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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна „Електротехніка та електроніка” є однією з базових в системі 

знань та вмінь, що формують профіль фахівця в області інформатики та 

обчислювальної техніки. 

Метою викладання дисципліни „Електротехніка та електроніка” є 

вивчення фізичних та логічних принципів побудови електронних схем цифрових 

елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях ЕОМ. 

Вивчення дисципліни „Електротехніка та електроніка” дає студентам необхідну 

теоретичну та практичну підготовку для освоєння типових технічних засобів 

сучасної комп’ютерної техніки. 

Завданням дисципліни  є надання студентам теоретичної та практичної 

підготовки в області проектування та експлуатації технічних засобів сучасної 

комп’ютерної техніки. 

Вимоги до знань та вмінь 

Студент повинен знати: 

• класифікацію та призначення основних типів цифрових елементів, 

фізичні принципи їх побудови та логічні основи функціонування; 

• характеристики, параметри типових логічних та тригерних елементів, 

номенклатуру і функціональне призначення інтегральних мікросхем 

різного ступеню інтеграції; 

• типові схемотехнічні рішення функціональних вузлів послідовнісного 

та комбінаційного типів, аналого-цифрових та цифро-аналогових 

перетворювачів; 

• основи аналізу та розрахунку цифрових схем з використанням пакетів 

програм систем автоматизованого проектування. 

Студент повинен вміти: 

• оптимально вибирати систему цифрових інтегральних елементів для 

проектування пристроїв ЕОМ; 
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• розбиратися в принципіальних, функціональних та структурних 

схемах цифрових пристроїв; 

• вимірювати параметри цифрових мікросхем, налагоджувати і 

випробувати пристрої обчислювальної техніки; 

• проектувати на основі сучасних інтегральних мікросхем типові 

комбінаційні та послідовнісні функціональні вузли ЕОМ; 

• працювати з технічною документацією, літературою, довідниками, 

стандартами; 

• враховувати вимоги метрології, охорони праці та навколишнього 

середовища. 

Загальний обсяг дисципліни – 180 годин (6 кредити ЄКТС) 

З них: 30 год лекції, 30 год лабораторні заняття, 30 год практичні та 

семінарські заняття, 90 год самостійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Електротехніка та електроніка» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
"Елементи та послідовнісні вузли комп’ютерної схемотехніки" 

Тема 1 Вступ. Логічні елементи. Тригери 

Тема 2 Регістри 

Тема 3 Лічильники 

Змістовий модуль 2. 
Комбінаційні вузли комп’ютерної схемотехніки 

Тема 5 Дешифратори. Шифратори 

Тема 6 Мультиплексори. Демультиплексори 

Тема 7 Суматори 

Тема 8 Схеми порівняння і контролю. Кодоперетворювачі 

Змістовий модуль 3. 
Мікропроцесори та основні пристрої комп’ютера 

Тема 9 Арифметико-логічні пристрої 

Тема 10 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 

Тема 11 Мікропроцесори 

Тема 12 Великі інтегральні схеми з програмованими структурами. Пам’ять 
комп’ютерів 
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Змістовий модуль 4. 
Інтерфейси мікропроцесорних систем 

Тема 13 Мікропроцесорні системи 

Тема 14 Інтерфейсні мікросхеми 

Тема 15 Програмовні інтерфейсні контролери. 

 Разом годин : 180 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Елементи та послідовнісні вузли комп’ютерної 

схемотехніки 
 

Тема 1.  Вступ. Логічні елементи. Тригери. 
 

Мета і задачі дисципліни. Покоління елементів комп’ютерної 

схемотехніки. Класифікація цифрових елементів. Кодування двійкових 

цифр. Функціонально та технічно повна система логічних елементів. 

Швидкодія елементів. Завадостійкість і надійність елементів. Логічні 

елементи НЕ, ЧИ, І, НЕ ЧИ, НЕ І. 

Основні поняття схемотехніки тригерів. Загальна структура і 

класифікація. Синтез асинхронних RS-, JK-, T- та D-тригерів. Синтез 

синхронних RS-, JK- та D-тригерів. Одноступеневі та двоступеневі тригери. 

Швидкодія тригерів. 

Література [] 

Тема 2. Регістри. 

Загальна характеристика регістрів. Регістри фіксатори. 3 способи 

запису інформації в регістри. Послідовні і паралельні регістри. Способи 

зчитування інформації в регістрах. Реалізація арифметичних, логічних та 

циклічних зсувів. Логічні операції в регістрах. Основні області застосування 

регістрів в комп’ютерах.  

Література [1-4] 

 

Тема 3. Лічильники. 

Загальна характеристика лічильників. Прості тареверсивні лічильники. 

Основні параметри лічильників. Десяткові лічильники. Лічильники з 

одиничним кодуванням. Основні області застосування лічильників в 

цифрових пристроях. 

Література [1-4] 
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Змістовий модуль 2. Комбінаційні вузли комп’ютерної схемотехніки 

 
Тема 4. Дешифратори. Шифратори. 
 

Загальна характеристика дешифраторів. Лінійні, пірамідальні, 

матричні та багатоступеневі дешифратори. Каскадування дешифраторів. 

Використання дешифраторів в комп’ютерах. Загальна характеристика 

шифраторів. Шифратори клавіатури. Приоритетні шифратори. Каскадування 

шифраторів. Використання шифраторів в комп’ютерах. 

Література [] 

 
Тема 5. Мультиплексори. Демультиплексори 
 

Загальна характеристика мультиплексорів. Каскадування 

мультиплексорів. Мультиплексори шин. Використання мультиплексорів в 

комп’ютерах. Загальна характеристика демультиплексорів. Каскадування 

демультиплексорів. Демультиплексори шин. Використання 

демультиплексорів в комп’ютерах. 

 

Література [1-4] 
 
Тема 6. Суматори. 

Загальна характеристика суматорів. Класифікація суматорів. 

Однорозрядний суматор. Напівсуматор. Багаторозрядний послідовний 

суматор. Багаторозрядний паралельний суматор. Способи побудови 

десяткових суматорів. Робота десяткових суматорів в обернених та 

доповняльних кодах. Схеми суматорів в серіях інтегральних схем.  

Література [1-4] 

Тема 7. Схеми порівняння і контролю. Кодоперетворювачі 

Загальна характеристика схем порівняння. Схеми порівняння на рівно 

та менше-більше. Використання компараторів для формування ознак 
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(прапорців). Загальна характеристика способів контролю. Схеми 

контролю по модулю два. Контроль передачі слів. Контроль інформації в 

пам’яті комп’ютерів.  

Загальна характеристика кодоперетворювачів. Перетворення прямого 

коду в обернений. Перетворення прямого коду в доповняльний. 

Перетворення прямого коду в код Грея 

Література [1-4] 

 
Змістовий модуль 3. Мікропроцесори та основні пристрої комп’ютера 

Тема 8. Арифметико-логічні пристрої 

Операційні блоки (автомати). Мікропрограми і граф-схеми алгоритмів 

арифметичних операцій додавання, віднімання, множення та ділення. 

Література [1-4] 
 

Тема 9. АЦП і ЦАП.  

Аналогово-цифрові перетворювачі (АЦП) послідовного типу: з 

розгортаючим врівноваженням; зі слідкуючим врівноваженням; АЦП із 

двотактним інтегруванням. Паралельні і паралельно-послідовні АЦП. 

Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП): з підсиленням або діленням 

напруги; з підсилюванням струму. Основні області використання АЦП та 

ЦАПв обчислювальній техніці. 

Література [1-4] 
 
 

Тема 10. Мікропроцесори 

Загальна характеристика мікропроцесорів. Однокристальні, 

багатокристальні та секційні мікропроцесори. Поняття архітектури 

мікропроцесорів і мікропроцесорних систем. 

Література [1-4] 
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Тема 11. Великі інтегральні схеми з програмовними структурами. 

Пам’ять комп’ютерів 

Програмовні логічні матриці. Програмовна матрична логіка. Базові 

матричні кристали. 

Мікросхеми постійної і оперативної пам’яті. Статична і динамічна 

пам’ять. Кеш-пам’ять. Флеш-пам’ять. 

Література [1-4] 
 

Змістовий модуль 4. Інтерфейси мікропроцесорних систем 

Тема 12. Мікропроцесорні системи 

Загальна характеристика МПС. Програмне забезпечення МПС. Загальна 

характеристика і класифікація інтерфейсів 

Література [1-4] 
 

Тема 13. Інтерфейсні мікросхеми. 

Генератор тактових імпульсів. Буферні регістри, двонаправленні 

шинні формувачі. Контролер системної шини. Арбітр шин. 

Література [1-4] 
 
 

Тема 10. Програмовні інтерфейсні контролери. 

Висновки. Загальна характеристика. Програмовний контролер 

переривань. Контролер прямого доступу до пам’яті. Програмовний таймер. 

Перспективи розвитку комп’ютерної схемотехніки. Схеми суб-

наносекундного діапазону. Оптоелектроніка, квантооптична та молекулярна 

Електротехніка та електроніка. Обчислювальні середовища. 

Література [1-4] 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Однорозрядний комбінаційний суматор на елементах І, ЧИ, НЕ 

2. Схема порівняння «на більше» двійкових п’ятирозрядних слів 

3. Лінійний дешифратор на чотири входи і шістнадцять виходів 

4. Пріоритетний восьмивходовий шифратор 

5. Однорозрядний комбінаційний суматор на елементах НЕ–І 

6. Мультиплексор чотирирозрядних шин 

7. Чотирирозрядний регістр арифметичного зсуву вліво-вправо 

8. Паралельний чотирирозрядний реверсивний лічильник на серійних 

мікросхемах JK-тригерів 

9. Демультиплексор на чотири вихідні дворозрядні шини 

10. Мультиплексор типу «16→1» на основі мультиплексору «4→1» 

11. Чотирирозрядний регістр циклічного зсуву вліво-вправо 

12. Однорозрядний комбінаційний суматор на елементах І, НЕ 

13. Демультиплексор на шістнадцять виходів на основі серійних 

мікросхем з чотирма виходами 

14. Однорозрядний комбінаційний суматор на елементах НЕ, ЧИ 

15. Матричний дешифратор на чотири входи і шістнадцять виходів 

16. Однорозрядний комбінаційний суматор з використанням власного 

перенесення 

17. Схема контролю за модулем два передавання восьмирозрядного 

двійкового слова 

18.  Однорозрядний комбінаційний суматор на елементах НЕ–ЧИ 

19.  Демультиплексор чотирирозрядних шин 

20.  Перетворювач шестирозрядного прямого коду в доповняльний 

21.  Схема порівняння «на менше» двійкових п’ятирозрядних слів 

22.  Паралельний чотирирозрядний реверсивний лічильник на серійних 

мікросхемах JK-тригерів 
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23.  Однорозрядний комбінаційний суматор на елемента 

ВИКЛЮЧАЛЬНЕ ЧИ 

24. Чотирирозрядний регістр логічного зсуву вліво-вправо 

25. Дванадцятирозрядний комбінаційний суматор (функціональна схема) 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Електротехніка та електроніка”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Предмет дисципліни «Електротехніка та електроніка» 
2. Регістри. Загальна характеристика. 
3. Цифро-аналогові перетворювачі. 
4. Додайте два числа А=+1011 і В=-0011 в обернених кодах. 
5. Логічні основи комп’ютерної схемотехніки. 
6. Однофазне і пара фазне записування інформації у регістри. 
7. Аналого-цифрові перетворювачі. 
8. Додайте два числа А=+1011 і В=-0011 в обернених модифікованих кодах. 
9. Арифметичні основи комп’ютерної схемотехніки. 
10. Зчитування інформації з виходів регістра прямим чи оберненим пара 
фазним кодом. 
11. Арифметико-логічні пристрої. Загальна характеристика. 
12. Додайте два числа А=+1100 і В=-1000 в доповняльних кодах. 
13. Визначення елемента в комп’ютерній схемотехніці. 
14. Регістри зсуву (на прикладі мікросхеми КР1533ИР13) 
15. АЛП із закріпленими мікроопераціями. 
16. Додайте числа А=+1100 і В=-1000 в доповняльних модифікованих кодах. 
17. Визначення функціонального вузла у комп’ютерній схемотехніці. 
18. Арифметичні, логічні і циклічні зсуви. 
19. Подання АЛП композицією операційного і керуючого автоматів. 
20. Виконайте операцію віднімання чисел А=+1011 і В=+0111 в обернених 
кодах. 
21. Склад і функції пристроїв комп’ютера. 
22. Регістри з трьома станами на виході. Особливості застосування. 
23. Мови опису операційних пристроїв. 
24. Виконайте віднімання чисел А=+1011 і В=+0111 в обернених 
модифікованих кодах. 
25. Синхронізація роботи комп’ютера. 
26. Лічильники. Загальна характеристика. 
27. Автомати Мілі. 
28. Додайте два числа А=+1010 і В=-0010 в обернених кодах. 
29. Поняття мікрооперації, мікрокоманди і мікропрограми. 
30. Двійкові підсумовуючі лічильники. 
31. Автомати Мура. 
32. Додайте числа А=+1101 і В=-1010 в обернених кодах. 
33. Поняття терміну «сигнал» в теорії інформації. 
34. Двійкові віднімальні лічильники. 
35. Мікропроцесори. Загальна характеристика. 
36. Додайте числа А=+1101 і В=-1010 в доповняльних кодах. 
37. Потенціальні те імпульсні сигнали. 
38. Двійкові реверсивні лічильники. 
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39. Класифікація мікропроцесорів. 
40. Додайте числа А=+1101 і В=-1010 в доповняльних модифікованих кодах. 
41. Позитивне та негативне кодування двійкових аргументів потенціальними 
сигналами. 
42. Двійково-десяткові лічильники. 
43. Структура 8-розрядного однокристального мікропроцесора. 
44. Виконайте віднімання чисел А=+1101 і В=+1110 в обернених кодах. 
45. Кодування двійкових аргументів імпульсними сигналами. 
46. Лічильники з одиничним кодуванням. 
47. Склад арифметико-логічного блоку 8-розрядного мікропроцесора. 
48. Виконайте віднімання чисел А=+1101 і В=+1110 в обернених 
модифікованих кодах. 
49. Параметри двійкового сигналу. 
50. Дешифратори. Загальна характеристика. 
51. Склад і функції регістрів загального призначення 8-розрядного 
мікропроцесора. 
52. Додайте два числа А=+1011 і В=-0011 в обернених кодах. 
53. Коефіцієнт об’єднання за входом і виходом логічного елемента. 
54. Лінійні дешифратори. 
55. Призначення програмного лічильника мікропроцесора. 
56. Додайте два числа А=+1011 і В=-0011 в обернених модифікованих 
кодах. 
57. Коефіцієнт розгалуження. 
58. Прямокутні (матричні) дешифратори. 
59. Призначення покажчика стеку мікропроцесора. 
60. Додайте два числа А=+1100 і В=-1000 в доповняльних кодах. 
61. Функціонально повна система логічних функцій. 
62. Каскадування дешифраторів. 
63. Умовно графічне позначення 8-розрядного мікропроцесора. Призначення 
входів і виходів. 
64. Додайте числа А=+1100 і В=-1000 в доповняльних модифікованих кодах. 
Функціонально повна система логічних елементів. 
65. Шифратори. Загальна характеристика. 
66. Режим очікування мікропроцесора. 
67. Виконайте операцію віднімання чисел А=+1011 і В=+0111 в обернених 
кодах. 
68. Технічно повна система логічних елементів. 
69. Пріоритетний шифратор клавіатури. 
70. Режим прямого доступу мікропроцесора. 
71. Виконайте віднімання чисел А=+1011 і В=+0111 в обернених 
модифікованих кодах. 
72. Рівень і степінь інтеграції. 
73. Мультиплексор. Загальна характеристика. 
74. Режим переривання мікропроцесора. 
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75. Додайте два числа А=+1010 і В=-0010 в обернених кодах. 
76. Поняття МІС, СІС, ВІС та НВІС. 
77. Схеми мультиплексора на чотири входи і один вихід. 
78. Команди пересилки мікропроцесора. 
79. Додайте числа А=+1101 і В=-1010 в обернених кодах. 
80. Класифікація елементів комп’ютерної схемотехніки. 
81. Реалізація логічних функцій мультиплексора. 
82. Арифметичні команди мікропроцесора. 
83. Додайте числа А=+1101 і В=-1010 в доповняльних кодах. 
84. Діодний логічний елемент ЧИ. 
85. Демультиплексори. Загальна характеристика. 
86. Логічні команди мікропроцесора. 
87. Додайте числа А=+1101 і В=-1010 в доповняльних модифікованих кодах. 
88. Діодний логічний І. 
89. Схема демультиплексора на один вхід і чотири виходи. 
90. Регістр прапорів мікропроцесора. 
91. Виконайте віднімання чисел А=+1101 і В=+1110 в обернених кодах. 
92. Діодно-транзисторний елемент НЕ ЧИ. 
93. Схеми порівняння (компаратори). Загальна характеристика. 
94. Цифро-аналогові перетворювачі. 
95. Виконайте віднімання чисел А=+1101 і В=+1110 в обернених 
модифікованих кодах. 
96. Діодно-транзисторний елемент НЕ І. 
97. Схеми порівняння двійкових слів з константою. 
98. Аналого-цифрові перетворювачі. 
99. Додайте два числа А=+1011 і В=-0011 в обернених кодах. 
100. Діодно-транзисторний елемент НЕ І ЧИ. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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