
Назва дисципліни  
Застосування логіки що програмується в системах 

керування 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 Факультети: 

 Комп’ютерних наук 

 Радіофізики, біомедичної електроніки та 

комп’ютерних систем 

 Фізико-енергетичний 

 Фізико-технічний 

4 курс 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Фізико-енергетичний факультет, 

кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних 

системах, 

Кофман О.Й. 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 
Базові знання з дискретної математики. 

Опис 

Мета дисципліни. Ознайомлення з принципами побудови 

цифрових схем. 

 

Очікувані результати навчання.  

Знати примітиви для створення логічних схем, мати 

уявлення про принципи побудови схем цифрової обробки; 

Вміти застосовувати теоретичні знання з фізики, 

математики та інших загальних або спеціальних дисциплін 

для створення схем цифрової обробки даних. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Логічні модулі що програмуються. Діалектика 

розвитку цифрових структур. 

Тема 1. Введення. 

Розділ 2. Основні примітиви для створення цифрових 

структур. Тригери. Синхронні та асинхронні 

лічильники. Селектори та мультиплексори.  

Тема 1. Функції логіки. Тригери. 

Тема 2. Лічильники. Принципи створення. Швидкодія. 
Розділ 3. Мови опису апаратних засобів. 

Тема 1. Мови опису апаратних засобів. 

Тема 2. Засоби програмування. Програма Quartus. 
 

Методи контролю результатів навчання 
Модульний контроль (ваговий бал – 31) проводиться у 

вигляді самостійно виконаної роботи (схеми або проекту в 

автоматизованої системі проектування). 

31 балів отримує студент який якісно виконав наступні 

задачі:  

- сформулював технічне завдання (7 балів), 

- виконав ескіз принципової схеми (12 балів ), 

- обґрунтував вибрані рішення (12 балів). 

 

Часткове виконане завдання оцінюється наступним чином: 

- частково сформулював технічне завдання (2 балів), 

- частково виконав ескіз принципової схеми (5 балів), 

- частково обґрунтував вибрані рішення (6 балів). 

http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/radiophysics
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/physenergy
http://www.univer.kharkov.ua/ua/departments/phystech


Відсутність виконаного завдання або частин завдання 

оцінюється в 0 балів (все завдання або відсутня частина). 

 

Форма підсумкового контролю знань – залік. 

Заліковий бал є сумою набраних балів за семестр та 

залікової роботи. 

 

Залікова робота (ваговий бал – 38) проводиться у вигляді 

самостійно виконаної роботи (схеми або проекту в 

автоматизованої системі проектування). 

21 балів отримує студент який якісно виконав наступні 

задачі:  

- сформулював технічне завдання (8 балів), 

- виконав ескіз принципової схеми (10 балів), 

- обґрунтував вибрані рішення (10 балів). 

 

Часткове виконане завдання оцінюється наступним чином: 

- частково сформулював технічне завдання (2 балів), 

- частково виконав ескіз принципової схеми (5 балів), 

- частково обґрунтував вибрані рішення (5 балів). 

Відсутність виконаного завдання або частин завдання 

оцінюється в 0 балів (все завдання або відсутня частина). 

 

 

Мова викладання. Українська, Російська 

 


