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дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 
2020 

Назва модулю / дисципліни Цифрова схемотехніка / Основи 
схемотехніки 

Код: ППН 09 
 

Викладачі Підрозділ університету 
Поляков Михайло Олексійович Кафедра радіотехніки та телекомунікацій 
 

Рівень навчання 
 (BA/MA) 

Рівень модулю/дисципліни 
(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 
(обов’язковий / 

вибірковий) 
Перший (бакалаврський) 5 нормативна 

 
Форма навчання 

(лекції/лабораторні/практи
чні) 

Тривалість 
(тижнів/місяців) 

Мова викладання 

Лекції / лабораторні роботи 15 Українська 
 

Зв'язок з іншими дисциплінами 
Попередні:  
– Електро- та радіоматеріали 
 

Супутні (якщо потрібно): 
– Пристрої генерації, формування та 
передачі радіосигналів; 
– Сигнали та процеси в радіотехніці; 
– Системи сучасних сигналів; 
– Теорія електричних кіл та сигналів 

 
ECTS  

(Кредити модуля)  
Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3,5 105 45 60 
Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

формування у студентів знань, навиків та уміння, які дозволять їм здійснювати аналіз і 
синтез широкосмугових безпровідних мереж та використовувати їх для створення і 
експлуатації сучасних телекомунікаційних засобів. 

Результати навчання в термінах 
компетенцій 

Методи навчання 
(теорія, 

лабораторні, 
практичні) 

Контроль якості 
(письмовий 

екзамен, усний 
екзамен, звіт) 

Загальні компетенції:  
– Здатність до абстрактного мислення, 

Використання при 
проведенні лекцій та 

Окремого 
оцінювання не 
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аналізу та синтезу (ЗК-1).  
– Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях (ЗК-2). 
– Здатність планувати та управляти часом 
(ЗК-3).  
– Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності (ЗК-4).  
– Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово (ЗК-5).  
– Здатність працювати в команді (ЗК-6).  
– Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями (ЗК-7).  
– Вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми (ЗК-8). 
Фахові компетенції: 
– Здатність вирішувати стандартні завдання 
професійної діяльності на основі 
інформаційної та бібліографічної культури 
із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій і з урахуванням 
основних вимог інформаційної безпеки 
(ПК-2). 
– Здатність використовувати базові методи, 
способи та засоби отримання, передавання, 
обробки та зберігання інформації (ПК-3). 
– Здатність здійснювати комп'ютерне 
моделювання пристроїв, систем і процесів з 
використанням універсальних пакетів 
прикладних програм (ПК-4). 
– Здатність проводити інструментальні 
вимірювання в інформаційно-
телекомунікаційних мережах, 
телекомунікаційних та радіотехнічних 
системах (ПК-6). 
– Здатність здійснювати монтаж, 
налагодження, налаштування, регулювання, 
дослідну перевірку працездатності, 
випробування та здачу в експлуатацію 
споруд, засобів і устаткування 
телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10). 
– Здатність проводити розрахунки у процесі 
проектування споруд і засобів 
інформаційно-телекомунікаційних мереж, 
телекомунікаційних та радіотехнічних 
систем, відповідно до технічного завдання з 
використанням як стандартних, так і 
самостійно створених методів, прийомів і 
програмних засобів автоматизації 
проектування (ПК-15). 
 
 

лабораторних занять 
 
Теоретичні знання 
отриманні 
під час лекції та 
консультацій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостійна та під 
керівництвом 
викладача 
підготовка та 
виконання 
лабораторної роботи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

передбачено 
 
Оцінюються під час 
складання заліку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окреме оцінювання 
не проводиться, 
оцінюється за звітом 
з лабораторної 
роботи 
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Очікувані результати навчання: 
– застосовувати результати особистого 
пошуку та аналізу інформації для 
розв’язання якісних і кількісних задач 
подібного характеру в інформаційно-
комунікаційних мережах, 
телекомунікаційних і радіотехнічних 
системах (РН-2);  
– пояснювати результати, отримані в 
результаті проведення вимірювань, в 
термінах їх значущості та пов’язувати їх з 
відповідною теорією (РН-4);  
– навички оцінювання, інтерпретації та 
синтезу інформації і даних (РН-5);  
– грамотно застосовувати термінологію 
галузі телекомунікацій та радіотехніки (РН-
7); 
– спілкуватись з професійних питань, 
включаючи усну та письмову комунікацію 
державною мовою та однією з поширених 
європейських мов (англійською, німецькою, 
італійською, французькою, іспанською) 
(РН-10);  
– застосування розуміння основних 
властивостей компонентної бази для 
забезпечення якості та надійності 
функціонування телекомунікаційних, 
радіотехнічних систем і пристроїв (РН-14);  
– застосування розуміння засобів 
автоматизації проектування і технічної 
експлуатації систем телекомунікацій та 
радіотехніки у професійній діяльності (РН-
15);  
– розуміння та дотримання вітчизняних і 
міжнародних нормативних документів з 
питань розроблення, впровадження та 
технічної експлуатації інформаційно-
телекомунікаційних мереж, 
телекомунікаційних і радіотехнічних систем 
(РН-17). 
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Теми курсу 

Аудиторні заняття 
Час та завдання на 
самостійну роботу 

Л
ек

ц
ій

 

К
он

су
ль

та
ц

ій
 

С
ем

ін
ар

ів
 

П
ра

кт
и

ч
н

і 
за

н
ят

тя
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 
ро

б
от

и
 

З
аг

ал
ом

, г
од

и
н

 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

Завдання 

Модуль 3 Цифрова Схемотехніка  
Змістовий модуль 1  

Тема 1. Аріфметичні основи 
2     2 4 

Вирішити 
завдання 

Тема 2. Логічні основи 
2    2 4 4 

Вирішити 
завдання 

Тема 3. Базиси логічних елементів 
2     2 4 

Вивчити 
принцип дії 

Тема 4. Характеристики логічних 
елементів 

2     2 4 
Визначити за 
довідником 

Тема5. Комбінаційні вузли 
2    2 4 4 

Вивчити 
принцип дії 

Тема 6. Вузли с пам’яттю. Тригери. 
2    2 4 4 

Вивчити 
принцип дії 

Тема 7. Лічильники. Регістри 
2    2 4 4 

Вивчити 
принцип дії 

Тема 8. Формувачі. Генератори 
імпульсів 

2    2 4 4 
Вивчити 
принцип дії 

Тема 9. ЦАП та АЦП 
2    2 4 4 

Вирішити 
завдання 

Тема 10. Вузли памяти 
2     2 4 

Вирішити 
завдання 

Тема 11. Вузли управління 2    3 5 4 Розробити схему 
Тема 12. Мови опису цифрових 
вузлів 2     2 4 

Вивчити 
конструкції 
мови 

Тема 13. Проектування 
комбінаційних вузлів 

2     2 4 
Розробка вузла 

Тема 14. Проектування 
функціональних тестів 

2     2 4 
Розробка провір 
очних тестів 

Тема 15. Проектування 
Поведінки цифрових вузлів 

2     2 4 
Проектування 
автомата 

Усього годин за Модулем 3 30    15 45 60  
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Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

поточне оцінювання 7 

впродовж 

семестру 

теоретичний звіт за кожною темою 1-4 
поточне оцінювання 8 теоретичний звіт за кожною темою 5-15 

захист 
лабораторних робіт 

15 захист лабораторної роботи №1 
15 захист лабораторної роботи №2 
17 захист лабораторної роботи №3 

17 захист лабораторної роботи №4 
18 захист лабораторної роботи №5 

18 захист лабораторної роботи №6 

складання іспиту 

90-100 

після 
модулю, 

за 
розкладом 

сесії 

відмінно   
75-89 добре  
60-74 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Автор 
Рік 

вида
ння 

Назва 
інформація 

про 
видання 

Видавництво / онлайн 
доступ 

Обов’язкова література 
Борисенко, О.А. 2016 Цифрова 

схемотехніка 
[Текст]: підручник 
 

 Суми: СумДУ – 200 с. 
https://essuir.sumdu.edu.
ua/bitstream/123456789/
48786/1/Borisenko.pdf 

Бойко В.І.,  
Гуржій А.М.,  
Жуйков В.Я., та ін.  

2004 Схемотехніка 
електронних 
систем: У 3 кн. Кн. 
2. Цифрова 
схемотехніка: 
Підручник 

2-ге вид., 
допов. і 

переробл.  

К.: Вища шк – 423 с. 
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