
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  1.3.02; 

2. Назва:  Електроніка та мікропроцесорна техніка  ; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2, 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4, 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 10 ; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гудь Володимир Миколайович, 

Христюк Андрій Олексійович доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-

інтегрованих технологій,  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

� критично аналізувати  та відтворювати будову, основні параметри і характеристики 

електронних компонентів та схеми їх вмикання; 

� аналізувати та  відтворювати принципи побудови схем електронних пристроїв та 

призначення її елементів, принципи роботи вузлів мікропроцесорної техніки, типи 

інтерфейсів вводу/виводу інформації, реалізацію мікроконтролерів, апаратні та програмні 

реалізації мікропроцесорних пристроїв та систем; 

� розрахувати параметри електричних схем та вибирати електронні компоненти для їх 

побудови; 

� розробляти прилади з використанням мікропроцесорів та мікроконтролерів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

практичні заняття, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: фізика, вища математика; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): немає; 

12. Зміст курсу: Електропровідність напівпровідників. Діоди, тріоди та транзистори. Інтегральні 

мікросхеми. Підсилювачі електричних сигналів. Джерела живлення та стабілізатори. Системи 

числення і кодування інформації. Принципи побудови мікропроцесорних систем. Однокристальні 

мікроконтролери. Розробка мікропроцесорних систем. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. – К.: Каравела, 

2009. 

2. Бойко В.І. та ін. Схемотехніка електронних систем. Кн. 1. Аналогова схе¬мо¬тех¬ніка та 

імпульсні пристрої. Підручник. – К.: Вища школа, 2004. 

3. Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол та ін. Мікропроцесорна техніка: Підручник. – 2-ге вид., 

переробл. та доповн. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; “Кондор”, 2004. – 440с. 

4. М.С. Будіщев Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. – Львів: 

Афіша, 2001. – 424с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
56 год. лекцій, 12 год. практичних занять, 36 год. лабораторних занять, 196 год. самостійної роботи. 

Разом – 300год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, колективні обговорення, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
   Підсумковий контроль: (40 балів): екамен тестовий  в кінці 4 та 5 семестрів. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, оцінка лабораторних та практичних 

робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    Древецький В.В., д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 1.3.02; 

2. Title:  Electronics and microprocessor equipment; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2, 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 4, 5; 

7. Number of established ECTS credits: 10; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Hud Volodymyr 

Mykolayovych, Khrystyuk Andriy, Associate Professor  of the Department of Automation, Electrical 

Engineering and Computer-integrated Technologies  

9. Results of studies:: аfter studying the discipline the student should be able to: 

• critically analyze and reproduce the structure, basic parameters and characteristics of electronic components 

and their scheme of switching on; 

• analyze and reproduce the principles of constructing circuits of electronic devices and the assignment of its 

elements, the principles of operation of microprocessor technology nodes, types of interfaces for input / 

output of information, implementation of microcontrollers, hardware and software implementations of 

microprocessor devices and systems; 

• calculate the parameters of the electrical circuits and choose the electronic components for their 

construction; 

• to develop devices using microprocessors and microcontrollers. 

10. Forms of organizing classes: training classes, individual work, practical training, workshops. 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: physics, higher mathematics.  

12. Course contents: Conductivity of semiconductors. Diodes, triodes and transistors. Integrated 

microcircuits. Amplifiers of electrical signals. Power supplies and stabilizers. Systems of calculation and 

coding of information. Principles of construction of microprocessor systems. Single-chip microcontrollers. 

Development of microprocessor systems. 

13. Recommended educational editions: 
1. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка. Підручник. – К.: Каравела, 

2009. 

2. Бойко В.І. та ін. Схемотехніка електронних систем. Кн. 1. Аналогова схе¬мо¬тех¬ніка та 

імпульсні пристрої. Підручник. – К.: Вища школа, 2004. 

3. Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол та ін. Мікропроцесорна техніка: Підручник. – 2-ге вид., 

переробл. та доповн. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”; “Кондор”, 2004. – 440с. 

4. М.С. Будіщев Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. – Львів: 

Афіша, 2001. – 424с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 56 hours, practical classes – 12+36  hours, individual work – 196 hours. Total – 300 hours..  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 

and role games, individual and group tasks of scientific research, collective discussion, using multimedia 

tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points) exam:: test at the end of the 4
th

 and 5
th

 semester 

  Current control (60 points): testing, questioning, assessment of practical classes. 

   16. Language of teaching:  ukrainian. 

Head of the Automation, Electrical Engineering  

and Computer-integrated Technologies department, 

Doctor of Technical Sciences ., professor                                                          V.V.Drevetskii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


