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1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна "Основи цифрової  техніки" є вибірковою 
дисципліною підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 
«10. Природничі науки» зі спеціальності «105. Прикладна фізика та наноматеріали». 
 
2. Анотація навчальної дисципліни: «Основи цифрової техніки» є однією з ключових 
дисциплін циклу підготовки бакалаврів у галузі сучасної радіофізики, електроніки та 
комп’ютерних систем. Вона дає уявлення про принципи роботи елементної бази 
більшості сучасних систем зберігання, передачі та обробки інформації та сигналів, а 
також про їхню схемотехніку. Дана дисципліна має прикладне спрямування на сучасне 
високотехнологічне виробництво електронних пристроїв як цивільного так і 
оборонного призначення. 
 
3. Мета навчальної дисципліни: Вивчення принципів побудови цифрових схем, 
роботи популярних цифрових інтерфейсів та шин, що є одним з важливих щаблів у 
підготовці висококваліфікованих спеціалістів-радіофізиків, а також, є підготовчим 
курсом до вивчення “Мікропроцесорної техніки”. 
 
4. Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни «Основи цифрової 
техніки» студент отримає розуміння роботи цифрових пристроїв, інтерфейсів та шин. 
Отримає практичні навички побудови цифрових комбінаційних схем “жорсткої логіки” 
та буде підготовленим до вивчення “гнучкої логіки” у курсі “Мікропроцесорна техніка.” 
Набуття загальних, фахових компетентностей та досягнення програмних результатів 
навчання: 
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя (ЗК-
2). 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (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 до проведення досліджень на відповідному рівні (ЗК-8). 
Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-12). 
Здатність працювати автономно (ЗК-13). 
Навички здійснення безпечної діяльності (ЗК-14). 
Здатність брати участь у проведенні експериментальних досліджень властивостей 
фізичної системи, фізичних явищ і процесів (ФК-3). 
Здатність брати участь у розробці схем фізичних експериментів та обранні необхідного 
обладнання та пристроїв для проведення експерименту (ФК-5). 
Здатність брати участь у обробленні та оформленні результатів експерименту (ФК-6). 
Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, 
інженерії та комп’ютерних технологій (ФК-7). 
Застосовувати ефективні технології, інструменти та методи експериментального 
дослідження властивостей речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали, при 
розв’язанні практичних проблем прикладної фізики (ПРН-2). 
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Відшуковувати необхідну науково-технічну інформацію в науковій літературі, 
електронних базах, інших джерелах, оцінювати надійність та релевантність інформації 
(ПРН-3). 
Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження фізичних 
явищ, розробки приладів і наукоємних технологій (ПРН-7). 
Вибирати ефективні методи та інструментальні засоби проведення досліджень у галузі 
прикладної фізики (ПРН-9). 
5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни: До вивчення дисципліни 
«Основи цифрової техніки» необхідно пройти підготовку та скласти іспити/заліки з 
таких дисциплін: 

 Радіотехнічні кола та сигнали, 
 Радіоелектроніка.  

 
6а. Засоби оцінювання результатів навчання:  

 Семестрове оцінювання: Навчальний семестр має два змістовні модулі: 
лекційний (від 0 до 20 балів) та лабораторний (від 0 до 50 балів).  

 Робота в аудиторії та лабораторії є частиною відповідних модулів.  
 Колоквіум проводиться після завершення відповідних тем. 
 Звіти за виконання лабораторних робіт подаються в письмовому вигляді до 

закінчення періоду часу виділеного на виконання лабораторних робіт 
відповідною академічною групою.  

 Підсумкове оцінювання (у формі заліку): 2 теоретичні питання, кожне з яких 
оцінюється від 0 до 15 балів.  

 
6б. Умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є отримання 
студентом не менше, ніж 30 балів сумарно за усі види семестрового навантаження та 
виконання усіх лабораторних робіт.  
 
6в. Критерії оцінювання  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 
досягнення ним мінімальних порогових рівнів умінь (ідентифікувати релевантні 
теоретичні концепції та застосовувати їх до різноманітних розрахунків конкретних 
постановок експериментів, технологічних процесів, режимів роботи електронних 
приладів тощо) і знань (опанування теоретичного матеріалу).  

 

 Знання 
(мінімум)      

Знання 
(максимум) 

Уміння 
(мінімум) 

Уміння 
(максимум) 

Знання + 
уміння 
(мінімум) 

Знання + 
уміння 
(максимум)  

Результат
и 
протягом 
семестру  

20 30 20 30 40 70 

Залік 10 20 10 20 20 30 

Підсумков
а оцінка 

30 50 30 50 min 60 max 100 

 
 
6г. Загальні результати і шкала відповідності оцінок  
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Оцінка (за національною шкалою) / National 
grade  

Рівень досягнень, % / Marks, %  

Відмінно / Excellent  90-100%  

Добре / Good  75-89%  

Задовільно / Satisfactory  60-74%  

Незадовільно / Failed  0-59%  

 
 
7.1. Програма навчальної дисципліни «Основи цифрової техніки» 
 
№ Тема Кількість годин (лекції) Кількість 

годин (лаб. 
роботи) 

Колоквіум 

 Змістовний модуль №1  

1 Аналогове та цифрове подання 

інформації. Цифрові ключі. 
2 0  

2 Функції цифрових пристроїв. Прості 

логічні елементи. 
2 0  

3 Складні логічні елементи. 2 0  

4 Основи Булевої алгебри. Побудова 

комбінаційних схем на основі булевих 

функцій. 

2 0  

5 Складні комбінаційні цифрові 

пристрої: дешифратори, шифратори, 

мультиплексори 

2 0  

6 Принципи функціювання та 

застосування тригерів. RS-тригер, D-

тригер, лічильний тригер, JK-тригер   

2 0 Колоквіу
м 

7 Регістри. Принципи функціювання 

регістрів. Мікросхеми регістрів та їхнє 

застосування. 

2 0  

8 Лічильники. Принципи функціювання 

лічильників. 
2 0  

9 Оперативні запам’ятовуючі пристрої.  2 0  

10 Основні цифрові інтерфейси та шини: 

SPI, UART,  1-wire, I
2
C, RS-485. 

2 0  

 Змістовний модуль №2 

1 Дослідження електричних сигналів 
прямокутної та синусоїдальної 
форми  

0 5  

2 Дослідження принципу роботи 
тригера Шмітта  

0 10  

3 Дослідження принципу роботи 
комірки пам’яті DRAM  

0 15  

 ВСЬОГО 20 30  
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Кредитів    4.0  
Лекції      20 год  
Лабораторні роботи   30 год  
Консультації     1 год  
Самостійна робота   69 год  
   Всього  120 год  
Колоквіум    1 
Форма заключного контролю  залік  

 
 
7.2 Самостійна робота студентів (СРС). 
 

 Тема СРС Джерело інформації 

1. Принцип роботи тригера Шмітта.  [1] 

2. Схемотехніка ТТЛ та КМОН логічних схем. [2-3] 

3. Аналогово-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. [4] 

 
8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інтегральна 

електроніка” / Клешич М.М., Фесенко С.О. // К.: ВЦ “Київський університет”, 

2019. 

2. Цифрові пристрої. / І.І. Бех, С.М. Левитський // Навчальний посібник – К.: 

Видавнича лабораторія радіофізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, – 2016, – 336 c. 

3. R.  Laptik.  Digital  Devices:  A  Laboratory  Manual.  Vilnius:  Technika, 2012. 133 p. 

4. Kleitz,  W.  (2008). Digital  Electronics:  A  Practical  Ap-proach. McGraw Hill. 919 p. 
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ДОДАТКИ  
 
9. Рекомендації до оцінки типів навчальної роботи. 

  Знання Уміння Комунікаційність Автономність 
(ініціативність) і 
відповідальність  

1 Лекції+лабораторн
і роботи  

50% 35% 5% 10% 

 
10а. Результати навчання за дисципліною:  
 
 Форми (та/або 

методи і 
технології) 

викладання і 
навчання  

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)  

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)  

Код Результат навчання    

1 студент повинен знати:    

1.1 Роботу логічних елементів: AND, 
OR, NOT, XOR. Основні поняття 
булевої алгебри. Роботу 
комбінаційних пристроїв: 
дешифратора, шифратора, 
мультиплексора. 

Лекційні заняття Залік, колоквіум 10 

1.1а Роботу тригерів: RS, D, JK, 

лічильного. Роботу паралельного 

та послідовного регістрів. Роботу 

елементів статичної та динамічної 

пам’яті. 

Лекційні заняття Залік, колоквіум 15 

1.1б Роботу інтерфейсів: SPI, UART та 

шин: 1-wire, I
2
C, RS-485. 

Лекційні заняття Залік, колоквіум 15 

 студент повинен вміти:    

2.1 Будувати складні комбінаційні 
схеми за заданою таблицею 
істинності. Мінімізувати булеву 
функцію за допомогою карт 
Карно. 

Лекційні заняття, 
лабораторні 

роботи 

Залік, колоквіум, 
захист 

лабораторних робіт 

10 

2.1а Будувати цифрові схеми з 
пам’яттю на основі тригерів та 
регістрів. Зокрема, вміти 
будувати схему асинхронного 
лічильника з довільним 
коефіцієнтом ділення. 

Лекційні заняття, 
лабораторні 

роботи 

Залік, колоквіум, 
захист 

лабораторних робіт 

15 

2.1б Розшифровувати пакети даних, 
отриманих за допомогою 
логічного аналізатора, для 
інтерфейсів SPI та UART і шин: 1-

wire, I
2
C, RS-485. 

Лекційні заняття, 
лабораторні 

роботи 

Залік, колоквіум, 
захист 

лабораторних робіт 

15 
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10.б Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання  

 ЗНАННЯ (код 1) УМІННЯ (код 2) 

Програмні результати навчання (назва)  

 1.1 1.1а 1.1б 2.1 2.1а 2.1б 

Основні поняття булевої алгебри та основні 
комбінаційні пристрої. 

+      

Елементи цифрових автоматів: тригери та 
регістри. 

 +     

Інтерфейси комунікації цифрових пристроїв.   +    

Уміння будувати складні комбінаційні схеми.    +   

Уміння будувати складні цифрові схеми з 
пам’яттю. 

    +  

Уміння працювати з основними цифровими 
інтерфейсами та шинами. 

     + 

 
 
11. Розробники: Веклич Анатолій Миколайович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри 
фізичної електроніки, Фесенко Сергій Олександрович, к.ф.-м.н., асистент кафедри 
радіотехніки та радіоелектронних систем 


