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

1. Інформатика та обчислювальна техніка. 
2. Програмування електронних пристроїв та систем. 
3.Інформаційні системи в управлінні та навчанні. 
4. Схемотехніка комп’ютерних систем. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Мікропроцесорні системи і мікроконтролери. 
2. Обчислювальні системи. 
3. Телекомунікаційні та комп’ютерні мережі. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати:  
- основні напрямки розвитку автоматизованого проектування засобів 

обчислювальної техніки; 
- стандарти та нормативні документи, що забезпечують підготовку 

технічної документації з питань автоматизованого проектування 
радіоелектронної апаратури; 

- математичне, інформаційне, лінгвістичне і технічне забезпечення САПР; 
- методи математичного моделювання об’єктів, що проектуються. 
вміти:  
- Обирати тип САПР під рішення конкретної задачі; 
- створювати адекватну математичну модель для електронного вузла, що 

проектується; 
- проводити опис електричної схеми, її синтез та моделювання за 

допомогою засобів САПР; 
- проводити оптимізацію схемотехнічного рішення за допомогою засобів 

САПР; 
- здійснювати розробку оптимальної конструкції електронного вузла, що 

проектується засобами САПР. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Змістовий модуль 1. Основні поняття схемотехнічного проектування 
та моделювання радіоелектронних пристроїв  

Тема1. Задачі та етапи проектування радіоелектронних пристроїв. 
Сутність схемотехнічного проектування. 

Тема 2. Методи оптимізації проектних рішень. 



Тема 3. Математичні основи моделювання компонентів 
радіоелектронних пристроїв різного рівня складності. 

Тема 4. Моделювання електронних пристроїв за допомогою програмних 
засобів. 

Змістовий модуль 2. Методи автоматизованого проектування 
електронних пристроїв  

Тема 5. Математичне та програмне забезпечення САПР. Мови 
проектування  

Тема6.  Графічні редактори схем та засоби проектування друкованих 
плат. 

Тема 7.  Трасування з’єднань. Автороутери. 
Змістовий модуль 3. Методи автоматизованого проектування 

засобів обчислювальної техніки  
Тема 8.  Пакети автоматизованого проектування електронних приладів 

на ПЛІС 
Тема9.  Мови опису апаратури високого рівня (мови HDL). 

Алгоритмічна мова VHDL. 
Тема10.  Синтез і моделювання по VHDL опису. 
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