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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 
Анотація освітньої компоненти, в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти є засвоєння здобувачами освіти теоретичних 
основ та принципів побудови електронних пристроїв, освоєння базових при-
йомів схемотехніки з використанням сучасної елементної бази напівпровід-
никових приладів. 

Завдання: оволодіти методами аналізу та принципами побудови аналого-
вих і цифрових систем управління енергоспоживання. 

В результаті оволодіння освітньою компонентою здобувач повинен: 
знати:  
- будову, основні параметри і характеристики електронних компонентів; 
- фізичні основи принципу їх роботи; 
- схеми їх вмикання; 
- призначення елементів при аналізі електронних схем; 
- принципи побудови схем електронних пристроїв. 
вміти: 
- читати електричні схеми; 
- розраховувати параметри електронних схем; 
- вибирати електронні компоненти за результатами виконаних розрахун-

ків. 
Посилання на розміщення освітнього компоненту на  

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

Компетентності 

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
К05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
К07. Здатність працювати в команді. 
К08. Здатність працювати автономно. 
К12. Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математи-
ки, фізики та електротехніки. 
К13. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні про-
блеми, пов’язані з роботою електричних систем та мереж, електричної час-
тини станцій і підстанцій та техніки високих напруг. 
 

Програмні результати навчання (ПРН). Результати навчання (РН) 

ПР01. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, сило-
вого обладнання електричних станцій та підстанцій, пристроїв захисного за-
землення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практи-
чних проблем у професійній діяльності.  
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірю-

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
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вань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захи-
сту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і вико-
ристання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань. 
ПР05. Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку елект-
ричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у 
професійній діяльності.  
ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехніч-
ному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах. 
ПР12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки 
об’єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рі-
шень. 
ПР17. Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з проектування і технічного 
обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електрич-
них станцій, підстанцій, систем та мереж. 
ПР18. Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати 
навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прик-
ладним програмним забезпеченням. 
 

Структура та зміст освітнього компонента 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ НАПІВПРОВІДНИКІВ 

 
Денна форма: 
Лекції – 2 год.  
Лабораторні заняття – 2 год. 
Самостійна робота – 6 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,1 год.  
Лабораторні заняття – 2 год. 
Самостійна робота – 9 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедійний проектор, лабораторний стенд УИЛС-1, 
лабораторний стенд К4826, вимірювальний прилад з електронно-
променевою та цифровою індикацією  Ф4372, мультиметри. 
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Тема 1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів. 

Результати 
навчання 

ЛР 1 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,1 
лаб. – 2 

Література: 
[1-5] 

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

 
 

Опис теми Класифікація електронних приладів за їх призначенням та принципом дії. Класифікація 
матеріалів за їх провідністю, поняття напівпровідників. Типи напівпровідників. Класифі-
кація напівпровідникових приладів. Поняття вольт-амперної характеристики (ВАХ). На-
півпровідникові резистори, їх типи, позначення на електричних схемах, призначення. 
Лабораторна робота 1. Інструктаж з техніки безпеки. Вивчення пасивних елементів 
електронної техніки та їхнього маркування. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДІОДИ, ТРІОДИ ТА ТРАНЗИСТОРИ 

Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Лабораторні заняття – 8 год. 
Самостійна робота – 27 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,7 год.  
Лабораторні заняття – 2 год.  
Самостійна робота – 40,5 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 
Засоби навчання: мультимедійний проектор, лабораторний стенд УИЛС-1, 
лабораторний стенд К4826, вимірювальний прилад з електронно-
променевою та цифровою індикацією  Ф4372, мультиметри. 

 
Тема 2. Напівпровідникові діоди. 

Результати 
навчання 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 4 
 
заочна 
лекції – 0,3 
лаб. – 2 
 
 

Література: 
[1-5, 13-23] 

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

 
 

Опис теми Поняття електронно-діркового (p-n) переходу та принцип його роботи. ВАХ p-n перехо-
ду. Типи діодів: випрямний діод, стабілітрон (діод Зенера) , тунельний діод (діод Есакі), 
варикап (діод Джеумма), фотодіо- і світлодіоди. Принцип їх роботи, позначення на еле-
ктричних схемах, основні характеристики, приклади застосування при розробці елект-
ронних пристроїв. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
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Лабораторна робота 2. Дослідження напівпровідникових діодів і випрямлячів струму. 
Лабораторна робота 3. Дослідження напівпровідникових стабілітронів і параметрично-
го стабілізатора напруги. 

Тема 3. Біполярні транзистори 

Результати 
навчання 

ЛР 4 

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

Література: 
[1-5] 

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

 
 

Опис теми Будова та принцип роботи біполярного транзистора. Типи біполярних транзисторів та їх 
позначення на електричних схемах. Схеми вмикання біполярного транзистора. Вхідні та 
вихідні вольт-амперні характеристики транзисторів. h-параметри транзистора та їх фізи-
чне трактування. Схема заміщення транзистора. Режими роботи транзистора.    
Лабораторна робота 4. Дослідження біполярного транзистора. 

Тема 4. Польові транзистори 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
 
заочна 
лекції – 0,1 
лаб. – 0 

Література: 
[1-5, 13-23] 

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

 
 

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

Тема 5. Тиристори 
Результати 
навчання 

ЛР 5 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 4 
лаб. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,1 
лаб. – 0 

Література: 
[1-5, 13-23] 

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

 
 

Опис теми Структура, принцип роботи та ВАХ p-n-p-n переходу. Диністори, триністори їх графічно-
буквене позначення. Класифікація тиристорів та їх роль в силовій електроніці. Тиристо-
ри спеціального призначення (симістор, фототиристор, двоопераційний тиристор, опт-
ронний тиристор) їх графічно-буквене позначення, основні параметри та призначення. 
Схеми вмикання та приклади застосування тиристорів в промислових електронних при-
строях. 
Лабораторна робота 5. Дослідження тиристорного регулятора струму. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Підсилювачі електричних сигналів 

 
Денна форма: 
Лекції – 10 год.  
Лабораторні заняття – 14 год. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
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Самостійна робота – 36 год. 
 

 
Заочна форма: 
Лекції – 0,7 год.  
Лабораторні заняття – 4 год.  
Самостійна робота – 54,5 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 
Засоби навчання: мультимедійний проектор, лабораторний стенд К4826, ви-
мірювальний прилад з електронно-променевою та цифровою індикацією  
Ф4372, мультиметри. 

 
Тема 6. Підсилювачі змінного струму 

Результати 
навчання 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 0 
 
заочна 
лекції – 0,1 
лаб. – 0 
 

Література: 
[6-11, 13-23] 

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

 
 

Опис теми Загальні відомості та класифікація підсилювачів. Принципи побудови підсилювачів. 
Основні параметри та характеристики підсилювачів. Вплив від’ємного зворотного 
зв’язку на коефіцієнт підсилення підсилювача. Режим автоколивань. Побудова генера-
торів на основі підсилювачів. Основні режими роботи підсилювачів. Кола зміщення за 
напругою та струмом та температурна стабілізація підсилювачів. 

Тема 7.  Однотактні та двотактні підсилюючі каскади 

Результати 
навчання 

ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 4 
лаб. – 8 
 
заочна 
лекції – 0,3 
лаб. – 4 

Література: 
[6-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=279 

 
 

Опис теми Однотактні підсилюючі каскади на біполярних транзисторах у схемах зі спільним еміте-
ром, спільним колектором та спільною базою. Підсилюючі каскади на польових транзи-
сторах у схемах зі спільним витоком та стоком. Двотактні підсилюючі каскади. Схема 
двотактного підсилювача на однотипних транзисторах. Схема двотактного підсилювача 
на комплементарних транзисторах. Двотактний підсилювач із трансформаторним вихо-
дом. Класифікація багатокаскадних підсилювачів. Підсилювачі з резистивно-ємнісними 
та трансформаторними міжкаскадними зв’язками. Вибіркові підсилювачі. 
Лабораторна робота 6. Дослідження резисторного підсилювача напруги низької часто-
ти. 
Лабораторна робота 7. Дослідження двотактного підсилювача потужності. 
Лабораторна робота 8. Розрахунок підсилювача потужності. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=279
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Тема 8. Підсилювачі постійного струму 

Результати 
навчання 

ЛР 9 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,1 
лаб. – 0 

Література: 
[6-11] 

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

 
 

Опис теми Загальні відомості та класифікація. Вимоги до підсилювачів постійного струму.  Підси-
лювач прямого підсилення. Балансний підсилювач. Диференційний підсилювач. Підси-
лювач із подвійним перетворенням. Операційний підсилювач.  
Лабораторна робота 9. Дослідження підсилювача постійного струму. 

Тема 9. Підсилювачі на операційних підсилювачах 

Результати 
навчання 

ЛР 10 
ЛР 11 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 4 
 
заочна 
лекції – 0,2 
лаб. – 0 
 

Література: 
[6-11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=279 

 
 

Опис теми Інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі. Перетворювач струму у напругу. Інвертую-
чий та неінвертуючий суматор. Інвертуючий та диференціюючий підсилювач. Поняття 
аналогової обчислювальної машини на операційних підсилювачах. Компаратор. Підси-
лювач змінного струму на операційному підсилювачі.  
Лабораторна робота 10. Дослідження операційного підсилювача. 
Лабораторна робота 11. Розрахунок підсилювача на операційному підсилювачі 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Інтегральні мікросхеми 

Денна форма: 
Лекції – 2 год.  
Лабораторні заняття – 2 год. 
Самостійна робота – 6 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,1 год.  
Лабораторні заняття – 0 год.  
Самостійна робота – 9 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 
Засоби навчання: мультимедійний проектор, лабораторний стенд К4826, ви-
мірювальний прилад з електронно-променевою та цифровою індикацією  
Ф4372, мультиметри. 
 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=279
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Тема 10. Інтегральні мікросхеми 

Результати 
навчання 

ЛР 12 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
 
заочна 
лекції – 0,1 
лаб. – 0 
 

Література: 
[6-11] 

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

 
 

Опис теми Загальні відомості. Класифікація і умовні позначення інтегральних мікросхем. Конструк-
тивне оформлення, вхідні та вихідні параметри мікросхем. 
Лабораторна робота 12. Дослідження інтегрального підсилювача низької частоти. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Джерела живлення та стабілізатори 

Денна форма: 
Лекції – 4 год.  
Лабораторні заняття – 6 год. 
Самостійна робота – 15 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 0,4 год.  
Лабораторні заняття – 4 год.  
Самостійна робота – 23 год. 
Методи та технології навчання: демонстрація, проблемно-пошуковий ме-

тод, навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій, розв’язання винахідни-
цьких завдань, проблемна лекція, візуалізація. 
Засоби навчання: мультимедійний проектор, лабораторний стенд К4826, ви-
мірювальний прилад з електронно-променевою та цифровою індикацією  
Ф4372, мультиметри. 
 

Тема 11. Джерела живлення та стабілізатори 

Результати 
навчання 

ЛР 13 
ЛР 14 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 4 
лаб. – 6 
 
заочна 
лекції – 0,4 
лаб. – 4 

Література: 
[6-11] 

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

 
 

Опис теми Структурна схема вторинного джерела живлення. Однофазні та трифазні випрямлячі 
змінного струму, їх схеми, діаграми напруг, параметри. Пасивні та активні згладжуючі 
фільтри. Електронні стабілізатори напруг та струмів. Схеми автоматичного регулювання 
струму. 
Лабораторна робота 13. Дослідження інтегрального стабілізатора напруги. 
Лабораторна робота 14. Розрахунок керованого випрямляча. 

 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=322
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Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Освітня компонента спрямована на розвиток таких «м’яких» навичок: абстра-
ктне мислення, взаємодія в малих групах, гнучкість мислення, комплексному 
підходу при вирішенні проблем, саморозвиток, здатність до самоосвіти, по-
шук виходу зі складних ситуацій, працелюбність, креативність, навики пись-
мового та усного спілкування, комунікаційні якості. 

Форми та методи навчання 
Лекції читаються з використанням мультимедійного проектора для демон-
страції будови напівпровідникових пристроїв, їх характеристик, електричних 
схем, рівнянь, графіків, діаграм, структурних схем тощо. Під час лекцій де-
монструються зразки електронної техніки (напівпровідникові елементи, інте-
гральні мікросхеми, електронні компоненти, друковані плати, модулі, готові 
пристрої), проводиться дискусійне обговорення проблемних питань. Лабора-
торні роботи виконуються на лабораторних стендах УИЛС-1 та К4826  з вико-
ристанням вимірювальних приладів: з електронно-променевою та цифровою 
індикацією  Ф4372, мультиметрів (Unit-t M830, UT131C, Digital Tech M890G). 

Порядок та критерії оцінювання 

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних 
досягнень здобувачів вищої освіти http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ . Для ви-
значення рівня засвоєння здобувачами освіти матеріалу використовуються 
такі методи оцінювання знань: оцінювання за виконання лабораторних робіт; 
опитування при захисті лабораторних робіт; оцінки за модульні контрольні 
роботи; підсумковий контроль знань. Усі форми контролю включено до 100-
бальної шкали оцінювання: 
Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 
 

1.1 Робота під час лекцій ( 14 пар * 0,5 балів)……………………………………………………………… 7 

1.2 Робота під час лаб. занять ( 16 пар * 1 бал)……………………………………………………… 16 

1.3 Захисти звітів з лабораторних робіт:  

1.3.1 №1 " Інструктаж з техніки безпеки. Вивчення пасивних елементів електронної 
техніки та їхнього маркування" ………………………………………………………………………………… 3 

1.3.2 №2 "Дослідження напівпровідникових діодів і випрямлячів струму"……………. 3 

1.3.3 №3 "Дослідження напівпровідникових стабілітронів і параметричного стабілі-
затора напруги"……………………………………………………………………………………………………………. 3 

1.3.4 №4 "Дослідження біполярного транзистора".………………………………………………….. 3 

1.3.5 №5 "Дослідження тиристорного регулятора струму"..…………………..………………… 3 

1.3.6 №6 "Дослідження резисторного підсилювача напруги низької частоти"………... 3 

1.3.7 №7 "Дослідження двотактного підсилювача потужності"………………….……………. 3 

1.3.8 №8 "Розрахунок підсилювача потужності"……………………………………..………………… 4 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
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1.3.9 №9 "Дослідження підсилювача постійного струму"………………………………………….. 3 

1.3.10 №10 "Дослідження операційного підсилювача"…………………………………………….. 3 

1.3.11 №11 "Розрахунок підсилювача на операційному підсилювачі"…………………….. 3 

1.3.11 №12 "Дослідження інтегрального підсилювача низької частоти"…………………. 3 

1.3.10 №13 "Дослідження інтегрального стабілізатора напруги"……………………………… 3 

1.3.10 №14 "Розрахунок керованого випрямляча"…………………………………………………….. 4 

Всього поточна складова оцінювання……………………………………………………………………… 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  
 

2.1. Модульний контроль №1……………………………………………………………………………………… 20 

2.2. Модульний контроль №2……………………………………………………………………………………… 20 

Всього підсумкова складова оцінювання……………………………………………………………… 40 

Разом………………………………………………………………………………………………………………………… 100 
 

Поєднання навчання та досліджень 

У процесі навчання здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації нау-
кових досліджень, зокрема за темою "Розробка та дослідження автоматич-
них та електротехнічних елементів і систем”, яка зареєстрована в Українсь-
кому інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реєст-
раційний номер 0116U000281). Передбачено можливість участі студентів у 
роботі наукових конференцій та публікації статей за результатами дослі-
джень. 

Інформаційні ресурси 
Базова література 

1 Дмитрів В.Т. Електроніка і мікросхемотехніка: Навч. посібник / В.Т. Дмитрів, В.М. 
Шиманський. – Львів: Афіша, 2006. – 175 с. 

2 Квітка С.О. Електроніка та мікросхемотехніка: підручник / С.О. Квітка – Мелітополь: 
Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2019. – 223 с. 

3 Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник. — 
К.: Каравела, 2017. — 416 с. 

4 Матвієнко М.П. Основи електротехніки. Підручник. Вид. 2-е перероб і доп. / М.П. 
Матвієнко. – К.: Видавництво Ліра-К, 2018. – 228с. 

Допоміжна література 
5 Horowitz, Paul, and Winfield Hill. The art of electronics. Cambridge: Cambridge 

university press, 2002. 
6 Jerry C. Whitaker The Electronics Handbook. 2nd Edition. USA, FL, Boca Raton: CRC 

Press, 2017. 561p. 
7 Курашкін С.Ф. Електроніка та мікросхемотехніка: курс лекцій / С.Ф. Курашкін. – 

Мелітополь: ТДАТУ, 2018. – 146 с. 
8 Промислова електроніка: навч. посібник / укл. : Г.О. Андрущак, І.П. Козярський, 

Е.В. Майструк. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 120 с. 
Електронний репозиторій НУВГП 

9 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни 
«Промислова електроніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та 
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електромеханіка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та елект-
ромеханіка» денної та заочної форм навчання / Гудь В.М. Рівне: НУВГП, 2020. 33с. 
(04-03-290). Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/17963/1/04-03-290.pdf 

10 Робоча програма “Промислова електроніка” для студентів спеціальності 141 “Еле-
ктроенергетика, електротехніка та електромеханіка”. Program of the Discipline 
"INDUSTRIAL ELECTRONICS" specialty 141 "ELECTRIC POWER INDUSTRY, ELECTRICAL 
ENGINEERING AND ELECTROMECHANICS / Гудь В.М. Рівне: НУВГП, 2019. 15с. (04-03-
98). Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/13172/1/04-03-98.pdf 

Інші ресурси 
11 Журнал «Мікросистеми, електроніка та акустика» / *Електронний ресурс+ – Режим 

доступу: http://elc.kpi.ua// 
12 Журнал «Electronics and Control Systems» / *Електронний ресурс+ – Режим доступу: 

http://www.ecs.in.ua 
13 Цифрова бібліотка факультету електроніки НТТУ «КПІ» / *Електронний ресурс+ – 

Режим доступу: http://fel.kpi.ua/ 
14 Електронний науковий архів НУ «Львівська політехніка» / *Електронний ресурс+ – 

Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua 
 

Дедлайни та перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення ди-
сципліни здійснюються згідно з «Порядком ліквідації академічних заборго-
ваностей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/ . Процедура перездачі мо-
дулів здійснюється згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуються на сторінці даної 
дисципліни на платформі MOODLE. 

Неформальна та інформальна освіта 

Можливим є визнання (перезарахування) результатів навчання здобувачів 
освіти, що набуті за рахунок неформальної та інформальної освіти згідно з 
відповідним положенням: https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Напри-
клад, студенти можуть самостійно проходити онлайн-курси на таких платфо-
рмах, як Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn тощо. Знання та нави-
чки, що формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи його час-
тин, мають мати зв'язок з очікуваними навчальними результатами даного 
освітнього компоненту та бути перевірені в підсумковому оцінюванні. 
 

Практики, представники бізнесу, фахівці, залучені до викладання 

Консультативну допомогу щодо підготовки лекційного матеріалу надають, а 
також до читання окремих лекцій залучаються: начальник Служби РЗА ПрАТ 
«Рівнеобленерго», канд. техн. наук Килимчук Антон Володимирович, інже-
нер-програміст вбудованих систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ», канд. техн. наук, до-
цент Ставицький Володимир Миколайович, інженер з випробування вбудо-
ваних систем ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» Єшан Руслан Вікторович. 

Правила академічної доброчесності 
Необхідна інформація стосовно академічної доброчесності, зокрема з питань 

http://ep3.nuwm.edu.ua/17963/1/04-03-290.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/13172/1/04-03-98.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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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 допускається спису-
вання при виконанні поточних завдань, а також під час проведення поточно-
го та підсумкового контролю знань – модулів, заліків, екзаменів. У випадку 
виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані санкції у вигляді 
зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права подальшого вико-
нання завдання. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показни-
кам забезпечення якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положен-
нями відділу якості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ 
якості освіти НУВГП: https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti  

Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Пропу-
щенні практичні та лабораторні заняття виконують згідно з графіком відпра-
цювань або консультацій, які публікуються на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовується самостійно з використанням матеріалів, що наведені на сто-
рінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на заняттях 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно для навчання.  

Оновлення 

Щорічно викладач з власної ініціативи оновлює зміст даної навчальної дис-
ципліни на основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі вищої 
освіти також можуть долучатись до процедури оновлення навчальної дисци-
пліни шляхом внесення пропозицій щодо новітніх досягнень в галузі. Така 
ініціатива може бути підставою для отримання додаткових балів. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах осві-
ти, зокрема під час академічної мобільності, визначається документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ре-
сурси, які можуть використовувати студенти для вивчення даної дисципліни: 
Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 

 
 
Лектор: ст.викл.                                                                              Б.І. Тарас 
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