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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Вища математика (розділи – диференційного та інтегруючого числення). 
2. Теоретичні основи електротехніки. 
3.Інформаційні системи в управлінні та навчанні. 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Мікропроцесорні системи і мікроконтролери. 
2. Обчислювальні системи. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 
знати: фізичні принципи, на яких будуються сучасні елементи і 

пристрої комп’ютерної техніки; 
основні параметри і характеристики інтегральної елементної бази 

мікропроцесорних та комп’ютерних систем; 
методи аналізу і синтезу цифрових інтегральних елементів і схем; 
методи оптимізації цифрових схем; 
структуру основних складових комп’ютерних систем і мереж; 
схемотехнічні рішення найбільш поширених вузлів та пристроїв 

комп’ютерної техніки; 
останні досягнення науки в галузі комп’ютерної техніки, з метою 

урахування їх в подальших розробках. 
вміти: обґрунтовувати та обирати сучасну елементну базу 

комп’ютерної техніки; 
проводити аналіз і синтез дискретних схем комп’ютерних мереж; 
розробляти ЦАП і АЦП на основі заданої похибки та часу 

перетворення; 
розробляти структурні і принципові схеми пристроїв комп’ютерних 

систем; 
застосувати модульно-функціональний та модульно-блочний методи 

проектування комп’терних пристроїв на основі принципових схеми; 
обирати конструктивні елементи; 
оцінювати кількість потрібних модулів першого рівня відповідно до 

вимог конструктивного виконання пристрою; 
проводити оптимізацію вузлів дискретної дії;  
розраховувати часові та електричні параметри пристроїв комп’ютерної 

техніки; 
створювати лабораторну базу для проведення навчального процесу з 

вивчення елементів і пристроїв комп’ютерної техніки. 
 



3.Зміст робочої програми 
 

Змістовий модуль 1.   Логічні елементи та пристрої на їх основі в 
комп’ютерній схемотехніці 

Тема 1.  Основи теорії комп’ютерної схемотехніки 
Тема 2 . Логічні елементи комп’ютерної схемотехніки 
Тема 3. Довільні логічні функції і схеми та їх мінімізація 
Тема 4. Системи числення і кодування інформації в комп’ютерних 
пристроях і системах 
Тема 5. Комбінаційні функціональні вузли комп’ютерної схемотехніки 
Тема 6. Цифрові схеми контролю і підсумовування 
 
Змістовий модуль 2.   Функціональні вузли послідовністного типу 

комп’ютерної схемотехніки 
Тема 7.  Тригери і тригерні системи 
Тема 8.  Регістри та регістрова пам’ять 
Тема 9.  Лічильники та дільники частоти  
 
Змістовий модуль 3.  Цифро-аналогові та аналого-цифрові 

перетворювачі 
Тема 10.    Принцип цифро-аналогового перетворення та основні 

параметри АЦП і ЦАП 
Тема 11.   ЦАП з ваговими резисторами, матрицею R-2R та джерелами 
струму 
Тема 12.   Методи аналого-цифрового перетворення та основні 

структури побудови АЦП 
Тема 13.   Схемотехнічні рішення АЦП послідовного рахунку, 
порозрядного зрівноваження та зчитування 
 
Змістовий модуль 4.   Принципи побудови і схемо технічні рішення 

запам’ятовуючих, інтерфейс них і периферійних пристроїв 
Тема 14.    Пам’ять комп’ютерів  
Тема 15.   Інтерфейсні ВІС 
Тема 16.   Модеми 
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