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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти  бакалавр 
Освітнѐ програма Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
Рік навчаннѐ, семестр 4-й рік, 8-й семестр 
Кількість кредитів 4 
Лекції: 22 год. – денна форма, 2 год. – заочна форма 
Лабораторні занѐттѐ: 20 год. – денна форма, 10 год. – заочна форма 
Практичні роботи: ні 
Самостійна робота: 78 год. – денна форма, 108 год. – заочна форма 
Курсова робота: ні 
Форма навчаннѐ денна/заочна 
Форма підсумкового 
контроля 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

Лектор 

 

Наумчук Олександр Миколайович, доцент, к. т.н.,  
доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ятерно-
інтегрованих технологій 
Вікіситет  
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Наумчук_Олександр_Миколайович 
ORCID 
0000-0003-2483-4141 
Як комуні кувати 
o.m.naumchuk@nuwm.edu.ua 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594 

  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотаціѐ навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти «Конструяваннѐ приладів та проектуваннѐ 

друкованих плат» ю формуваннѐ здобувачами вищої освіти сучасного рівнѐ 

знань, умінь і навиків при конструяванні та розробці приладів та 

проектуванні друкованих плат використовуячи сучасні інформаційні 

технологій. При вивченні дисципліни студенти навчатьсѐ користуватисѐ 

сучасними програмними продуктами длѐ вирішеннѐ задач проектуваннѐ 

електронної техніки, що дасть змогу використовувати набуті знаннѐ у 

професійній діѐльності. 

Посиланнѐ на 
розміщеннѐ  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594  

Компетентності К11 Здатність вирішувати практичні задачі із застосуваннѐм систем 
автоматизованого проектуваннѐ і розрахунків (САПР). 
К16. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні 
проблеми, пов’ѐзані з проблемами виробництва, передачі та розподіленнѐ 
електричної енергії. 
К22. Здатність комплексно аналізувати процеси генерації електричної енергії 
традиційними та відновляваними джерелами, перетвореннѐ, розподілу та 
споживаннѐ електроенергії, з урахуваннѐм засобів мікропроцесорного 
керуваннѐ, в тому числі – електропостачаннѐ обꞌюктів водного господарства 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Наумчук_Олександр_Миколайович
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
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та технічних засобів природокористуваннѐ 
Програмні результати 
навчаннѐ 

ПР08. Обирати і застосовувати придатні методи длѐ аналізу і синтезу 
електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими 
показниками. 
ПР20. Застосовувати знаннѐ щодо нерозривності процесів генерації 
електроенергії традиційними та відновляваними джерелами, перетвореннѐ, 
розподілу та споживаннѐ електроенергії під час побудови пристроїв та 
систем мікропроцесорного керуваннѐ електроенергетичними обꞌюктами. 

Перелік соціальних, 
«м’ѐких» навичок (soft 
skills) 

Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: 
аналітичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне 
рішеннѐ проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі 
складних ситуацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, 
креативність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості. 

Структура навчальної 
дисципліни 

Модулів – 2. 
Змістовних модулів – 2. 
Загальна кількість годин – 120. 
Денна форма: 
Лекцій – 22 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 20 год.  
Самостійна робота – 78 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 2 год. 
Лабораторні занѐттѐ – 10 год. 
Самостійна робота – 108 год. 

Методи оціняваннѐ та 
структура оцінки 

Сума балів - 100:  
60 – поточна робота;  
40 – модульний контроль;  
Розподіл балів:  
а) Відвідуваннѐ лекцій: 10 балів – 0,9 бала за  лекція  
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів - 1-й модульний контроль 20 балів, 
6 тиждень, 2-й модульний контроль 20 балів, 10 тиждень;  
в) Лабораторні роботи: 50 балів, 3 бали за лабораторну роботу: 1 бал – 
підготовка до лабораторної роботи; 1 бал – захист лабораторної роботи 
(тестуваннѐ). Разом – 5 балів за одну лабораторну роботу 
Заохочувальні бали (участь у конференціѐх, олімпіадах тощо) 10 балів.  
Результати поточного контроля у семестрі оціняятьсѐ за шкалоя *0...100] 
балів.  
Нормативні документи:  
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поюднаннѐ навчаннѐ та 
досліджень 

Кожен здобувач вищої освіти може залучатисѐ до написаннѐ 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 щорічній 
міжнародній науково-практичній конференції «Моделяваннѐ, керуваннѐ та 
інформаційні технології», участь в студентських олімпіадах на базі кафедри 
Автоматизації, електротехнічних та комп’ятерно-інтегрованих технологій, 
Навчально-наукового інституту Автоматики, кібернетики та обчислявальної 
техніки, Національного університету водного господарства та 
природокористуваннѐ та інших закладів освіти та фірм партнерів. 
 

Інформаційні ресурси Базова література 
1. Кондаков А.И. САПР технологических процессов. М.: Издательский центр 
"Академиѐ", 2007. - 272с. 
2.Конструкторско-технологическое проектирование электронной 

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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аппаратуры: Учебник длѐ вузов / К.И. Билибин, А.И. Власов, Л.В. Журавлева 
и др. Под общ. ред. В.А.Шахнова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2002. - 
528 с. 
3. Разевиг В.Д. Система проектированиѐ печатных плат ACCEL EDA 15 (P-CAD 
2000). – М.: Солон-Р, 2000г. – 418 с. 
4. Савельев, М. В. Конструкторско-технологическое обеспечение 
производства ЭВМ : Учеб. пособие. – М.: Высшаѐ школа, 2001. – 319 с. 

Допоміжна література 
5. Наумчук О. М. Основи систем автоматизованого проектуваннѐ: 
інтерактивний комплекс навчально-методичнго забезпеченнѐ / О. М. 
Наумчук. – Рівне: НУВГП, 2008. – 136 с. 
6. Кофанов Ю.Н., Теоретические основы конструированиѐ, технологии и 
надежности радиоэлектронных средств: Учебник. – М.: Радио и свѐзь, 1991. 
– 360 с. 

Інші ресурси 
7. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з дисципліни 
«Конструяваннѐ приладів та проектуваннѐ друкованих плат» длѐ здобувачів 
вищої освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за освітньо-професійноя 
програмоя «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
денної і заочної форм навчаннѐ *Електронне виданнѐ+ / Наумчук О.М. – 
Рівне: НУВГП, 2022. URL: https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594   
8. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / *Електронний ресурс+. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
9. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
*Електронний ресурс+. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  
10. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: https://lib.nuwm.edu.ua/ 
11. Система проектуваннѐ принципових схем і друкованих плат. Офіційний 
сайт Компанії "Новарм". *Електронний ресурс+. – Режим доступу: 
http://diptrace.com  

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладаннѐ 

Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ 
дисципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Процедура 
перездачі модулів здійснѐятьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Оголошеннѐ стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуютьсѐ на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Правила академічної 
доброчесності 

Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з 
питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших 
наведена у відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. Не допускаятьсѐ 
списуваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ 
поточного та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У 
випадку виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані 
санкції у виглѐді зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права 
подальшого виконаннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та 
відповідність показникам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано 
НАЗЯВО та положеннѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: 
https://naqa.gov.ua/ Відділ ѐкості освіти НУВГП: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti 

Вимоги до відвідуваннѐ Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. 
Пропущенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком 
відпрацявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit. Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуятьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на 
сторінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
https://lib.nuwm.edu.ua/
http://diptrace.com/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit
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занѐттѐх мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ. 
Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі освіти маять право на перезарахуваннѐ результатів навчаннѐ 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 отриманнѐ 
зворотної інформації 
про дисципліну 

Кожного занѐттѐ проводитьсѐ опитуваннѐ студентів, тестуваннѐ та 
обговореннѐ навчальної дисципліни/проведеного занѐттѐ. 

Оновленнѐ Щорічно викладач з власної ініціативи оновлѐя зміст даної навчальної 
дисципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної 
дисципліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. 
Така ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 

Навчаннѐ осіб з 
інвалідністя 

Детальна інформаціѐ за посиланнѐм відділу ѐкості освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Академічна мобільність.  
Інтернаціоналізаціѐ 

Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаятьсѐ 
документами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні 
інформаційні ресурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ 
даної дисципліни: Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist
https://scholar.google.com/
https://www.elsevier.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.researchgate.net/
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год Прак./лабор./сем.20 год Самостійна робота 78 год 

МОДУЛЬ І 
 Змістовий модуль 1. Основні поняття про конструювання приладів 

Тема1. 
Основні поняття та загальні принципи конструювання 

Види навчальної роботи студента Лекціѐ, лабораторна робота 
Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 

проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 2.  

Вимоги до електронної апаратури та приладів за умовами експлуатації 
Види навчальної роботи студента Лекціѐ, лабораторна робота 
Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 

проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 3.  

Захист апаратури від механічних впливів і завад. 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота  

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 4.  

Модульний принцип конструювання апаратури та специфіка розробки друкованих плат 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
МОДУЛЬ ІІ 

 Змістовий модуль 2. Конструювання та компоновка приладів та розробка друкованих плат 
Тема 5.  

Технологічні операції виготовлення друкованих плат.  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
За поточну (практичну) складову 
оцінювання 30  балів 

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

Тема 6. 
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Технологічні процеси при виробництві електронної апаратури 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 7.  

Використання сучасного програмного забезпечення у виготовленні друкованих плат   
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота  

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 8.  

Ручне та автоматичне розміщення компонентів та трасування на друкованих платах 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 9.  

Встановлення компонентів на друковані плати 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 10.  

Паяння та штампування друкованих плат  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 

Тема 11.  
Контроль виготовлення та усунення помилок друкованих плат  

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ та 
педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
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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 ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Лекція №1. Основні поняття та загальні принципи конструювання 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 2 
лаб. – 2 

Література:  
[1-5] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
  

Опис теми Загальні положеннѐ. Науково-дослідна розробка. Дослідно-конструкторська розробка. 
Підготовка виробництва на заводі - виробника. Єдина система конструкторської 
документації. Принципи розробки сучасних приладів та систем.  
Лабораторна робота №1. Створення графічних образів електронного компонента у 
програмі P-CAD Schematic 

Лекція №2. Вимоги до електронної апаратури та приладів за умовами експлуатації 
Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література: [1-6 ] Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
 

Опис теми Умови експлуатації апаратури. Класифікаціѐ апаратури за умовами експлуатації. Вимоги, 
що пред'ѐвлѐятьсѐ до конструкції апаратури. 
Лабораторна робота №2. Створення технологічних образів електронного компонента у 
програмі P-CAD PCB 

Лекція №3. Захист апаратури від механічних впливів і завад 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література:  
Література: [1-5, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
 

Опис теми Захист від кліматичних впливів середовища. Тепловий режим апаратури. Захист 
апаратури від впливу вологості. Захист від впливу пилу. Герметизаціѐ апаратури. Захист 
апаратури від механічних впливів. Види механічних впливів. Амортизаціѐ конструкцій. 
Природа перешкод. Класифікаціѐ перешкод. Способи зниженнѐ перешкод . 
Лабораторна робота №3. Створення компонента за допомогою програми роботи з 
бібліотеками P-CAD Library Executive 

Лекція №4. Модульний принцип конструювання апаратури та специфіка розробки друкованих плат 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література:  
[1, 4-6] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
  

Опис теми Конструктивна іюрархіѐ апаратури. Модульний принцип конструяваннѐ. Рівні 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
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конструктивної іюрархії. Принципи іюрархічного конструяваннѐ. Стандартизаціѐ при 
модульному конструяванні. Базовий принцип. Модулі нульового рівнѐ. Модулі першого 
рівнѐ. Модулі другого рівнѐ. Модулі третього рівнѐ.  
Лабораторна робота №4. Розробка та редагування принципової електричної схеми у 
програмі P-CAD Schematic 

Лекція №5. Технологічні операції виготовлення друкованих плат 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 2 

Література:  
[1-6, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
 

Опис теми Друковані плати (ДП). Загальні вимоги до ДП. Види друкованих плат. Проектуваннѐ і 
розрахунок друкованих плат. Завданнѐ конструяваннѐ друкованих плат. Основні 
правила конструяваннѐ друкованих плат. Конструктивні особливості ДП. Класи точності 
ДП. Розміри друкованих плат. Маркуваннѐ ДП. Проектуваннѐ малянка провідників ДП. 
Розрахунок електричних параметрів ДП.  
Лабораторна робота №5. Розробка друкованих плат у програмі P-CAD РСВ 
Лекція №6. Технологічні процеси при виробництві електронної апаратури 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література:  
[1-5, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
 

Опис теми Механічна обробка ДП. Формуваннѐ струмопровідних елементів ДП. Технологіѐ 
металізації. Гальванічна металізаціѐ. Формуваннѐ малянка друкованих плат. 
Особливості виготовленнѐ багатошарових ДП. Методи виготовленнѐ друкованих плат. 
Методи нанесеннѐ малянка ДП. Плівкові технології виготовленнѐ ДП. Виготовленнѐ 
фотошаблонів. Сітчасті трафарети. Друковані форми.  
Лабораторна робота №6. Розробка ієрархічних структур у програмі P-CAD Schematic 

Лекція №7. Використання сучасного програмного забезпечення у виготовленні друкованих плат 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література:  
[1-5, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
  

Опис теми Види програмного забезпеченнѐ та способи створеннѐ апаратури та друкованих плат з 
використаннѐм спеціальних програм: SPECCTRA 7.1, DesignLab 8.0, Micro-Cap, SolidWorks 
та HyperSignal Block Diagram. Використаннѐ програм длѐ моделяваннѐ та проектуваннѐ 
електричних схем P-CAD, Protel та ін. 
Лабораторна робота №7. Виведення креслень принципових схем та друкованих плат 
на паперові носії. 

Лекція №8. Ручне та автоматичне розміщення компонентів та трасування на друкованих платах 

Результати 
навчаннѐ 

Кількість 
годин: 

Література:  
[1-3, 5, 6, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4594
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ПР08, 
ПР20 

денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

view.php?id=4594  
  

Опис теми Система розробки принципових схем та друкованих плат P-CAD. Програми длѐ  
візуального проектуваннѐ і моделяваннѐ друкованих плат. Програми длѐ розробки 
принципових електричних схем. Програми длѐ авторозміщеннѐ і автотрасуваннѐ 
елементів на друкованих платах. 
Лабораторна робота №8. Ручне та автоматичне трасування друкованої плати за 
допомогою програми Quick Route. 

Лекція №9. Встановлення компонентів на друковані плати 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література:  
[1-6, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
   

Опис теми Пасивні компоненти длѐ поверхневого монтажу. Інтегральні компоненти. Нестандартні і 
вивідні компоненти. Установка компонентів на ДП. Напівавтоматична збірка. 
Автоматична збірка. 
Лабораторна робота №9. Ручне та автоматичне розміщення компонентів друкованої 
плати за допомогою програми Specctra.  

Лекція №10. Паяння та штампування друкованих плат 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література:  
[1-6]  

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
  

Опис теми Пайка на друкованих платах. Пайка хвилея припоя. Пайка в парогазової середовищі. 
Пайка інфрачервоним нагрівом . Конвекційна пайка . Інші методи пайки. Рентгенівські 
контрольні технологічні установки. Електричний контроль. Тестуваннѐ багатошарових 
ДП. Плати длѐ ВЧ- схем. Ремонт друкованих плат. 
Лабораторна робота №10. Розробка фотошаблонів та проектів технологічних карт 
виготовлення друкованих плат. 

Лекція №11. Контроль виготовлення та усунення помилок друкованих плат 

Результати 
навчаннѐ 

ПР08, 
ПР20 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
заочна 
лекції – 0 
лаб. – 0 

Література:  
[1-4, 6]  

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=4594  
  

Опис теми Внутрісхемне тестуваннѐ. Функціональне тестуваннѐ. Контроль і випробуваннѐ плат. 
Виѐвленнѐ помилкових кіл та способи їх усуненнѐ. 

Лектор     Наумчук О.М., к.т.н., доцент 
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