 2017. - 25 с. Електронний ресурс. Режим доступу 

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

3. Коваленко А. Є. Комп'ютерна схемотехніка і архітектура ком-

п'ютерів. Підготовка та оформлення курсових робіт [Електронне ви-

дання] : навчально-методичний посібник для студентів, які навча-

ються за спеціальністю «Комп'ютерні науки та інформаційні техноло-

гії» / А. Є. Коваленко ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 

84,1Мбайт). – Київ: НТУУ «КПІ», 2016. – 472 с.. http://ela.kpi.ua/ 

handle/123456789/16577 

 
12. Рекомендована література 

Базова 

1.  Кривуля Г.Ф., Рябенький В.М., Буряк В.В. Мікросхемотехніка: 

Навч. посібник. – Харків: ТОВ "СМІТ", 2007. – 250 с.  

2. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка. Навчаль-

ний посібник. – К.: МК-Прес, 2004. 

3. Бойко В.І. та ін. Схемотехніка електронних систем. Кн.2. Ци-

фрова схемотехніка. Підручник. – К.: Вища школа, 2004. 

4. Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Гулий В.Д. Цифрова схемотех-

ніка. Навчальний посібник. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. 

5. Скаржепа В.А., Новацкий А.А., Сенько В.И. Электроника и 

микросхемотехника - М.: Вища школа, 1989, 279с. 
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Допоміжна 
6. Буняк А.С. Електроніка та мікросхемотехніка. – Тернопіль, 

2001.– 382 с. 

7. Зубчук В.И.,Сигорский В.П., Шкуро А.Н. Справочник по циф-

ровой схемотехнике. – К.: Техніка, 1990. – 448с. 

8. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. Елементи 

мікросхем. Збірник задач. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 

2005. – 215 с. 

9. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые 

элементы и схемы. Методы проектирования. – М.: Мир, 2001. – 379 

с. 

10. ГОСТ 2.105–95 "Загальні вимоги до текстових документів". 

11. ДСТУ 3008–95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення". 

12. ГОСТ 19.404–79 "Пояснювальна записка. Вимоги до змісту і 

оформлення". 

13. Інформаційні ресурси 
1. Національна бібіліотека України імені В.І. Вернацького [Елек-

тронний ресурс] Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis64r_81/ 

2. Схемы и программы для радиолюбителей: [сайт]. [Електрон-

ний ресурс] Режим доступу: http://www.radioland.net.ua/ – Назва з 

екрану. 

3. Сайт Паяльник. Все для радиолюбителя: [сайт]. [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://cxem.net/ – Назва з екрану. 

4. Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fel.kpi.ua/ 

5. Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua  

6. Сайт для начинающих радиолюбителей: [сайт].  Режим дос-

тупу: http://radiomaster.com.ua/ — Назва з екрану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


