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ВСТУП 

 

Програма дисципліни «Електротехніка та електроніка» відноситься 

до професійної підготовки та складена відповідно до освітньої 

програми спеціальності 145 «Гідроенергетика». Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є принципи роботи електротехнічних та 

електронних пристроїв, що використовуються в енергетичних 

системах. 

Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань із курсів – «Фізики» та «Вищої матеметики».  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України. 

 

Анотація 
Курс електротехніки та електроніки передбачає ознайомлення з 

принципами роботи електротехнічних та електронних пристроїв та 

установок. 

В процесі вивчення курсу студенти ознайомляться з основними 

методами розрахунку, електричних кіл змінного та постійного 

струму, режимами роботи електричних мереж та електричних машин. 

Дослідження роботи електричних кіл проводяться на дослідних 

лабораторних стендах. Вимірювання параметрів електричних кіл 

проводиться з допомогою цифрових мультиметрів.  

Ключові слова: електротехніка, резистор, конденсатор, 

електричне коло, трансформатор, електродвигун, електрогенератор, 

випрямляч 
 

Аbstract 
The course in electrical engineering and electronics involves getting 

acquainted with the principles of operation of electrical and electronic 

devices and installations. 

In the course of studying the course students will get acquainted 

with the basic methods of calculation, electric circuits of AC and DC, 

modes of operation of electric networks and electric machines. 

Research of electric circuits is carried out on experimental 

laboratory stands. Measurement of electrical circuits is performed using 

digital multimeters. 

Keywords: electrical engieering, resistor, capacitor, electric circle, 

transformer, electric motor, electric generator, rectifier 
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1. Опис навчальної дисципліни 
Таблиця 1 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань – 

електрична 

інженерія 

Вибіркова 

Спеціальність: 145 

гідроенергетика 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

  

Семестр 

3-й 3-й 

Модулів – 1 

 

Лекції 

Змістовних модулів – 3 28 2 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

Практичні, 

семінарські 

12 4 

Загальна кількість 

годин – 150 

Лабораторні 

14 6 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4; 

самостійної роботи 

студента – 6. 

Рівень вищої освіти: 

Бакалавр 

Самостійна робота 

96 год. 138 год. 

Індивідуальне 

завдання 

- - 

Вид контролю 

Залік Залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% до 67%. 

для заочної форми навчання –11% до 89%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Електротехніка та електроніка» є 

формування у студентів сучасного рівня знань, уміння і навичок з 

електротехніки. Вивчення методів аналізу електричних кіл та 

принципів побудови електротехнічних пристроїв.  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен: 
знати: основні параметри електричних кіл і характеристики 

електротехнічних пристроїв. 

вміти: розраховувати параметри електричних кіл.  

 
3. Програма навчальної дисципліни 
 

МОДУЛЬ І 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА 

ТЕМА 1. Електричні 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 Кіргофа. Баланс 

потужності в електричних колах. Методи розрахунку кіл постійного 

струму. Поняття про потенціальні діаграми. 

ТЕМА 2. Електричні 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.  
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ТЕМА 3. Електричні кола трифазного змінного струму 
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. 

 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТРАНСФОРМАТОРИ ТА 

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 

ТЕМА 4. 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 предачі та розподілу електричної енергії. 

ТЕМА 5. 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 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. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЕЛЕКТРОНІКА 

ТЕМА 6. Елементи електроніки 

Визначення поняття „Електроніка”. Напрямки розвитку 

електроніки. Класифікація електронних приладів і пристороїв. 

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, електровакумні фотоелементи, 

оптоелектронні прилади. Терморезистори. Використання електронних 

приладів. Класифікація тиристорів та ВАХ триодних тиристорів. 

Схеми вмикання та параметри тиристорів. Симістори. 

ТЕМА 7. Електронні пристрої 

Класифікація випрямлячів. Однофазні і трифазні випрямлячі. 

Випрямлячі з регулюванням вихідної напруги. Згладжуючи фільтри. 

Підсилювальний каскад із спільним емітером. Принцип дії, ВАХ, 

коефіцієнт підсилення підсилювачів з спільним емітером. 

Підсилювальні каскади на польових транзисторах. Зворотні зв’язки. 

Режими роботи підсилювальних каскадів. Операційні підсилювачі. 

Поняття про електронні автогенератори, інвертори і мультивібратори. 
Призначення автогенераторів, інверторів і мультивібраторів.  
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 4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всьо

го 

у тому числі 
Всьо

го 

у тому числі 

л п лаб

. 

інд

. 

с.р. л п лаб

. 

інд

. 

с.р. 

Модуль 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА 

ТЕМА 1. 
Електричні кола 

постійного струму 

20 4 2 2  12 20     20 

ТЕМА 2. 
Електричні кола 

змінного струму 
20 4 2 2  12 20 2    18 

ТЕМА 3. 
Електричні кола 

трифазного 

змінного струму 

20 4 2 2  12 20  2   18 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ТРАНСФОРМАТОРИ ТА 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 

Тема 4. 
Трансформатори 

20 4 2 2  12 20   2  18 

Тема 5. Електрич-

ні машини 
30 4 2 4  18 30  2 2  26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ЕЛЕКТРОНІКА 

ТЕМА 6. 
Елементи 

електроніки 

20 4    16 20     20 

ТЕМА 7. 
Електронні 

пристрої 
20 4 2 2  14 20   2  18 

Разом 150 28 12 14  96 150 2 4 6  138 
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5. Теми лабораторних занять 

 

 
6 Теми практичних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1. Розрахунок кола постійного струму 2  

2. Розрахунок кола змінного струму 2 2 

3. Розрахунок трифазового кола 2 2 

4. Розрахунок трансформатори 2  

5. Розрахунок електричних машин 2  

6. Розрахунок випрямляча 2  

Разом 10 4 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин  

денна 

форма  

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1. 
Вивчення навчально-дослідного 

лабораторного стенда. Інструктаж з Т.Б. 
2  

2. 

Дослідження електричних кіл з 

послідовним, паралельним та змішаним 

з’єднанням опорів. 

2  

3. 
Дослідження електричного кола змінного 

струму з паралельним з’єднанням віток. 
2  

4. 
Дослідження трифазової системи при 

з’єднані споживача зіркою. 
2 2 

5. 
Дослідження однофазного 

трансформатора. 
2 2 

6. 

Дослідження характеристик трифазового 

асинхронного двигуна з короткозамкненим 

ротором. 

2 2 

7. 
Дослідження напівпровідникового 

випрямляча. 
2  

Разом 14 6 
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7. Самостійна робота 
За навчальним планом на самостійну роботу відводиться 96 

годин (денна форма навчання) та 138 годин (заочна форма навчання). 

Самостійна робота студента включає такі види робіт: 

- самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з кожної 

теми; 

- підготовка до виконання лабораторних робіт; 

- обробка результатів досліджень, оформлення звіту і захист 

лабораторної роботи; 

- підготовка до модульних контрольних робіт (тестувань); 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1. Тема 1. Кола постійного струму 12 20 

2. Тема 2. Кола змінного струму 12 18 

3. Тема 3. Трифазові кола 12 18 

4. Тема 4.Трансформатори 12 18 

5. Тема 5. Електричні машини 18 26 

6. Тема 6.Елементи електроніки 16 20 

7. Тема 7.Електронні пристрої 14 18 

Разом 96 138 

8. Методи навчання 

1. Лабораторні роботи виконуються на сучасних навчально-

дослідних лабораторних стендах. Електричні вимірювання 

здійснюються за допомогою цифрових мультиметрів. 

 

9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу використовуються такі методи контролю знань: 

- опитування перед виконанням кожної лабораторної роботи; 

- оцінювання рівня знань при захисті лабораторної роботи; 

- оцінювання правильності розв’язування задач; 

- оцінка за модульні контрольні роботи. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів за темами 

Змістовий модуль 1 Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

 

МК 

 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

12 12 12 12 18 2 12 20 100 

Розподіл балів за видами робіт 

 Форма 

навчальної 

діяльності 

Вид 

контролю 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одне заняття 

Кількість 

тем 

Сума 

балів 

Разом 

за 

видами 

навчання 

Лекції Відвідування 1 14 14 14 

Практичні 
Відвідування 2 

6 
12 

24 
Виконання 2 12 

Лабораторні 

роботи 

Відвідування 2 

7 

14 

42 Виконання  2 14 

Підготовка 2 14 

Модульний контроль (тест) 20 

Заліковий кредит (всього) 100 

Шкала оцінювання 

Кількість 

балів 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового       

проекту (роботи), практики  
для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю     

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим    

повтором вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повтором вивченням 

дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни “Електротехніка 

та електроніка” включає: 

• Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-

графічної роботи з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” 

(розділ “Лінійні кола постійного струму”) для студентів за напрямом 

підготовки 141 ”Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка” денної та заочної форм навчання. / А. В. Рудик - 

Рівне. НУВГП, 2017 - 63 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5258/1/04-03-160.pdf 

 

12. Рекомендована література 
 

12.1 Базова література 

1. Малинівський С.М. Загальна електротехніка, Львів, 

Видавництво національного університету Львівська політехніка”, 

2001. 

12.2 Допоміжна література 

2. Электротехника под редакцией проф. Пантюшина В.С. 

3. Конспект лекцій з електротехніки та електроніки (043-122) 

4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу 

електротехніки і електроніки. 

 
13. Інформаційні ресурси 

 

1. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioleka (http://nuwm.edu.ua/MySql/pageJib.php 

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


