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Статтю присвячено деяким аспектам організації лабораторного практикуму із 
комп’ютерної електроніки для студентів спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегрованих технології». Представлено та ілюстровано структуру лабораторного практикуму як 
програмно-апаратного комплексу. 

Ключові слова: комп’ютерна електроніка, концепція викладання, система наскрізної 
підготовки фахівців, програмне забезпечення, комп’ютерне моделювання, навчально-лабораторний 
стенд 
 

Статья посвящена некоторым аспектам организации лабораторного практикума по 
компьютерной электронике для студентов специальности «Автоматизация и компьютерно-
интегрированных технологии». Представлена и иллюстрирована структура лабораторного 
практикума как программно-аппаратного комплекса. 

Ключевые слова: компьютерная электроника, концепция преподавания, система сквозной 
подготовки специалистов, программное обеспечение, компьютерное моделирование, учебно-
лабораторный стенд 
 

The paper is devoted to some aspects of organizing laboratory practicum of computer electronics for 
students of the “Automation and computer-integrated technology” specialty. The structure of the laboratory 
practicum as a software and hardware complex was presented and illustrated. 

Keywords: computer electronics, teaching concept, end-to-end training system, software, computer 
simulation, laboratory stand 
 

ВСТУП 
У відповідності до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології» кафедрою кібернетики 
хіміко-технологічних процесів було розроблено освітні програми підготовки 
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бакалаврів та магістрів за спеціалізацією «Комп'ютерно-інтегровані технології сталих 
хімічних виробничих комплексів».  

Системний підхід до побудови навчальних програми вимагав поділу на 
взаємозалежні блоки усього обсягу навчального матеріалу, передбаченого 
Стандартом до засвоєння. Зокрема, цикл професійної та практичної підготовки 
фахівців було умовно поділено на п’ять взаємопов’язаних напрямів, як-то: напрям з 
автоматизації, моделювання, вивчення технологічних об’єктів, інформаційних 
технологій та програмування, та технологій сталого розвитку суспільства.  

Такий підхід відкрив можливість побудови «ланцюжків» наскрізної підготовки 
фахівців за спеціалізацією «Комп'ютерно-інтегровані технології сталих хімічних 
виробничих комплексів». Так, для напряму «автоматизація» такий «ланцюжок» 
передбачає, серед інших, дисциплін «Метрологія», «Технологічні вимірювання», 
«Теорія автоматичного керування», «Технічні засоби автоматизації», 
«Мікроконтролери та сучасна теорія керування», «Програмування мікроконтролерів», 
тощо [3]. Ланцюжок наскрізної підготовки передбачає розгляд комплексу знань, 
умінь та навичок фахівця із автоматизації технологічних об’єктів: від опанування 
класичних засобів автоматизації до вивчення основ побудови комп’ютеризованих 
автоматизованих систем керування технологічними процесами. При цьому, у якості 
«містка» між курсами із класичної автоматизації та дисциплінами, присвяченими 
сучасним стратегіям побудови систем мікроконтролерного керування технологічними 
процесами, було передбачено дисципліну «Комп’ютерна електроніка». 

Згідно робочого навчального плану, дисципліна «Комп’ютерна електроніка» 
належить до циклу навчальних дисциплін базової підготовки, включає два модулі і 
викладається студентам другого року (перший модуль) та третього року (другий 
модуль) бакалаврської підготовки спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології (спеціалізація «Комп'ютерно-інтегровані технології сталих 
хімічних виробничих комплексів») відповідно у четвертому та п’ятому навчальних 
семестрах.  

Вивчення дисципліни опирається на знання, отримані студентами раніше як у 
фундаментальних дисциплінах («Вища математика», «Фізика», «Хімія», 
«Електротехніка та електромеханіка»), так у дисциплінах з фаху (насамперед, 
«Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт»). Компетенції, отримані 
студентами в процесі вивчення дисципліни «Комп’ютерна електроніка», я важливими 
насамперед для продовження навчання в межах ланцюжку «Автоматизація», тобто 
використовуються в процесі подальшого навчання в курсах з теорії автоматичного 
керування, технічних засобів автоматизації технологічних об’єктів, інших 
спецкурсах. Також здобута множина комплексу знань, умінь та навичок може бути 
корисна безпосередньо під час виконання курсових та дипломної робіт, практичній 
діяльності. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА» 
Структуру дисципліни «Комп’ютерна електроніка» представлено на рисунку 1.  
Як видно з рис. 1, навчальний матеріал дисципліни поділяється на модулі 

наступним чином  
I. «Адаптаційний модуль курсу»: вибудова зв’язків із попередніми із раніше 

опанованими дисциплінами («Фізика», «Хімія», «Електротехніка та 
електромеханіка», тощо). Опанування навичок комп’ютерного комп'ютерне 
моделювання електронних пристроїв та схем. Отримання знань із фундаментальних 
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розділів електроніки щодо сигналів та обробки інформації, принципів електронної 
схемотехніки, принципів побудови інтегральних мікросхем. 
 
 

 Модуль I 

 
Розрахункова робота І 

-комп'ютерне моделювання 
електронних пристроїв 
-сигнали та обробка інформації 
-принципи електронної схемотехніки 
-інтегральні мікросхеми 

 Модуль IІ 

-математичні засади та елементна база цифрової 
електроніки.  
-комбінаційні цифрові пристрої 
-цифрові пристрої з внутрішньою пам’яттю.  
-мікропроцесорні системи 

Залік 
 

Розрахункова робота ІІ 

Основи електронної схемотехніки 

Основи цифрової електроніки та 
мікропроцесорної техніки 

Іспит 
 

Рис. 1. Структура навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка» 
 

II. «Основний модуль курсу»: отримання знань, умінь та навичок з 
математичних засад та елементної бази цифрової електроніки, щодо комбінаційних 
цифрових пристроїв, цифрових пристроїв з внутрішньою пам’яттю, 
мікропроцесорних систем. 

Аудиторна частина курсу «Комп’ютерна електроніка» включає лекційні 
заняття та лабораторний практикум, що проводяться з метою закріплення 
теоретичних положень навчальної дисципліни «Комп'ютерна електроніка», набуття 
студентами умінь та досвіду їх практичного застосування під керівництвом викладача 
шляхом виконання відповідно сформульованих завдань. Представлена робота 
присвячена досвіду організації лабораторного практикуму із даної дисципліни. 
 

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З КУРСУ «КОМП’ЮТЕРНА 
ЕЛЕКТРОНІКА» 

Відомо, що характерною особливістю технічної освіти є наявність 
лабораторних практикумів. При організації зазначеного практикуму мають місце дві 
протилежні тенденції: 

а) організація лабораторних робіт на основі «реального» («стендового») 
обладнання. 

б) організація «віртуальних» практикумів на снові засобів візуального 
комп'ютерного моделювання електронних схем. 

Підхід на основі створення «віртуальної лабораторії» та комп’ютерного 
моделювання відповідає основній парадигмі існування кафедри кібернетики хіміко-
технологічних процесів і визнається нині більш перспективним [4].  

Справді, «традиційні» форми проведення лабораторного практикуму з 
використанням реального обладнання є досить дорогим видом навчальних занять (за 
оцінкою авторів [4] витрати, в залежності від способів проведення робіт, можуть 
становити до 80% всіх витрат на підготовку фахівців). Крім того, для «апаратно 
реалізованого» обладнання критично значущою є зміна поколінь компонентів, 
моральна відсталість використовуваних у навчальних стендах технологій в порівнянні 
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з поширеними в промисловості. Цілком очевидно, що в умовах вітчизняної вищої 
освіти оновлення лабораторної бази (особливо через її моральне старіння) є досить 
уповільненим. Лабораторні стенди вимагають постійного налаштування та 
обслуговування. Далеко не усі процеси, пов'язані з різного роду вимірами, доцільно 
досліджувати на лабораторних заняттях у вищому навчальному закладі із 
використанням «стендового» обладнання (з огляду на високу вартість, небезпечність, 
надто довгу тривалість експериментів, тощо). Істотною є також мала гнучкість 
традиційних способів організації лабораторного практикуму в сенсі можливостей 
розширення, а також недостатні можливості керування освітньою діяльністю 
студентів, організації дистанційного навчання, встановлення індивідуальних освітніх 
траєкторій і т.д. [5]. 

З іншого боку, «традиційні» лабораторні роботи стенди як правило, відносно 
прості у використанні. Одночасно, робота з ними є вельми наочною для студентів 
(наприклад, з точки зору можливих помилок, що допускаються «операторами»). 
Отже, часто «традиційні» лабораторні роботи ефективніші для набуття умінь роботи з 
лабораторним обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, 
вимірювальною апаратурою, оволодіння методикою експериментальних досліджень в 
області електроніки та мікропроцесорної техніки та обробки отриманих результатів. 

Таким чином використання «віртуальних» досліджень обумовлює поліпшення 
якості навчального процесу. Однак повна заміна традиційного обладнання 
віртуальними лабораторними робіт є недоцільною. Стендове обладнання може 
забезпечувати, наприклад, можливість вибору оптимальних параметрів експерименту, 
полегшувати і прискорювати майбутню в професійній діяльності фахівця. роботу з 
реальними експериментальними установками і об'єктами. 

Виходячи із згаданих міркувань, а також технічних можливостей кафедри 
кібернетики хіміко-технологічних процесів, до лабораторного комплексу для 
проведення практикуму з курсу «Комп’ютерна електроніка» було включено як 
спеціалізоване апаратне забезпечення, так програмні пакети для моделювання 
електронних схем (рис. 2). 

Програмну частину лабораторного комплексу (рис. 3) складають пакети 
MatLAB (як приклад системи загального призначення) і NI Multisim (як спеціалізована 
система для моделювання електронних схем). Зазначені пакети мають досить простий 
для засвоєння інтерфейс і надають можливості моделювання, що є необхідними і 
достатніми для дослідження базових електронних схем в курсі «Комп'ютерна 
електроніка». Зауважимо, що в бібліотеках пакета Multisim доступні моделі безлічі 
реальних (тобто таких, що випускаються чи випускалися промисловістю) 
електронних компонентів; використання пакета NI Multisim є нині стандартом де-
факто в практиці вивчення електронних схем. 

До апаратної частини лабораторного комплексу (рис. 4) крім персональних 
комп’ютерів і допоміжного обладнання (осцилограф, тощо) входять: 

– Навчально-лабораторний стенд (навчальна плата) «TRIGGER» [6] (забезпечує 
лабораторні роботи за напрямками «Синтез комбінаційних схем», «Дослідження 
регістрів», «Синтез генераторів кодів»). 

– Навчально-лабораторний стенд «ЛОГІКА-М» [7] (лабораторні роботи за 
напрямками "Комбінаційні елементи"; "Комбінаційні пристрої"; "Тригери"; 
"Лічильники"). 
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– Навчально-лабораторний стенд «ДИСКРЕТ/ІМПУЛЬС-М» [8] (лабораторні 
роботи за напрямками «Електронні ключі"; "Одновібратори"; "Генератори"; "Цифро-
аналогові і аналого-цифрове перетворення)". 
 
 

 
National Instriments Multisim 

Лабораторні стенди 

 

Програмне забезпечення 

MathSoft  MatLAB 

“TRIGGER” 

«ДИСКРЕТ-М» 

«ІМПУЛЬС-М» 

 
Рис. 2. Структура лабораторного комплексу для проведення практикуму з курсу 

«Комп’ютерна електроніка» 
 

 
 

 
 

а) б) 
Рис. 3. Приклади використання «віртуальної частини» лабораторного практикуму з 

курсу «Комп’ютерна електроніка»: 
а) – імітаційна модель блоку перемноження двійкових чисел (MatLAB Simulink); 
б) –  імітаційна модель для випробування послідовного регістру зсуву (Multisim) 

 
ВИСНОВКИ 
Досвід викладання дисципліна «Комп’ютерна електроніка» студентам 

бакалаврату спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
дозволяє твердити наступне: 

– Доцільним і ефективним є використання комплексу апаратно - програмних 
засобів реалізації лабораторного практикуму. 

– Формуванню професіоналізму майбутніх фахівців з комп'ютерно-
інтегрованих технологій сприяє придбання навичок використання лабораторного 
обладнання в комплексі з навичками комп'ютерного моделювання електронних схем. 

– «Традиційні» лабораторні стенди ефективні для набуття умінь роботи з 
лабораторним обладнанням, оснащенням, вимірювальною апаратурою, оволодіння 
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методикою експериментальних досліджень в області електроніки та 
мікропроцесорної техніки та обробки отриманих результатів вимірювань. 

– Застосування засобів комп'ютерного моделювання дозволяє постійно 
оновлювати вміст лабораторного практикуму, стимулює студентів до самостійної 
роботи. 

Наступне вдосконалення курсу може бути пов’язане, насамперед, із подальшим 
розширенням апаратної бази практикуму. 
 

 
 

а) б) 
Рис. 4. Апаратна частина лабораторного комплексу з курсу «Комп’ютерна 

електроніка» в лабораторії кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів: 
а) – навчальна плата «TRIGGER; б) – Навчально-лабораторні стенди «ЛОГІКА-М» та 
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