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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 
освіти 

 Бакалавр 

Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Спеціальність 151 “ Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології ” 

Рік навчання, 

семестр 

2-й рік, 3-й семестр 

Кількість кредитів 5 

Лекції: 28 

Лабораторні 
роботи: 

32 

Самостійна робота: 90 

Курсова робота: Ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

Екзамен 

Мова викладання Українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Аврука Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри 

автоматизації,електротехнічних та комп’ютерно-

інтегрованих технологій  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php /Аврука Ірина 

Сергіївна 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2340-0408 

Як комунікувати https://a.s.avruka@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322 

 
  

https://orcid.org/0000-0002-2340-0408
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
навчальної 
дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Метою вивчення навчальної дисципліни є 

формування у студентів сучасного рівня знань, 

уміння і навичок  розрахунку та дослідження 

роботи електронних пристроїв на лабораторних 

стендах, оформлення результатів дослідження. 

Дисципліна зорієнтована на ознайомлення з будовою 

та принципом роботи базових компонентів сучасної 

електронної техніки (резисторів, конденсаторів, 

діодів, транзисторів, тиристорів, операційних 

підсилювачів). Дозволяє отримати базові знання для 

розробки та створення простих електронних 

пристроїв (випрямлячів, стабілізаторів, 

підсилювачів, регуляторів потужності). 

Посилання на 
розміщення  
навчальної 

дисципліни  на 
навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322 

Компетентності К06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

К08. Здатність працювати в команді. 

К12. Здатність застосовувати знання фізики, 

електротехніки, електроніки і мікропроцесорної 

техніки, в обсязі, необхідному для розуміння 

процесів в системах автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологіях. 

 

Програмні 

результати 
навчання 

ПР02.Знати фізику, електротехніку та 

схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, 

необхідному для розв’язання типових задач і 

проблем автоматизації. 

ПР15. Знати принципи побудови схем електронних 

пристроїв та призначення їх елементів, 

інформаційних, арифметичних та логічних основ 

мікропроцесорної техніки, основних елементів 

мікропроцесорних систем, принципів організації 

модульних пристроїв мікропроцесорних систем та 

основ програмування таких систем. Розуміти 

можливості використання мікропроцесорних 

систем для керування технологічним обладнанням. 
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Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Здатність творчо мислити, ухвалювати зважені 

рішення. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

Здатність працювати у команді чи бути лідером. 
 

Структура навчальної 

дисципліни 

Модулів – 2 

Змістовних модулів – 5 

Загальна кількість годин – 150  

Тижневих годин для денної форми навчання:  

Лекція – 2; 

Лабораторна робота – 2;  

Самостійної роботи студента – 4.  

Лекцій – 28 год  

Лабораторні – 32 год 

Самостійна робота – 90 год 

 

Методи оцінювання та 

структура оцінки 

Сума балів = 100:  

60 – поточна робота;  

40 – модульний контроль;  

Розподіл балів:  

а) Відвідування лекцій: 14 балів – 1 бал за  лекцію  

б) Модульні контрольні роботи: 40 балів - 1-й 

модульний контроль 20 балів, 6 тиждень, 2-й 

модульний контроль 20 балів, 12 тиждень;  

в) Лабораторні роботи: 46 балів, 2,8 бала за 

лабораторну роботу: 0,8 бала – підготовка до 

практичного заняття; 1 бал – виконання 

домашнього завдання; 1 бал – робота на занятті. 

Остання лабораторна робота оцінюється в 4бала. 

За участь у науково-дослідній роботі – 4 

заохочувальних балів, які додаються до загальної 

суми, якщо вона менша 100.  

 

Результати поточного контролю у семестрі 

оцінюються за шкалою [0...100] балів.  

Нормативні документи:  

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

 

Місце навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

       Фізика, електротехніка та електромеханіка 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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освіти 

Поєднання навчання 

та досліджень 

Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до 
написання та реалізації наукових робіт, статей, тез, 
патентів, проектів та інших робіт всеукраїнських та 
міжнародних досліджень. Наприклад, щорічна участь в 
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських 
наукових робіт, участь в студентських олімпіадах на 
базі кафедри Автоматизації, електротехнічних та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, інституту 
Автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки, 
Національного університету водного господарства та 
природокористування та інших закладів освіти та фірм 
партнерів. 

Інформаційні ресурси Базова література  
1. Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка. 

Підручник. – Мелітополь: Видавничо-поліграфічний 

центр «Люкс», 2019. 

2. Войцицький А.П., Войцицький М.А. Електроніка і 
мікросхемо техніка. Підручник (друге видання). – 

Житомир: Житомирський національний агроекологічний 

університет, 2018. 

3. Ковальов В.О., Телюга Р.В., Плєшков С.П. Основи 
електроніки та мікросхемо техніки. Навчальний 

посібник. – Київ: Київський національний торговельно-

економічний університет, 2018. 

4. А.С. Васюра, Г.Д. Дорощенко, В.П. Кожем’яко, Г.Л. 

Лисенко Основи електроніки: навчальний посібник. – 
Вінниця: ВНТУ, 2018. – 197с. 

5. Крилик Л.В., Селецька О.О. Матеріали електронної 

техніки: навчальний посібник. – Вінниця: Вінницький 

національний технічний університет, 2017. 
6. Матвієнко М.П. Пристрої цифрової електроніки: 

навчальний посібник. – Київ: Ліра-К, 2015. – 392. 

7. Філинюк О.О., Лазарєв О.В. Елементна база 

електронних апаратів: навчальний посібник. Ч.1: фізичні 
основи електронної техніки. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 

100с. 

Допоміжна література  
1. Курашкін С.Ф. Електроніка та мікросхемотехніка: 
курс лекцій.  – Мелітополь: ТДАТУ, 2018. 
2. Побєдаш К.К., Михайленко В.В., Трубіцин К.В., 
Святненко В.А. Електроніка та мікросхемотехніка. 
Розрахунково-графічна робота. – Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2018. 
3. Величко Т.Г., Рубаненко О.О., Явдик В.В. Основи 
електроніки та мікросхемо техніки: навчально-
методичний посібник. – Вінниця: Вінницький 
національний технічний університет, 2018. 
4. Антонов М.Л., Васильєва Є.В. Конспект лекцій з 
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дисципліни «Основи електроніки та мікропроцесорної 

техніки». – Заоріжжя: Національний університет 
«Запорізька політехніка», 2020. 

5. Смирний М.Ф. Мікросхемотехніка: конспект лекцій 

для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 141 – 

Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка. – Харків: Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 

2019. 

6. Whitaker Jerry C. The electronics handbook. Boca Raton: 

Engineering & Technology, 2017.  
 Ресурси  

1. Бібліотека НУВГП. Електроніка і мікросхемотехніка в 

народному господарстві. 

https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/457-
elektronika-i-mikroskhemotekhnika-v-narodnomu-

hospodarstvi.  

2. Рівненська  обласна універсальна наукова бібліотека 

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

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси 

Новака, 75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
4. Офіційний сайт фірми Mathworks  / [Електронний 

ресурс].– Режим доступу :  

http://www.mathworks.com/help/control/ref/pid.html 

5. Е.И. Сокол, Г.Г.Жемеров, Д.В.Тугай,  СИЛОВАЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА И КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭНЕРГЕТИКИ «SMART GRID» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.kname.edu.ua/36225/1/05.pdf  
 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Завдання до лабораторних та самостійних робіт з 
відповідної теми лекції повинні бути виконані і здані на 
оцінювання протягом 7 днів з дати заняття. При 
порушенні термінів кількість балів знижується на 
10%. Кінцевим терміном здачі завдань є останні 
робочий день навчального семестру.  

Правила академічної 

доброчесності 

До академічної доброчесності відноситься:  
- перевірка рефератів та розрахункових робіт на 
плагіат  
- недопущення списування та обману 
 

Вимоги до 

відвідування 

Відпрацювання пропущених занять проводиться 

самостійно. Лекційні заняття відпрацьовуються згідно 

https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/457-elektronika-i-mikroskhemotekhnika-v-narodnomu-hospodarstvi
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/457-elektronika-i-mikroskhemotekhnika-v-narodnomu-hospodarstvi
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/457-elektronika-i-mikroskhemotekhnika-v-narodnomu-hospodarstvi
http://www.libr.rv.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://www.mathworks.com/help/control/ref/pid.html
http://eprints.kname.edu.ua/36225/1/05.pdf
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електронних конспектів лекцій та запропонованих 

посилань на ресурси відповідно тем вказаних в плані. 

Лабораторні заняття виконуються віддалено та на 

консультаціях зазначених в розкладі. Після виконання 

лабораторна робота надсилається на електронну 

скриньку викладачу для оцінення. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Здобувачі освіти мають право на перезарахування 

результатів навчання у неформальній та інформальній 

освіті не більше ніж 25% загальної кількості кредитів 

освітньої програми на семестр.  

Центр неформальної освіти: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-

pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti  

ДОДАТКОВО 

Правила отримання 

зворотної інформації 

про дисципліну* 

Кожного заняття проводиться опитування студентів 
з метою закріплення знань отриманих на лекціях, 
шляхом розрахунків електронних пристроїв та 
отримання практичних навиків. 

Оновлення* Програми відносяться: стейкхолдери та самі ж 
здобувачі вищої освіти. Щорічно оновлюється 
структура та наповнення курсу, що зумовлено 
розвитком наукового ресурсу та програмного 
продукту у відповідній галузі.  

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Детальна інформація за посиланням відділу якості 

освіти: 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Практики, 

представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

- 

Інтернаціоналізація Всеукраїнські та міжнародні студентські олімпіади. 

Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт. 

Кафедральні, Всеукраїнські та Міжнародні наукові 

конференції. Виставки, workshops, hackathons. 

 

 

 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Лекцій  28 год Практ./лабор./сем. 32 год Самостійна робота 90 

год 

 
МОДУЛЬ І 

 Змістовий модуль 1. Електропровідність напівпровідників 
Тема1. 

Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів 

 
Види навчальної роботи студента Лекція, лабораторна робота 
Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 

проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Змістовний модуль 2. Напівпровідникові пристрої 
Тема 2.  

Напівпровідникові діоди 

 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Тема 3.  

Біполярні транзистори 

 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 
Тема 4.  

 Польові транзистори 

 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 
Тема 5.  

Тиристори 
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Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

 Змістовий модуль 3. Інтегральні мікросхеми 
Тема 6. 

Інтегральні мікросхеми 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

За поточну (практичну) 
складову оцінювання 30  
балів 

За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1 - 20 балів 

МОДУЛЬ ІІ 

Змістовний модуль 4. Підсилювачі електричних сигналів 
Тема 7.  

Підсилювачі змінного струму 

 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: ілюстративно-інформаційний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 
Тема 8.  

Багатокаскадні підсилювачі 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: метод програмованого навчання; метод 
проблемного навчання; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 
Тема 9.  

Підсилювачі постійного струму 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 
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Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Тема 10. 

Підсилювачі на операційних підсилювачах 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання 

 
Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Змістовний модуль 5. Джерела живлення та стабілізатори  
Тема 11. 

Джерела живлення та стабілізатори 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання 

 
Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Тема 12. 

Стабілізатори 

 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

 

Методи та технології навчання 

 
Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання 

 
Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Тема 13. 

Керовані випрямлячі 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання 

 
Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 
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Засоби навчання 

 
Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 

Тема 14. 

Активні силові фільтри 

 
Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 
Лекція, лабораторна робота 

Методи та технології навчання 

 
Методи навчання: інформаційно-ілюстративний метод; 
проблемний метод навчання. Технології навчання: освітня 
та педагогічна технологія, болонська система навчання. 

Засоби навчання 

  
 

Рисунки, схеми, таблиці, презентації, інформаційні системи 
(цифровий репозиторій НУВГП, курс дисципліни на 
платформі Moodle) 

 
 
За поточну (практичну)  
складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний)  

контроль знань, модуль 2 – 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль 
2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
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ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Лекція №1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів 

 

Результат
и 

навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література: _[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 

Опис теми Загальна класифікація електронних приладів та їхнє призначення. Загальні відомості про 
напівпровідники. Типи напівпровідників. Класифікація напівпровідникових приладів. 
Напівпровідникові резистори, їх типи, графічно – буквенне позначення та призначення. 

 
Лабораторна робота №1. Вивчення пасивних елементів електронної техніки та їхнього 

маркування 

 
Результат

и 
навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література: _[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Інструктаж з техніки безпеки. Вивчити елементи електронної техніки, їх маркування. 

 
Лекція №2. Напівпровідникові діоди 

 
Результат
и навчання 

Кількість 
годин:2 

Література: _[1],[2]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Класифікація діодів. Випрямляючі діоди, стабілітрони, тунельні діоди, фотодіоди, світло 

діоди їх графічно – буквенне позначення, основні параметри, принципи роботи, схеми 
вмикання та призначення. 

 
Лабораторна робота №2. Дослідження однофазного випрямляча 

 
Результат
и навчання 

Кількіст
ь 

годин:2 

Література: _[2]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Типи однофазних випрямлячів.  

 

Лекція №3. Біполярні транзистори 
 

Результат

и 
навчання 

Кількість 

годин: 2 

Література: _[1]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Класифікація транзисторів. Будова та принцип роботи біполярного транзистора. Типи 
біполярних транзисторів та їх графічно – буквенне позначення. Схеми вмикання 
біполярного транзистора. Вхідні та вихідні ВАХ транзистора. h-параметри транзистора та 
їх фізичний зміст. Режими роботи транзистора. 

 
Лабораторна робота №3. Дослідження параметричного стабілізатора 

 
Результат

и навчання 

Кількість 

годин:2 

Література: _[1],[5]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Вивчити методи розрахунку стабілізатора. 
 

Лекція №4. Польові транзистори 

 

Результат

и 

Кількість 

годин: 2 

Література: _[4],[7]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vie
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навчання w.php?id=322  

Опис теми Класифікація польових транзисторів. Польові транзистори з керуючим p-n-переходом, 
статичною індукцією та ізольованим їх графічно – буквенне позначення, їх параметри, 
конструктивні особливості та принцип роботи. Схеми вмикання. Вхідні та передатні ВАХ.  

 
Лабораторна робота №4. Дослідження транзисторного ключа 

 
Результат
и навчання 

Кількість 
годин:2 

Література: _[1],[3]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Ознайомитись з параметрами та принципом роботи транзисторного ключа. 

 

Лекція №5. Тиристори 
 

Результат

и 
навчання 

Кількість 

годин: 2 

Література: _[3],[4]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Класифікація тиристорів. Диністори, триністори їх графічно – буквенне позначення. ВАХ 

та параметри. Схеми вмикання. Тиристори спеціального призначення (симістор, фото 
тиристор, двоопераційний тиристор, оптрон ний тиристор) їх графічно – буквенне 

позначення, основні параметри та призначення.  

 
Лабораторна робота №5-6. Дослідження тиристорного регулятора 

 
Результат
и навчання 

Кількість 
годин:4 

Література: _[7]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Класифікація тиристорів. Схеми вмикання.  

 

Лекція №6. Інтегральні мікросхеми 
 

Результат
и 

навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література: _[3],[5]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Загальні відомості. Класифікація і умовні позначення інтегральних мікросхем. 

Конструктивне оформлення, вхідні та вихідні параметри мікросхем.  
 

Лабораторна робота №7. Дослідження каскаду попереднього підсилення 
 

Результат
и навчання 

Кількість 
годин:2 

Література: _[3],[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Класифікація, конструктивне оформлення, параметри інтегральних мікросхем. 

 

Лекція №7. Підсилювачі змінного струму 
 

Результат
и 

навчання 

Кількість 
годин: 2 

Література: _[3]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Опис теми Загальні відомості та класифікація підсилювачів. Основні параметри та характеристики 

підсилювачів. Принципи побудови підсилювачів. Основні режими роботи підсилювачів. 

Кола зміщення та температурна стабільність. 

 
Лабораторна робота №8. Дослідження двотактного підсилювача потужності 

змінного струму 

 
Результат

и навчання 

Кількість 

годин:2 

Література: _[3],[7]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Класифікація підсилювачів. Принципи побудови підсилювачів. Основні режими роботи 
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підсилювачів.   
 

Лекція №8. Багатокаскадні підсилювачі 
 

Результат

и 
навчання 

Кількість 

годин: 2 

Література: _[2],[6]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Однотактні підсилюючі каскади на біполярних транзисторах у схемах зі спільним 

емітером, спільним коектором та спільною базою. Підсилюючі каскади на польових 
транзисторах у схемах зі спільним витоком та стоком. Двотактні підсилюючі каскади. 

Схема двотактного підсилювача на комплементарних транзисторах. Двотактний 
підсилювач із трансформаторним виходом. Класифікація багато каскадних підсилювачів. 
Підсилювачі з резистивно – ємнісними та трансформаторними міжкаскадними зв’язками. 

Вибіркові підсилювачі.    
 

Лабораторна робота №9-10. Розрахунок каскаду попереднього підсилення 

 
Результат
и навчання 

Кількість 
годин:4 

Література: _[3],[7]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 

Опис теми Типи, класифікація підсилювачів. Схеми. Навчитись проводити розрахунок.  

 
Лекція №9. Підсилювачі постійного струму 

 
Результат
и навчання 

Кількість 
годин:2 

Література: _[6]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 
Додаткові ресурси: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.
php 

Опис теми Загальні відомості та класифікація. Підсилювач прямого підсилення. Балансний 

підсилювач. Диференційний підсилювач. Підсилювач із подвійним перетворенням. 
Операційний підсилювач. 

 
Лабораторна робота №11. Дослідження вихідного підсилювального каскаду 

 
Результат

и навчання 

Кількість 

годин:2 

Література: _[4]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Касифікація підсилювачів. Дослідження. 

 
Лекція №10. Підсилювачі на операційних підсилювачах 

 

Результат
и навчання 

Кількість 
годин:2 

Література: _[6]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi

ew.php?id=322 

Опис теми Інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі. Перетворювач струму у напругу. Інвертуючий 
та неінвертуючий суматор. Інвертуючий та диференціюючий підсилювач. Компаратор. 

Підсилювач змінного струму на операційному підсилювачі.   

 
Лабораторна робота №12. Дослідження підсилювача змінного струму 

 

Результат

и навчання 

Кількість 

годин:2 

Література: _[6],[2]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vie
w.php?id=322 

Опис теми Підсилювач змінного струму на операційному підсилювачі.   

 
Лекція №11. Джерела живлення та стабілізатори 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
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Результат
и навчання 

Кількіст
ь 

годин:2 

Література: _[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/vie

w.php?id=322 

Опис теми Однофазні та трифазні випрямлячі. Схеми, діаграми напруг, параметри. Пасивні та 
активні фільтри. Електронні стабілізатори напруг та струмів. Схеми автоматичного 

регулювання струму. 

 
Лабораторна робота №13. Електронні стабілізатори напруг та струмів 

 

Результат

и навчання 

Кількіст

ь 
годин:2 

Література: _[6]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/vi
ew.php?id=322 

Опис теми Схеми автоматичного регулювання струму. Схеми, діаграми напруг.  

 
Лекція №12. Стабілізатори 

 

Результат
и навчання 

Кількіст
ь 

годин:2 

Література: _[8]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/v

iew.php?id=322 

Опис теми Призначення, параметри і класифікація стабілізаторів. Параметричні стабілізатори 
напруги. Імпульсні стабілізатори напруги. Стабілізатори струму.  

 
Лабораторна робота №14. Аналіз параметрів стабілізаторів 

 

Результат
и навчання 

Кількіст
ь 

годин:2  

Література: _[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/v

iew.php?id=322 

Опис теми Аналіз стабілізаторів напруги і струму. 

 
Лекція №13. Керовані випрямлячі 

 

Результат

и навчання 

Кількіст

ь 
годин:2 

Література: _[3],[5]_ Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/v
iew.php?id=322 

Опис теми Однофазні керовані випрямлячі. Багатофазні керовані випрямлячі. 

 
Лабораторна робота №15. Аналіз систем з широтно-імпульсним керуванням  

 

Результат
и навчання 

Кількіст
ь 

годин:2 

Література: _[3],[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/v

iew.php?id=322 

Опис теми Ознайомитися з основними видами автономних перетворювачів. Навчитись проводити 
аналіз систем.  

 
Лекція №14. Активні силові фільтри 

 

Результат
и навчання 

Кількіст
ь 

годин:2 

Література: _[6]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=322 

Опис теми Електромагнітна сумісність пристроїв. Структурна схема активного силового фільтра. 
Конденсатори електричних мереж. 

 
Лабораторна робота №16. Моделювання трифазного інвертора веденого електричною 

мережею 
 

Результат
и навчання 

Кількіст
ь 
годин:2 

Література: _[4]_ Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/
view.php?id=322 

Опис теми Дослідження регулювальних і енергетичних характеристик трифазного інвертора 
веденого мережею. 
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