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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 

 

Галузь знань 

12 «Інформаційні 

технології»  
 (шифр і назва) 

Обов’язкова 
Спеціальність 

122 «Комп’ютерні 

науки» 

Загальна кількість 

годин – 120 

Освітній рівень: 

«Бакалавр» 

Курс: Семестр: 

2 3-й 

Вид занять Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Змістових модулів –2 
Лабораторні 

заняття 
22 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 3 

Практичні 

заняття 
год. 

Семінарські 

заняття 
  год. 

Самостійна 

робота 
46 год. 

Форма контролю: 

екзамен 
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою дисципліни «Комп’ютерна електроніка та електротехніка» є надання 

студентам знань та навичок про основи електротехніки і електроніки - 

ознайомити студентів з основними законами електротехніки, фізичними 

явищами у напівпровідникових приладах, підсилювачами електричних 

сигналів, принципом дії імпульсних пристроїв та перетворювачів змінного 

струму. 
. 

Завданнями дисципліни є: 

- надати інформацію з теоретичних основ електротехніки; 

- надати інформацію з теоретичних основ напівпровідникових приладів; 

- надати інформацію з теоретичних основ аналогових і цифрових схем 

електронних пристроїв; 

- навчити студента розраховувати електричні кола постійного струму з одним 

і більше джерелом живлення; 

- навчити студента розраховувати електричні кола синусоїдального струму; 

- навчити студента методики дослідження параметрів і характеристик 

електронних приладів за допомогою комп’ютерних програм; 

- навчити студента самостійно виробляти конструктивні рішення з побудови 

електронних вузлів. 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- основні закони електротехніки; 

- фізичні явища в напівпровідниках; 

- утворення й властивості p-n переходу; 

- пристрій, принцип дії й характеристики напівпровідникових приладів; 

- основні параметри підсилювачів; 

- роботу логічних елементів і інших імпульсних пристроїв; 

- принцип дії перетворювачів змінного струму. 

 

вміти: 

-   розрахувати електричні ланцюги постійного струму; 

-   досліджувати характеристики напівпровідникових приладів; 

-   скласти схеми пристроїв на напівпровідникових приладах; 

-   досліджувати аналогові й імпульсні пристрої на комп'ютерах. 

 

володіти: методами інженерних розрахунків кіл постійного і змінного струму, 

навичками досліджування принципів роботи і характеристик електронних 

приладів, методами вибору і застосування електронних пристроїв. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії кіл. Електронні напівпровідникові 

прилади 

Тема 1. Електричні кола постійного струму                                                       

Основні визначення і закони електричних кіл. Розрахунки кіл постійного 

струму з одним джерелом живлення 

Тема 2.  Електричні кола однофазного синусоїдного струму 

Елементи електричного кола синусоїдного струму. Зображення синусоїдної 

величини вектором. Основні величини змінного струму. Прості електричні кола 

змінного струму. 

Тема 3. Магнітні кола 

Основні визначення. Величини, що характеризують магнітне поле. Закон 

повного струму. Закон електромагнітної сили (закон Ампера). Закон 

електромагнітної індукції 

Тема 4. Утворення p-n переходу.  Напівпровідникові діоди  

Загальні відомості.  Утворення p  n переходу. Контакт метал – 

напівпровідник. Випрямні діоди. Стабілітрони.  Тунельні й звернені діоди 

Тема 5. Транзистори  

Структурна схема й умовне графічне позначення БТ. Принцип роботи БТ 

Розрахунок режиму спокою підсилювального каскаду на біполярному транзисторі 

БТ. Структурна схема й умовне графічне позначення ПТ. Принцип роботи ПТ.  

Тиристори. 

Змістовий модуль 2. Електронні перетворювальні пристрої 

Тема 6. Інтегральні мікросхеми. ПЛІС  

Інтегральні схеми.  ПЛІС. 

Тема 7. Підсилювачі електричних сигналів  

Загальні відомості. Принцип побудови підсилювальних каскадів. 

Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах. Підсилювальний каскад на 

польовому транзисторі. 

Тема 8. Імпульсні пристрої  

Загальна характеристика. Ключовий режим роботи транзисторів. Логічні 

елементи 

Тема 9. Тригери. Генератори імпульсів  

Загальні відомості про тригери. Характерні явища для тригерів. R-S – 

тригери D – тригери. Т-тригер. JK-тригер. Загальні відомості про генератори 

імпульсів. Особливості й фізичні явища, принцип дії генераторів імпульсів. 

Тема 10. Випрямлячі  

Загальні відомості. Однофазний однопівперіодний випрямляч. Однофазний 

мостовий випрямляч. Сгладжуючі фільтри 

Тема 11. Стабілізатори напруги  

Загальні відомості. Параметричні стабілізатори напруги. Компенсаційні 

стабілізатори напруги 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття 

або завдання на самостійну 

роботу 

Кількість годин балів 

лк лаб 

сем

. 

(пр.

)  

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1.    Основи теорії кіл. Електронні напівпровідникові прилади 

1 

Лекція 1 Електричні ланцюги 

постійного струму  

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Дослідження лінійних кіл 

постійного  струму з одним 

джерелом живлення 

- 2 - - 3 

2 

Лекція 2 Електричні кола однофазного 

синусоїдного струму 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 2 

Дослідження кіл постійного 

струму з декількома 

джерелами живлення 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 1 

Розрахунок лінійних кіл 

постійного  струму з одним 

джерелом живлення (метод 

накладення, метод контурних 

струмів, метод вузлових 

потенціалів) Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 10 5 

3 

Лекція3 Магнітні кола 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Розрахунок кіл синусоїдного 

струму 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 1 

Магнітне коло. Закон Ампера - - - 10 5 

4 

Лекція 4 Утворення p-n переходу.  

Напівпровідникові діоди 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 4 

Дослідження 

напівпровідникових діодів 

- 2 - - 3 

5 

Лекція 5 Транзистори 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 5 

Дослідження біполярних 

транзисторів 

- 2 - - 3 

6 
ПМК1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

- - - - 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
ПМК1 Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 

     

Всього за змістовий модуль 1  

(годин: лк=10, лаб=10, ср=30) 

10 10 - 20 35 

Змістовий модуль 2.   Електронні перетворювальні пристрої 

8 

Лекція 6 Інтегральні мікросхеми. ПЛІС 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 6 

Дослідження польових 

транзисторів 

 2 - - 3 

9 

Лекція 7 Підсилювачі електричних 

сигналів 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Дослідження ключового 

режиму роботи транзисторів 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 3 

Розрахунок підсилювального 

каскаду 

- - - 13 5 

10 

Лекція 8 Імпульсні пристрої 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 8 

Дослідження імпульсних 

пристроїв 

- 2 - - 3 

11 

Лекція 9 Тригери. Генератори імпульсів 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 
Дослідження тригерів 

- 2 - - 3 

12 

Лекція 10 Випрямлячі 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 10 

Дослідження випрямляча 

однофазного струму 

- 2 - - 2 

13 

 

Лекція 11 Стабілізатори напруги 2 - - - - 

Лабораторна 

робота 11 

Дослідження стабілізаторів 

напруги 

- 2 - - 2 

Самостійна 

робота 4 

Принцип побудови і роботи 

підсилювального каскаду на 

польовому транзисторі 

- - - 13 5 

14 

ПМК2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 
- - - - 10 

15 

 
Всього за змістовий модуль 2  

(Годин: лк=12, лаб=12, ср=26) 

12 12 - 26 35 

Екзамен - - - - 30 

 Всього з навчальної дисципліни 22 22 - 46 100 
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5 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

 

ПМК 1 

1. Електрична енергія і електричне коло. 

2. Характеристики і параметри електричного кола постійного струму. 

3. Закони Кірхгофа. 

4. Еквівалентні перетворення в електричних колах. 

5. Метод контурних струмів. 

6. Метод вузлових потенціалів. 

7. Метод накладення. 

8. Основні властивості електричного кола. 

9. Елементи електричного кола змінного струму. 

10. Синусоїдальні струми в елементах електричного кола. 

11. Нерозголуджене електричне коло при синусоїдальному струмі. 

12. Розголуджене електричне коло при синусоїдальному струмі. 

13.   Магнітні кола. 

14. Дайте визначення p-n переходу. 

15. Охарактеризуйте рух основних носіїв зарядів через p-n перехід. 

16. Охарактеризуйте рух неосновних носіїв зарядів через p-n перехід. 

17. Охарактеризуйте властивості p-n переходу. 

18. Чим характеризується зворотне включення p-n переходу? 

19. Наведіть ВАХ при зворотному включенні p-n переходу. 

20. Наведіть параметри ВАХ при зворотному включенні. 

21. Чим характеризується пряме включення p-n переходу? 

22. Наведіть ВАХ при прямому включенні p-n переходу. 

23. Наведіть параметри ВАХ при прямому включенні. 

24. Описати утворення контакту метал-напівпровідник. 

25. В яких випадках опір переходу на границі метал-напівпровідник змінюється у  

більший або менший бік? 

26. Які властивості має  перехід між металом і напівпровідником? 

27. Як називається перехід між металом і напівпровідником? 

28. Що називається біполярним транзистором? 

29. На які два типи поділяються біполярні транзистори в залежності від 

чергування областей з різними типами електропровідності? 

30. Що називається базою біполярного транзистора? 

31. Що називається емітером? 

32. Що називається колектором? 

33. Які схеми включення біполярних транзисторів? 

34. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполярного 

транзистора за схемою включення із загальним емітером. 

35. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполярного 

транзистора за схемою включення із загальним колектором. 

36. Яка напруга прикладається між колектором і базою у pnp  транзистора? 
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37. Який струм протікає через колекторний перехід коли електронний струм 

дорівнює нулю 0еІ ? 

38. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполярного 

транзистора за схемою включення із загальною базою. 

39. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполярного 

транзистора за схемою включення із загальною базою. Чому дорівнює 

колекторний струм у германієвих транзисторах? 

40. Чому дорівнює колекторний струм у кремнієвих транзисторах? 

41. Що показує коефіцієнт передачі струму? 

42. Яку схему біполярного транзистора використовують найчастіше? 

43. Навести класифікацію, умовне графічне зображення та графічні 

характеристики  польових транзисторів. 

44. Описати призначення виводів польових транзисторів. 

45. Навести конструкцію  та принцип роботи польового транзистора з керованим 

np   переходом. 

46. Навести конструкцію  та принцип роботи МДН-транзистора з вбудованим 

каналом. 

47. Навести конструкцію  та принцип роботи МДН-транзистора з індукованим 

каналом. 

48. Дайте визначення ІМС. 

49. Наведіть класифікацію ІМС. Дайте визначення напівпровідникових  ІМС. 

 

ПМК 2 

 

1. Що називається випрямлячем електричного струму? Наведіть і опишіть 

структурну схему джерела вторинної електроенергії. 

2. Наведіть визначення і класифікацію стабілізаторів напруги. 

3. Наведіть визначення і умовно-графічні позначення тригерів. 

4. Наведіть визначення електричного імпульсу. Наведіть основні форми 

електричних імпульсів. 

5. Наведіть співвідношення для електричного кола, що володіє тільки активним 

опором. 

6. Наведіть схему і параметри однопівперіодного однофазного випрямляча. 

7. Наведіть структурну схему підсилювача зі зворотним зв'язком. Приведіть 

класифікацію зворотних зв’язків. 

8. Приведіть основні показники підсилювачів електричного струму. 

9. Приведіть визначення та схему на операційному підсилювачі компаратору. 

10. Приведіть визначення та схему на операційному тригеру Шмітта. 

11. Охарактеризуйте принцип роботи блокінг-генератора. 

12. Наведіть визначення випрямляча змінного струму. Наведіть та опишіть схему 

та часові діаграми роботи однопівперіодного випрямляча. 

13. Наведіть схему і принцип роботи мостового випрямляча електричного струму. 

14. Приведіть схему і опишіть принцип роботи параметричного стабілізатора 

напруги. 
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15. Приведіть схему і опишіть принцип роботи компенсаційного стабілізатора 

напруги. 

16. Наведіть визначення і схеми основних видів сгладжуючих фільтрів. 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна 

 

1. Загальна електротехніка: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл., 

які навчаються за напрямом підготовки «Процеси машини та обладнання 

агропромислового виробництва» / В. В. Овчаров, О. Ю.Вовк. Мелітополь: 

Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 310с. 

2. Єремєєв В.С., Чураков А.Я., Строкань О.В., Соловйова М.М. 

Мікроелектроніка. Мелітополь: Видавництво Мелітопольського державного 

педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, 2013. 180 с. 5.  

3. Квітка С. О., Курашкін С. Ф., Соломаха О. В. Електроніка та мікросхемо 

техніка.Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 184 с.  

4. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікро 

схемотехніка. К. : Каравела, 2003. 368с.  

5. Мелешин, В. И. Транзисторная преобразовательная техника. М.: Техносфера, 

2009. 628с. 8. Миловзоров О. В., Панков И.Г. Электроника. М.: Высш. школа, 

2004. 288 с.  

6. Стахів П. Г. Коруд В. І., Гамала О.Є. Основи електроніки: функціональні 

елементи та їх застосування. Львів: «Новий світ», «Магнолія плюс», 2003. 

208с. 

7. Строкань О.В., Мірошниченков М.Ю. Комп’ютерна електроніка та 

електротехніка: лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-

поліграфічний центр «Люкс», 2020. 111 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Овчаров В.В., Вовк О.Ю. Загальна електротехніка. Мелітополь: 

Видавничополіграфічний центр «Люкс», 2018. 310с. 

2. Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В. Електроніка та мікросхемо техніка. 

К.: Обереги, 2000. 300 с.  
 
 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

1. Строкань О.В. Комп’ютерна електроніка та електротехніка. URL: 

http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=2903&notifyeditingon=1. 

2. Строкань О.В. Комп’ютерна електроніка та електротехніка. URL: 

http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kompjuterna-elektronika-ta-elektrotehnika/. 
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http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=2903&notifyeditingon=1
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