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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Електротехніка, електроніка, 
мікропроцесорна техніка та мехатроніка» відноситься до дисциплін 
професійної та практичної підготовки та складена відповідно до 
освітньої програми спеціальності «Галузеве машинобудування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка, 
електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» є формування 
теоретичних знань про влаштування електротехнічних систем, 
принцип роботи електромеханічних пристроїв, елементної бази 
сучасної напівпровідникової техніки, складання схем електронних та 
мікропроцесорних пристроїв. Вміти застосовувати набуті знання в 
аспекті керування складними електромеханічними пристроями та 
системами. Це дає змогу фахівцям у галузі машинобудування 
використовувати набуті знання для вирішення професійних задач 
різного рівня складності. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Електротехніка, 
електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» є складовою 
частиною циклу професійної та практичної  підготовки для студентів 
за спеціальністю «Галузеве машинобудування». Вивчення дисципліни 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів – «Фізика», «Вища математика». 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 

Анотація 

Вивчення електротехніки, електромеханіки, електроніки, 
мікропроцесорної техніки є невід’ємною частиною підготовки 
сучасного інженера-механіка. Саме електропривод та мікропроцесорні 
системи керування застосовуються у більшості сучасних механізмів. 
Дисципліна «Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та 
мехатроніка» дає знання про процеси, що відбуваються в електричних 
колах, характеристики і будову електричних машин та схемотехнічні і 
програмні рішення при проектуванні електромеханічних пристроїв. 
Під час вивчення даної дисципліни, студенти отримують навички 
складання електричних кіл, досліджують експлуатаційні 
характеристики електричних машин, навчаються мистецтву 
схемотехніки та основ програмування систем керування ними.  

В результаті вивчення даної та суміжних дисциплін формується 
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фахівець здатний читати електричні схеми сучасних електронних та 
мікропроцесорних пристроїв; розуміти процеси, що відбуваються у 
ланках сучасного електроприводу: джерело електричної енергії → 
електрична машина → мікропроцесорна система управління → 
програмне забезпечення. Аналізувати схеми керування механізмами і 
можливі відмови в процесі їх експлуатації. 

Ключові слова: електротехніка, електроніка, мікропроцесорна 
техніка, мехатроніка. 

 
Abstract 

The study of electrical engineering, electromechanics, electronics, 
microprocessor technology is an integral part of the training of a modern 
mechanical engineer. It is the electric drive and microprocessor control 
systems used in most modern mechanisms. Discipline "Electrical 
engineering, electronics, microprocessor engineering and mechatronics" 
gives knowledge about the processes occurring in electric circuits, the 
characteristics and structure of electric machines, and circuit design and 
software solutions for the design of electromechanical devices. During the 
study of this discipline, students learn the skills of assembling electric 
circles, exploring the performance of electric machines, learning the art of 
circuitry and the basics of programming their control systems. 

As a result of studying this and related disciplines a specialist is formed 
able to read electrical circuits of modern electronic and microprocessor 
devices; understand the processes taking place in the links of a modern 
electric drive: the source of electric energy → electric machine → 
microprocessor control system → software. Analyze the mechanisms of 
control of mechanisms and possible failures in the process of their 
operation. 

Key words: еlectrical engineering, electronics, microprocessor 
engineering, mechatronics 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування        
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
6,5 

    2 курс – 4; 
    3 курс – 2,5 
 

Галузь знань – 13 
«Механічна 
інженерія» 

Навчальні дисципліни 
професійної та 

практичної підготовки, 
 

Спеціальність 133 
«Галузеве 

машинобудування» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 
4 

2  3 3 4 

Семестр 

4 5 6 7 Загальна кількість 
годин – 195 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2,0 
самостійної роботи 
студентів – 4,0  

 
Рівень вищої світи: 

бакалаврський 

Лекції 
18 

год. 
14 

год. 
4 

год. 
2 

год. 
Лабораторні 

14 
год. 

10 
год. 

4 
год. 

2 
год. 

Практичні 
10 2 

Самостійна робота 
78 

год. 
51 

год. 
112 
год. 

69 
год. 

Індивідуальне завдання  
− − 

Вид контролю: 
 

іспит  залік 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної та індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 34%  до 66% 
для заочної форми навчання – 8%  до 92% 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного 
рівня знань, уміння і навичок з побудови сучасних систем керування 
механічними процесами. 

Завдання дисципліни: 
- ознайомлення з процесами перетворення електричної енергії; 
- формування знань про влаштування та характеристики існуючих 

електричних машин; 
- вивчення аналогової та цифрової (мікропроцесорної) 

схемотехніки; 
- вивчення основ програмування мікропроцесорних систем 

керування механізованими процесами;  
- формування навичок розробки схем, апаратної бази та 

програмного забезпечення мехатронних систем.  
У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен: 
- знати: принципи перетворення електричної енергії в механічну; 

електронну базу та основи схемотехніки; архітектуру сучасних 
мікропроцесорних систем. 

- вміти: читати електричні та електронні схеми, застосовувати 
наявну мікропроцесорну техніку в процесах керування мехатронними 
системами. 

Вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка, 
мікропроцесорна техніка та мехатроніка» передбачає широке 
застосування мультимедійних презентацій, наочних демонстрацій 
принципових електричних схем та алгоритмів роботи програм. 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

                                       

                              2 Курс 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Електротехніка. 

ТЕМА 1. Кола постійного струму 

Визначення поняття «Електричне коло». Елементи електричного 
кола та їх умовні позначення. Прості та складні електричні кола та 
методи їх розрахунку. Закон Ома та закони Кірхгофа. Баланс 
потужності в електричних колах. Методи розрахунку кіл постійного 
струму. Поняття про потенціальні діаграми. 
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ТЕМА 2. Магнітні кола 

Параметри та характеристики магнітного поля. Закон повного 
струму. Закони Кірхгофа для магнітних кіл. Магнітні кола та 
електромагнітні пристрої. Магнітні кола змінних та постійних потоків. 
Взаємна індуктивність. 

ТЕМА 3. Кола змінного струму  

Основні поняття та визначення в колах змінного струму. 
Резистивний (R), індуктивний (L), та ємнісний (С) елемент в колі 
змінного струму. Резонанс струмів. Резонанс напруг. Хвильові та 
векторні діаграми. Закон Ома і закони Кірхгофа для діючих значень 
електричних величин. Енергетичні процеси в колі змінного струму: 
активна (Р), реактивна (Q) та повна (S) потужність. Методи 
розрахунку та енергетичні співвідношення в колах змінного струму. 
Методи розрахунку потужності та енергії перехідних процесів у колах 
змінного струму. Поняття нелінійних кіл. Періодичний несинусоїдний 
струм в електричних колах. Визначення величини компенсуючої 
ємності конденсаторної батареї для електродвигунів змінного струму.  

 ТЕМА 4. Трифазові кола 

Схеми з’єднання трифазових кіл. Потужність у трифазових колах. 
Методи розрахунку струму, напруги, потужності у трифазових колах. 
Однофазові та трифазові реактивні приймачі. Загальна потужність. 
Коефіцієнт потужності приймачів і способи його підвищення. 
Несиметричні трифазові кола. Роль нейтрального проводу в чотирьох 
провідній трифазній системі. 

ТЕМА 5. Трансформатори 

Призначення, будова та принцип дії трансформаторів. Рівняння 
електричного й магнітного станів. Схема заміщення трансформатора. 
Спад та втрати напруги в трансформаторі. Зовнішня характеристика 
трансформатора. Втрати потужності та ККД трансформаторів. 
Трифазні трансформатори. Режим холостого ходу та короткого 
замикання. Спеціальні трансформатори: автотрансформатори, 
вимірювальні трансформатори, зварювальні трансформатори. Роль 
трансформаторів в системах передачі та розподілу електричної 
енергії. 

ТЕМА 6. Електричні машини  

Класифікація електричних машин. Призначення, будова та 
принцип дії асинхронних машин. Енергетичні і робочі характеристики 
електричних машин. Режими роботи асинхронних машин, залежність 
характеристик двигунів від параметрів навантаження. Аналіз впливу 
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внутрішніх і зовнішніх параметрів на енергетичні й робочі 
характеристики електротехнічного обладнання. Регулювання 
швидкості асинхронних машин. Призначення і будова машин 
постійного струму. Способи збудження машин постійного струму. 
Режими роботи машин постійного струму. ККД електричних машин. 
Розрахунок робочих характеристик електродвигунів. Визначення 
споживання електричної енергії електричними машинами. 

ТЕМА 7. Електропривод  

Аналіз характеристик електродвигунів різних типів. Аналіз режиму 
роботи електродвигуна в приводі. Визначення поняття 
«Електропривод». Зведення моментів сил опору і моменту інерції 
прикладених до валу двигуна. Вибір потужності двигунів за 
навантажувальною діаграмою Р=f(t). Елементи захисту та керування. 
Системи керування. Обчислення коефіцієнта корисної дії привода. 
Визначення потужності та типу електродвигуна. Перевірка 
електродвигуна на перевантаження. Загальна характеристика 
первинних і вторинних джерел живлення. Особливості передачі 
електричної енергії змінного струму на відстань. Втрати потужності і 
напруги. Коефіцієнт потужності і способи його підвищення.  

 

Змістовий модуль 2. Електроніка. 

ТЕМА 8. Елементи електроніки 

Визначення поняття «Електроніка». Напрямки розвитку 
електроніки. Класифікація електронних приладів і пристроїв. 
Напівпровідникові діоди. Напівпровідникові транзистори. Будова, 
класифікація та ВАХ біполярних та польових транзисторів. Схеми 
вмикання біполярних та польових транзисторів. Поняття про 
інтегральні мікросхеми. Загальна характеристика і класифікація 
індикаторних приладів. Визначення поняття «фотоелектронні 
прилади». Фоторезистори, фотодіоди, оптоелектронні прилади. 
Терморезистори. Використання електронних приладів. Класифікація 
тиристорів та ВАХ тріодних тиристорів. Схеми вмикання та 
параметри тиристорів. Семістори.  

ТЕМА 9. Електронні пристрої 

Класифікація випрямлячів. Однофазні і трифазні випрямлячі. 
Випрямлячі з регулюванням вихідної напруги. Згладжуючи фільтри. 
Підсилювальний каскад із спільним емітером. Принцип дії, коефіцієнт 
підсилення підсилювачів з спільним емітером. Підсилювальні каскади 
на польових транзисторах. Зворотні зв’язки. Режими роботи 
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підсилювальних каскадів. Операційні підсилювачі. Поняття про 
електронні автогенератори, інвертори і мультивібратори. Призначення 
автогенераторів, інверторів і мультивібраторів. 
                                

                        3 Курс 

Модуль 2 
Змістовий модуль 3. Мікропроцесорна техніка  

ТЕМА 10. Загальні принципи побудови мікропроцесорних 

систем, їх характеристики та напрямки розвитку 

 Основні поняття і визначення мікропроцесорної техніки 
Класифікація мікропроцесорних пристроїв. Узагальнена структурна 
схема мікропроцесорної системи (МПС). МПС з повним і обмеженим 
набором команд. Нейманівська і гарвардська архітектури 
мікропроцесорних систем. Принципи магістральності, модульності та 
мікропрограмного керування в мікропроцесорних системах. Напрямки 
розвитку мікропроцесорних систем. 

ТЕМА 11. Інформаційні, арифметичні та логічні основи 

мікропроцесорної техніки 

 Інформаційні основи мікропроцесорної техніки. Поняття 
інформації. Представлення інформації неперервними (аналоговими) та 
дискретними (цифровими) сигналами. Поняття та класифікація систем 
числення. Запис чисел в многочленній формі. Переведення чисел із 
одної позиційної системи числення в іншу. Арифметичні основи 
мікропроцесорної техніки. Правила двійкової арифметики. Виконання 
арифметичних операцій над двійковими числами. Логічні основи 
мікропроцесорної техніки. Поняття логічної функції. Елементарні 
логічні функції одного аргумента. Логічні функції двох аргументів. 
Закони та тотожності алгебри логіки.  

ТЕМА 12. Мікросхемотехніка мікропроцесорних систем 

Комбінаційні пристрої. Шифратори, дешифратори, транскодери, 
мультиплексери, демультиплексери. Послідовністні пристрої 
мікропроцесорних систем. Поняття, структурні схеми, принцип дії, та 
класифікація тригерів. Поняття, структурні схеми, принцип дії, та 
класифікація регістрів. Функції регістрів в мікропроцесорних 
системах (МПС). Лічильники імпульсів: класифікація, структурні 
схеми, принцип дії, часові діаграми роботи. Цифро-аналогові (ЦАП) 
та аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) перетворювачі, їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10

структурні схеми та часові діаграми. Використання ЦАП та АЦП в 
мікропроцесорних системах керування машинами та механізмами. 

ТЕМА 13. Модульні пристрої мікропроцесорних систем та їх 

архітектура 

 Поняття системної шини. Принципи обміну інформацією між 
компонентами МПС. Базовий мікропроцесор, його структура та 
функціонування. Види та призначення запам’ятовуючих пристроїв. 
Пристрої уведення/виведення МПС. Принципи обміну інформацією 
мікропроцесора з пам’яттю та пристроями уведення/виведення. 
Однокристальні мікроЕОМ – мікроконтролери MCS-51, AVR Classic. 

ТЕМА 14. Використання мікропроцесорних систем для 

керування агрегатами машин 

 Комплексні мікропроцесорні системи керування бензиновими 
двигунами, дизельними двигунами, трансмісіями, гальмівними 
системами, робочими ор-ганами будівельних, дорожніх, 
меліоративних машин та обладнання. 

 
Змістовий модуль 4.  Основи мехатроники 

ТЕМА 15. Структура та принципи побудови мехатронних 

систем (МС) 

Загальна структура мехатронних систем. Принципи побудови і 
функціонування МС. Мехатронний підхід до проектування машин з 
комп'ютерним управлінням. Будова, класифікація та призначення 
мехатронних модулів. 

ТЕМА 1 6. Мікропроцесорні пристрої у мехатронних системах. 
Основні характеристики та функціональні можливості 

мікроконтролерів. Програмовані логічні контролери в промислових 
МС і роботизованих комплексах. Застосування комп'ютерів у МС 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л лаб п.р. с.р л лаб п.р. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                                                 Модуль 1 (4 семестр) 

                       Змістовний модуль 1 Електротехніка 

1. Кола постійного струму 16 2 2 2 10 16  2 2 12 
2. Магнітні кола 13 1  2 10 13    13 
3 Кола змінного струму  18 4 2 2 10 18    18 
4. Трифазові кола 16 2 2 2 10 16 2   14 
5. Трансформатори 13 1 2  10 13    13 
6. Електричні машини  14 2 2  10 14 2   12 
7. Електропривод  14 2  2 10 14    14 
Разом за  ЗМ 1 104 14 10 10 70 104 4 2 2 96 

                  Змістовний модуль 2. Електроніка 

8. Елементи електроніки 6 2 2  2 6    6 
9.  Електронні пристрої 10 2 2  6 10    10 
 Разом ЗМ 2           
Разом Модуль 1 (4 семестр) 120 18 14 10 78 120 4 4 4 112 
                                             Модуль 2 (5 семестр) 

                   Змістовний модуль 3. Мікропроцесорна техніка  

10.Загальні принципи по- 
будови мікропроцесорних 
систем, їх характеристики та 
напрямки розвитку 

7 2 - - 5 10.5 0.5 - - 10 

11.Інформаційні,арифметичні та 
логічні основи 
мікропроцесорної техніки 

11 2 2 - 7 12.5 0.5 2 - 10 

12..Мікросхемотехніка 
мікропроцесорних систем 

11 2 2 - 7 10.75 0.75 - - 10 

13.Модульні пристрої 
мікропроцесорних систем та їх 
архітектура 

12 2 4 - 6 10.5 0.5 - - 10 

14.Використання мікро 
процесорних систем для 
керування агрегатами машин 

12 2 - - 10 10.75 0.75 - - 10 

 Разом ЗМ 3 53 10 8 - 35 55 3 2 - 
 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12

  

 
                 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                  Змістовний модуль 4.  Основи мехатроніки 

15.Структура та принципи 
побудови мехатронних систем  10 2 - - 8 9.5. 0.5 - - 

9. 

 
16. Мікропроцесорні пристрої у 
мехатронних системах. 

12 2 2 - 8 10.5 0.5 - - 10 

 Разом ЗМ 4 22 4 2 - 16 20 1  - 19 
Разом модуль2 (5 семестр) 75 14 10 - 51 75 4 2 - 69 
Усього годин 195 32 24 10 129 195 8 4 2 181 

 

5. Теми лабораторних занять 
 

№  
з/п 

Тема 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

                                4 Семестр   

1 
Дослідження електричних кіл з послідовним, 
паралельним та змішаним з’єднанням опорів. 

2 2 

2 Дослідження послідовного кола змінного струму 2  

3 
Дослідження трифазової системи при з’єднані 
споживача зіркою. 

2  

4 Дослідження однофазного трансформатора. 2  

5 
Дослідження характеристик трифазового 
асинхронного двигуна з короткозамкненим 
ротором. 

2  

6 Дослідження напівпровідникового випрямляча. 2  
7 Дослідження напівпровідникового підсилювача. 2  
                                5 Семестр   

8 Дослідження логічних елементів.  2 2 
9  Дослідження лічильників імпульсів 2 - 

10 Дослідження дешифраторів 2 - 
11 Дослідження АЦП та ЦАП. 2 - 

12 
Дослідження роботи маніпулятора з дистанційним 
управлінням 

2 - 

Разом 24 4 
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5.1. Теми практичних  занять 
 

№  
з/п 

Тема 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Розрахунок складних кіл постійного струму 2 2 

2 
Розрахунок кола змінного струму з паралельним 
з’єднанням віток 

2  

3 Розрахунок трифазної системи споживачів 2  
4 Розрахунок тягового електромагніту 2  

5 
Підбір асинхронного двигуна для приводу 
механізму 

2  

Разом 10 2 

 

 

6. Самостійна робота 
 

Самостійна робота є методом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
навчальної дисципліни може виконуватися в бібліотеці, навчальних 
аудиторіях та в домашніх умовах. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

10 год. - опрацювання лекційного матеріалу; 
20 год. - опрацювання окремих тем або їх частин, які не 

викладаються на лекціях; 
40 год. - підготовка до лабораторних робіт; 
10 год. - підготовка до контрольних заходів. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 
10 год. - опрацювання лекційного матеріалу; 
70 год. - опрацювання окремих тем або їх частин, які не 

викладаються на лекціях; 
20 год. - підготовка до лабораторних робіт; 
8 год. - підготовка до контрольних заходів. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

                           4 семестр   

1 
Закони Ома та Кірхгофа для розрахунку кіл 
постійного струму 

8 11 

2 
Активний, реактивний та повний опір кола 
змінного струму.  

8 11 

3 
Аналогії між електричними та магнітними 
явищами. Закон Ома для магнітних кіл. 

8 11 

4 Вимірювальні трансформатори. 8 11 

5 Комутуючі реле. Релейні автомати. 8 10 

6 З’єднання споживачів трикутником. 8 11 

7 Машина постійного струму. 8 11 

8 Синхронна машина. 8 10 

9 Трифазні випрямлячі змінного струму. 8 11 

10 Керовані тиристорні випрямлячі. 8 11 

                               5 семестр   

11 
 Вивчення апаратних засобів мікропроцесорних 
систем 

10 13 

12 
Давачі мехатронних систем. Класифікація та 
основні характеристики 

10 20 

13 
Мікропроцесорні пристрої управління в 
мехатронних системах 

14 20 

14 
Промислові роботи. Будова та призначення 
маніпуляторів. Станки з ЧПУ 

15 20 

 Разом 129 181 

 

 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
         Не передбачене робочим планом. 
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8. Методи навчання 
Лекції проводяться з використанням мультимедійних презентацій із 

зображеннями принципових електричних схем, часових діаграм, 
характеристик, фотоматеріалів і т.п.. Проводиться дискусійне 
обговорення проблемних питань. 

Лабораторні роботи виконуються з використанням лабораторних 
стендів, вимірювальних приладів, промислових зразків електронних, 
мікропроцесорних та мехатронних пристроїв. 

 

9. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання 
проводиться  у вигляді опитувань на модульних контрольних роботах. 
Контрольні завдання складаються з тестових, теоретичних питань та 
практичних задач. 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються: тестування перед виконанням лабораторних робіт; 
контроль якості виконання лабораторних робіт і захисту звітів з 
лабораторних робіт. 

Контроль знань студентів заочної форми навчання включає 
перевірку звіту про виконання завдань самостійної роботи та його 
захист у формі опитування. Контроль виконання лабораторних робіт 
здійснюється так само, як для студентів денної форми навчання. 

 

9. Розподіл балів, що отримують студенти (4 семестр іспит) 

Сума балів = 100:  
�  60 – поточна робота;  
�  40 – екзамен.  
Допуск до екзамену:  
�  Σбалів ≥40;  
�  усі лабораторні роботи відроблені;  
�  виконання двох модульних контрольних робіт;  
�  виконання курсової роботи. 
Розподіл балів:  
а) Відвідування лекцій: 0 балів;  
б)  Дві модульні контрольні роботи:  по 20 балів за змістовний модуль 
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в) Лабораторні роботи: 10,5 балів, 1.5 бала за лабораторну роботу:  
�  0.5 бала – підготовка до лабораторної роботи;  
�  1 бал – захист лабораторної роботи (тестування); робота на занятті 
та вчасно зданий звіт.  
За несвоєчасно зданий звіт кількість балів  
зменшується.  
г) Практичні 9,5 балів, 1,9 бала за практичне заняття 

 
  
          Поточне тестування та самостійна робота  

 
Іспит 

 
 
Сума 

                           ЗМ 1   ЗМ 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

6 6 5 5 5 5 6 12 12 40 100 

 
 Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
 
9.1. Розподіл балів, що отримують студенти ( 5 семестр залік) 

      Сума балів = 100 - залік 
Розподіл балів:  
а) Відвідування лекцій: 10 балів;  
б)  Дві модульні контрольні роботи:  по 20 балів за змістовний модуль 
в) Лабораторні роботи: 50 балів, 10 бала за лабораторну роботу:  
�  2 бала – підготовка до лабораторної роботи;  
�  8 балів – захист лабораторної роботи (тестування); робота на 
занятті та вчасно зданий звіт.  
За несвоєчасно зданий звіт кількість балів  
зменшується.  

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

                    ЗМ 3 ЗМ 4  
 
 
100 

 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

12 14 16 14 16 14 14 

 
         Т10, Т12 ... Т16 – теми змістових модулів 
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Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 
студента при оцінюванні результатів поточного контролю, є такі: 

- виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

- характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

- вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на лабораторних заняттях) проводиться за такими критеріями: 
0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 
 

відмінно 
 
 

зараховано 82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 

35-59 

не задовільно з 
можливістю 
повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 

не задовільно з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни:  
•  інтерактивний  комплекс  навчально-методичного  забезпечення  
дисципліни (ІКНМЗД);  
•  опорний конспект лекцій на паперовому носії;  
•  опорний конспект лекцій на електронному носії;  
•  завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: 

 

1. Електрозабезпечення. Конспект лекцій для студентів, які 
навчаються за напрямом "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології" денної і заочної форм навчання /Франчук О.М.– Рівне: 
НУВГП, 2014 (106-5). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/490/ 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Електрозабезпечення» (частина 1) для 
студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» денної та заочної форм навчання /Тарас Б.І. – 
Рівне: НУВГП, 2018 (04-03-206). 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
навчальної дисципліни «Електрозабезпечення» (частина 2) для 
студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» денної та заочної форм навчання /Тарас Б.І. – 
Рівне: НУВГП, 2018 (04-03-207). 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” 
(розділ “Мікропроцесорна техніка та мехатроніка”) для студентів нап-
рямів підготовки 6.050503 “Машинобудування” та 6.070106 
“Автомобільний транспорт” денної та заочної форм навчання/ 
Данченков Я.В, Рудик А.В., Тарас Б.І. – Рівне: НУВГП, 2014. – 52 с. 
Електронний ресурс]. – Режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/9647 

 
11. Рекомендована література 

 

Базова 
1.  Артемов А.И. Электроснабжение промышленных предприятий в 

примерах и задачах. Смоленск, 2000. 
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2. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та 
електропостачання. – Львів: Видавництво Національного університету 
«Львівська політехніка», 2009. 

3. Шестеренко В.Е. Системи електроспоживання та 
електропостачання промислових підприємств. – Вінниця: «Нова 
книга», 2004. 

Бочаров С.Ю. Мікропроцесорна техніка: Навчальний посібник 
(затверджений МОН України). Рівне, Ред.-видавничий центр НУВГП. 
2006 р.-163 с. 

4. Б.А.Калабеков. Цифровые устройства и микоропроцессорные 
системы. - М.: Телеком, 2000, - 363 с. 

 
Допоміжна 

1. В.Т.Дмитрів, В.М.Шиманський. Електроніка та мікросхе-
мотехніка. Львів, 2007. 

2. С.М.Малинівський. Загальна електротехніка. Львів, 2003 
3. П.Г.Стахів, В.І.Коруд, О.Е.Гомола. Основи електроніки: 

функціональні елементи та їх застосування. Львів, 2004.  

 
 

12. Інформаційні ресурси 
 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/). 

2. Цифровий репозиторій НУВГП / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libr.rv.ua/. 

4. Умовні графічні позначення елементів на електротехнічних 
схемах: Методичні вказівки з електротехніки для викладачів і 
студентів електротехнічних спеціальностей / уклад. В. Д. Юхимчук. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 52 с. Режим доступу: 
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wpcontent/uploads/sites/108/2015/03/Um
ovni_grafichni_A5.pdf. 
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5. Конюхова Е.А. Проектирование систем электроснабжения 
промышленных предприятий (теория и примеры): учебное пособие / 
Е.А. Конюхова. – М. : РУСАЙНС, 2016. – 160 с.  Режим доступу: 
http://www.knorus.ru/upload/knorus_new/pdf/11285.pdf. 
      7. Журнал "The International Journal of Robotics Research" / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ijr.sagepub.com/content/current . 
      8. Сайт курсу "Mechatronics" Масачусетського технологічного 
інституту / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ocw.mit.edu/courses/mechanical-engineering/2-737-mechatronics-
spring-1999/index.htm . 
  9.Наукова бібліотека іи. М. Максимовича. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу  www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


