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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Бакалаврам – 7 семестр 

Факультети / ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Комп’ютерні технології та системи 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

- Здатність застосовувати практичні методи, 

методологічні аспекти та логіку комп’ютерного 

дизайну при конструюванні, побудові та 

схемотехніці захищених комп’ютерних систем та 

мереж; 

- Здатність проводити розробку і дослідження 

теоретичних та експериментальних моделей 

функціонально надійних та функціональна 

безпечних схемотехнічних систем; 

- Уміння застосовувати знання і розуміння для 

розв’язання задач синтезу та аналізу функціонально 

надійних та функціональна безпечних 

схемотехнічних систем. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з теорії вірогідності, теорії надійності, 

комп’ютерної логіки, комп’ютерної схемотехніки, 

комп’ютерної електроніки 

Основні теми 
дисципліни 

32 годин лекцій, 16 годин практичних занять, 32 
години лабораторних робіт. 

Основні теми лекцій: 
- Поняття функціональної надійності й 
функціональної безпеки; 

- Імовірнісна оцінка логічних подій; 

- Фільтруючі властивості логічних схем; 

- Логічний  аналіз передачі відмов елементів на 

вихід у схемах без пріоритету; 

- Імовірнісний аналіз передачі  відмов елементів 
на вихід у схемах без пріоритету; 

- Аналіз передачі  відмов елементів на вихід у 

схемах із пріоритетом; 

- підвищення надійності логічних схем із 

пріоритетом шляхом поліпшення фільтруючих 

властивостей; 

- підвищення функціональної безпеки логічних 
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 схем. 

Основні теми практичних занять: 
- Методи побудови імітаційних моделей 
схемотехнічних систем; 

- Підготовчий етап аналізу надійності; 

- Логічний аналіз фільтруючих властивостей  у 

схемотехнічних системах; 

- Визначення логічних функцій помилок у 
схемотехнічних системах; 

- Імовірнісний аналіз передачі відмов у 

схемотехнічних системах. 

Основні теми  лабораторних робіт: 

- Розробка імітаційної моделі схемотехнічної 

системи; 

Аналіз на імітаційній моделі надійності та 

безпечності схемотехнічної системи. 
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