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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Електротехніка і електроніка” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 122 

"Комп'ютерні науки та інформаційні технології", затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки № 485 від 26 травня 2010 року 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони, яким підлягають електромагнітні 

явища і процеси, методи аналізу електричних і електронних кіл, генерування та підсилення 

електричнихз сигналів, а також перехідні процеси у лінійних електричних колах. 

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: 

вища математика, загальна фізика. Знання отримані під час вивчення дисципліни, 

сприятимуть формуванню глибшого розуміння сучасної електроніки бакалаврами  

комп'ютерних наук. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

 

Модуль 1. 

1. Елементти електричних та  електронних кіл.  

2. Принципи розрахунку кіл постійного струму. 
 

Модуль 2. 

3. Змінні струми та напруги. Комплексні амплітуди. 

4. Частотно-залежні кола. 

 

Модуль 3.  
5. Нелінійні елементи електричних кіл. Діоди.  
6. Транзистори та схеми на їхній основі. 

 

Модуль 4.  
7. Генерація та підсилення сигналів.  
8. Операційні підсилювачі. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Електротехніка та електроніка” полягає у 

одержанні магістрами знань з про електромагнітні явища, достатніх для аналізу кіл 

постійного та змінного струмів, правильної експлуатації електронних та 

електровимірювальних пристроїв та розуміння основних сучасних схемотехнічних рішень. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “Електротехніка та електроніка” полягають у 

формуванні у бакалаврів знань щодо використання елементів електроніки для реалізації 

практичних схем.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати: елементи електричних та електронних кіл – як основні складові сучасних пристроїв; 

опис часових та частотних властивостей системи у електроніці; електричні вимірювання; 

базові схемотехнічні принципи. 

 

вміти: застосовувати закони Ома та Кірхгофа для опису електричних кіл; обирати 

оптимальні методи аналізу складних електричних кі и роботи у 

електричних колах з діодами та транзисторами;аналізувати перехідні процеси у колі з одним 

накопичува RLC колах. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 64 години та 3 кредити ЄКТС. 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

1.  Основні поняття та закони електрики. Заряд струм, напруга. Електричні кола. 

Вимірювальні прилади. Програми моделювання електричних кіл 

  
2. Лінійні електричні кола та їх елементи. Розрахунок лінійних кіл на постійному струмі. 

 

3. Методи розрахунку розгалужених кіл. Метод контурних струмів. Метод вузлових 

напруг. Топологічна теорема. Баланс потужностей.  

 
4. Кола змінного струму. Метод комплексних амплітуд. Фазові діаграми. Діюче значення 
напруги та струму. 
  
5. Приклади кіл змінного струму. Інтегруючі та диференціюючі ланки. Аналіз кіл змінного 
струму у часовій та частотній області. Параметри та заступні схеми чотириполюсника. 
Електричні фільтри. Ідеальні фільтри. Фльтри вищих порядків. Коефіцієнт передачі, АЧХ, 
ФЧХ. 
.  
6.  RLC-кола. Перехідні процеси в RLC-колах. Послідовний коливний контур. Явище 
резонансу напруг. Розрахунок ширини смуги резонансу. Добротність коливного контура. 
Паралельний коливний контур. Явище резонансу струмів. Трансформатори. Взаємна 
індуктивність.  
 
7. Нелінійні елементи електричних кіл. Діод. ВАХ діода. Випростувачі на основі діодних 
схем. Стабілітрон (діод Зенера). Параметричний стабілізатор напруги.  Світлодіоди та їхні 
характеристики. Фотодіоди. Схеми вимірювання інтесивності світлового потоку. Схеми 
електронних детекторів для різних спектральних діапазонів. 
 
8.  Біполярний транзистор та його характеристики. Схеми увімкнення біполярного 
транзистора. Підсилювач на транзисторі. Транзистор у ключовому режимі. Реалізація 
базових схем логічних елементів.  
 
9. Операційні підсилювачі. Інвертуюча схема включення операційного підсилювача. 
Неінвертуюча схема включення операційного підсилювача. 
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 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Horowitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambridge_University_Press


Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни 

“Електротехніка і електроніка” визначають за результатами екзамену, порядок проведення 

якого встановлює робоча навчальна програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 
 

5.Засоби діагностики успішності навчання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності, 

два модульних контролі та складання екзамену. Для поточного контролю засвоєння 

студентами навчального матеріалу передбачається виконання та захист лабораторних робіт, 

перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульних контролів засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання двох модульних контрольних робіт, порядок проведення та зміст 

яких наводяться в робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання рефератів, 

перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма. 


