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ньо, наведені на початку кожного розділу, де вони вперше використані. 
Абревіатури англомовного походження розкриті контекстуально у від-
повідних розділах. 
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ПЕРЕДМОВА 
 
 

У навчальних планах технічних ЗВО України дисципліна 
«Комп’ютерна схемотехніка» є нормативною професійно-орієнтованою 
дисципліною підготовки фахівців зі спеціальності «Комп’ютерна інжене-
рія» і має основоположне значення для підготовки фахівців освітніх рівнів 
бакалавра і магістра як в межах «Комп’ютерної інженерії», так і низки су-
міжних спеціальностей, пов’язаних із комп’ютерною технікою, цифровим 
приладобудуванням, цифровими телебаченням і радіозв’язком, інформа-
ційно-вимірювальною технікою, системами телекомунікацій та іншими 
електронними галузями людської діяльності. Очевидно, що означення 
«комп’ютерна» є цілком зрозумілим і окремого коментаря не потребує. 
Водночас термін «схемотехніка», зважаючи на його локальне (щодо геог-
рафії) використання, вимагає певного попереднього пояснення. В україн-
ському науково-технічному лексиконі термін «схемотехніка» свого часу 
з’явився як пряма калька з російської мови, куди, в свою чергу, він проник 
із професійного жаргону розробників різних електронних засобів. Така си-
туація є наслідком того, що в українській мові (як і в російській) кореневе 
поняття «схема» набуло двох самостійних значень: перше – це умовне 
графічне зображення деякого електричного кола (що, до речі, відповідає 
світовому контексту слова scheme); друге – це саме електричне коло де-
якого призначення. «Жаргонне» походження терміна підтверджується та-
кож тим, що у провідних науково-технічних лексиконах (наприклад, в бри-
тансько-американському) немає прямого відповідника поняттю 
«комп’ютерна схемотехніка». Як показує аналіз зарубіжних науково-
технічних і офіційних джерел (наприклад, Computer Engineering Curriculа 
2016, Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer 
Engineering), там цьому терміну за змістом відповідають Discrete Structures, 
Соmputer Circuitry або Digital and Analog Circuits. Однак, незважаючи на 
такі «дефекти» в етимології терміна, він «вижив» і зараз досить широко 
використовується в освіті, в науковій та в проектній діяльності. Тому далі 
«комп’ютерною схемотехнікою» будемо називати науково-технічну дис-
ципліну, яка вивчає методи аналізу, синтезу і оптимізації апаратних засо-
бів (hardware) комп’ютерів і комп’ютерних систем, а також шляхи їх тех-
нічної реалізації. Разом з тим, будемо уникати, по можливості, розширено-
го трактування терміна «схема», замінюючи його вужчими поняттями 
«пристрій», «структура», «засіб» тощо, які мають прямих відповідників у 
провідних науково-технічних лексиконах. 

Як науково-технічний напрям «Комп’ютерна схемотехніка» спирається 
на новітні технології виготовлення різноманітних електронних компонен-
тів, що використовуються в цифровій, аналого-цифровій і аналоговій тех-
ніці. Причому саме характеристики електронних компонентів вирішаль-
ною мірою визначають можливості комп’ютерних систем і мереж. Водно-
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час, покращення властивостей інтегральних транзисторів, діодів, резисто-
рів, конденсаторів та іншого дає можливість вдосконалювати цифрові при-
строї, мінімізувати їх масо-габаритні показники, збільшувати швидкодію і 
розширювати функціональні можливості. При цьому з’являються нові 
схемотехнічні і функціональні пропозиції щодо побудови апаратних блоків 
комп’ютерних систем і мереж, застосування їх в якісно новій комп’ютер-
ній архітектури. За останні десятиліття як в Україні, так і за кордоном 
з’явилися різноманітні підручники, присвячені комп’ютерній схемотехніці. 
Однак швидкий розвиток комп’ютерно-орієнтованих технологій і вимоги, 
що постійно зростають, до структурно-функціональних та техніко-
економічних характеристик комп’ютерів і комп’ютерних систем вимага-
ють регулярного оновлення тематики навчально-методичної літератури. 

Обсяг і зміст підручника відповідають нормативним показникам, що 
вказані в освітньому стандарті спеціальності «Комп’ютерна інженерія», і 
тому є мінімально достатніми для засвоєння студентами. За необхідності 
глибшого вивчення деяких розділів чи тем це варто робити шляхом вве-
дення відповідних змін в варіативній частині навчальних планів. Для за-
своєння матеріалу підручника необхідно мати підготовку з дисциплін «Ос-
нови теорії інформації і кодування», «Теорія електричних і магнітних кіл», 
«Комп’ютерна логіка» та «Комп’ютерна електроніка» в обсязі, передбаче-
ному освітніми стандартами для студентів спеціальності «Комп’ютерна 
інженерія». З метою вирівнювання попередніх знань студентів перші два 
розділи книги містять інформацію «повторювально-втягувального» харак-
теру. Наприкінці підручника наведено список основної сучасної літерату-
ри, опублікованої у цій галузі в Україні і за кордоном та рекомендованої 
для поглибленого вивчення певних розділів. 

Матеріали підручника підготовлені викладачами профільних кафедр, 
що забезпечують спеціальність «Комп’ютерна інженерія» у Вінницькому 
національному технічному університеті та в Національному технічному 
університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Крім власне програмних положень підручник містить практично всі мето-
дичні знахідки, породжені більш ніж двадцятирічним досвідом викладання 
цієї дисципліни (з назвами, які часом змінювалися) на вказаних кафедрах. 
Під час підготовки текстового матеріалу книги автори звертали особливу 
увагу на формування, вибір та застосування лексики, граматики і стилісти-
ки професійної української мови. Це дозволило мінімізувати вплив фахо-
вого жаргону на вміст підручника. У цьому плані плідно здійснювалися 
консультації з провідними фахівцями Інституту української мови НАН 
України. Підручник розраховано на студентів, аспірантів, науковців і фахі-
вців-практиків, які вивчають комп’ютерну схемотехніку чи займаються 
розробкою комп’ютерних засобів. Автори будуть вдячні за відгуки щодо 
вдосконалення матеріалів книги.  
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