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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування  
показників  

Галузь знань,  
спеціальність,  

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  - 4  

Галузь знань 

12  

«Інформаційні техно-
логії» 

обов`язкова 

Загальна кількість  
годин - 120 

Спеціальність  

122 «Комп’ютерні нау-
ки» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 2 3 

Тижневих наванта-
ження: 

аудиторних занять – 2 

самостійна робота 
студента – 3 

Ступінь вищої освіти 

«Бакалавр» 
 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 
Лабораторні 

заняття 
22 год. 

Практичні 
заняття 

- 

Курсова ро-
бота 

30 год. 

Самостійна 
робота 

46 год. 

Форма контролю: 
екзамен 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою навчальної дисципліни «Електротехніка та комп’ютерна електроніка» 
є надання студентам знань та навичок про основи електротехніки і електроніки - 

ознайомити студентів з основними законами електротехніки, фізичними яви-
щами 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 еле-

ктронних пристроїв; 
- навчити студента розраховувати електричні кола постійного струму з од-

ним і більше джерелом живлення; 
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- навчити студента розраховувати електричні кола синусоїдального струму; 
- навчити студента методики дослідження параметрів і характеристик еле-

ктронних приладів за допомогою комп’ютерних програм; 
- навчити студента самостійно виробляти конструктивні рішення з побудо-

ви електронних вузлів. 
 

Результати навчання (з урахуванням soft skills) 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 
у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

    

Загальні компетентності: 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяль-

ності. 
Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань. 
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та фо-
рми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя. 

 

Фахові компетентності 
Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформацій-

них системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, 
показників результативності функціонування операційних систем і системного 
програмного забезпечення. 
 

Soft skills: 

- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 
уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою по-
зицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побу-
дови відносин у команді;  

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на пуб-
ліці; проводити презентації; 

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;  
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- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 
уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;  

- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 
уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;  

- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, тер-
піння, повага до колег. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 Основи теорії кіл. Електронні напівпровідникові прила-
ди 

Тема 1. Електричні кола постійного струму      
[1, с.12-15; 2, с.160-165, конспект лекцій за темою 1]                                                

1.1 Основні визначення і закони електричних кіл 

1.2 Розрахунки кіл постійного струму з одним джерелом живлення 

Тема 2.  Електричні кола однофазного синусоїдного струму 

[2, с.169-174], конспект лекцій за темою 2] 

2.1 Елементи електричного кола синусоїдального струму 

2.2 Зображення синусоїдальної величини вектором 

2.3 Основні величини змінного струму 

2.4 Прості електричні кола змінного струму 

Тема 3. Магнітні кола 

[2, с.56-80, конспект лекцій за темою 3] 

3.1 Основні визначення 

3.2 Величини, що характеризують магнітне поле 

3.3 Закон повного струму 

3.4 Закон електромагнітної сили (закон Ампера) 

3.5 Закон електромагнітної індукції 
Тема 4. Утворення p-n переходу.  Напівпровідникові діоди  
[2, с.15-27; 3, с.3-8, конспект лекцій за темою 4] 

4.1 Загальні відомості 
4.2 Утворення p  n переходу 

4.3 Контакт метал – напівпровідник 

4.4 Випрямні діоди 

4.5 Стабілітрони. 
Тема 5. Транзистори  
[2, с.30-37, с.42-53; 3, с.16-21, с.26-29], конспект лекцій за темою 5] 

5.1 Структурна схема й умовне графічне позначення БТ 

5.2 Принцип роботи БТ 

5.3 Розрахунок режиму спокою підсилювального каскаду на 

біполярному транзисторі БТ 

5.4 Структурна схема й умовне графічне позначення ПТ 

5.5 Принцип роботи ПТ 

5.6  Тиристори 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BE11
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8012
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B521
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B722
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BE23
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BF24
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BE31
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B232
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B733
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B734
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B735
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B741
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8342
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BA43
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%B244
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8145
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8151
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BF52
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8053
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8053
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8154
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D0%BF55
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118213#%D1%8256
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Змістовий модуль 2 Електронні перетворювальні пристрої 
Тема 6. Інтегральні мікросхеми. ПЛІС  
[2, с.56-80, конспект лекцій за темою 6] 

6.1 Інтегральні схеми 

6.2 ПЛІС 

Тема 7. Підсилювачі електричних сигналів  
[4, с.56-80, конспект лекцій за темою 7] 

7.1 Загальні відомості 
7.2 Принцип побудови підсилювальних каскадів 

7.3 Підсилювальні каскади на біполярних транзисторах 

7.4 Підсилювальний каскад на польовому транзисторі 
Тема 8. Імпульсні пристрої  
[2, с.122-135, конспект лекцій за темою 8] 

8.1 Загальна характеристика 

8.2 Ключовий режим роботи транзисторів 

8.3 Логічні елементи 

Тема 9. Тригери. Генератори імпульсів  
[2, с.115-120, конспект лекцій за темою 9] 

9.1 Загальні відомості 
9.2 Характерні явища для тригерів 

9.3 R-S – тригери 

9.4 D – тригери 

9.5 Т-тригер 

9.6 Генератори імпульсів 

Тема 10. Випрямлячі  
[2, с.146-151, конспект лекцій за темою 10] 

10.1 Загальні відомості 
10.2 Однофазний однопівперіодний випрямляч 

10.3 Однофазний мостовий випрямляч 

10.4 Сгладжуючі фільтри 

Тема 11. Стабілізатори напруги  
[2, с.154-159, конспект лекцій за темою 11] 

11.1 Загальні відомості 
11.2 Параметричні стабілізатори напруги 

11.3 Компенсаційні стабілізатори напруги 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D1%9661
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BF62
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%B771
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BF72
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BF73
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BF74
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%B781
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BA82
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BB83
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%B791
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D1%8592
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D1%8293
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D1%8294
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D1%8295
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%B396
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%B7101
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BE102
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BE103
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D1%81104
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%B7111
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BF112
http://op.tsatu.edu.ua/mod/book/view.php?id=118234#%D0%BA113
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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 постійно-
го струму  

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 1 

Дослідження лінійних кіл 
постійного  струму з одним 
джерелом живлення 

- 2 - - 3 

2 

Лекція 2 Електричні кола однофазного 
синусоїдного струму 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 2 

Дослідження кіл постійного 
струму з декількома джерела-
ми живлення 

- 2 - - 3 

Самостійна 
робота 1 

Розрахунок лінійних кіл 
постійного  струму з одним 
джерелом живлення (метод 
накладення, метод контурних 
струмів, метод вузлових по-
тенціалів) Підготовка до лабо-
раторної роботи 

- - - 10 5 

3 

Лекція3 Магнітні кола 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 3 

Розрахунок кіл синусоїдного 
струму 

- 2 - - 3 

Самостійна 
робота 2 

Магнітне коло. Закон Ампера - - - 12 5 

4 

Лекція 4 Утворення p-n переходу.  
Напівпровідникові діоди 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття4 

Дослідження напівпровіднико-
вих діодів 

- 2 - - 3 

5 

Лекція 5 Транзистори 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 5 

Дослідження біполярних тран-
зисторів 

- 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: 42 год. 10 10 - 22 35 

Змістовий модуль 2.   Електронні перетворювальні пристрої 

8 

Лекція 6 Інтегральні мікросхеми. ПЛІС 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 6 

Дослідження польових транзи-
сторів 

 2 - - 3 

9 

Лекція 7 Підсилювачі електричних сиг-
налів 

2 - - - - 

Лабораторне 
заняття7 

Дослідження ключового режи-
му роботи транзисторів 

- 2 - - 2 

Самостійна ро-
бота 3 

Розрахунок підсилювального 
каскаду 

- - - 12 5 

10 

Лекція 8 Імпульсні пристрої 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття8 

Дослідження імпульсних при-
строїв 

- 2 - - 3 

11 

Лекція 9 Тригери. Генератори імпульсів 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття9 

Дослідження тригерів 
- 2 - - 3 

12 

Лекція 10 Випрямлячі 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття10 

Дослідження випрямляча од-
нофазного струму 

- 2 - - 2 

13 

Лекція 11 Стабілізатори напруги 2 - - - - 

Лабораторне 
заняття 11 

Дослідження стабілізаторів 
напруги 

- 2 - - 2 

Самостійна ро-
бота 4 

Принцип побудови і роботи 
підсилювального каскаду на 
польовому транзисторі 

- - - 12 5 

14 

ПМК2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 
- - - - 10 

15 

Всього за змістовий модуль 1: 48год. 12 12 - 24 35 

Курсова робота    30  

Екзамен     30 

Всього з навчальної дисципліни 42+48+30 22 22 - 46 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА  
ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 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 чер-
гування 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 біполяр-
ного транзистора за схемою включення із загальним емітером. 

35. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполяр-
ного транзистора за схемою включення із загальним колектором. 



10 

 

36. Яка напруга прикладається між колектором і базою у pnp  транзисто-
ра? 

37. Який струм протікає через колекторний перехід коли електронний струм 
дорівнює нулю 0еІ ? 

38. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполяр-
ного транзистора за схемою включення із загальною базою. 

39. Наведіть умовне графічне зображення і робочі характеристики біполяр-
ного транзистора за схемою включення із загальною базою. Чому дорівнює ко-
лекторний 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 харак-
теристики  польових транзисторів. 

44. Описати призначення виводів польових транзисторів. 
45. Навести конструкцію  та принцип роботи польового транзистора з керо-

ваним np   переходом. 
46. Навести конструкцію  та принцип роботи МДН-транзистора з вбудова-

ним каналом. 
47. Навести конструкцію  та принцип роботи МДН-транзистора з індукова-

ним каналом. 
 

Підсумковий модульний контроль 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 ак-

тивним опором. 
6. Наведіть схему і параметри однопівперіодного однофазного випрямляча. 
7. Наведіть структурну схему підсилювача зі зворотним зв'язком. При-

ведіть класифікацію зворотних зв’язків. 
8. Приведіть основні показники підсилювачів електричного струму. 
9. Приведіть визначення та схему на операційному підсилювачі компара-

тору. 
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. 
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14. Приведіть схему і опишіть принцип роботи параметричного стабілізато-
ра напруги. 

15. Приведіть схему і опишіть принцип роботи компенсаційного стабіліза-
тора напруги. 

16. Наведіть визначення і схеми основних видів сгладжуючих фільтрів. 
 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

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: Видав-
ничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 310с. 

2. Єремєєв В.С., Чураков А.Я., Строкань О.В., Соловйова М.М. Мікроелек-
троніка. 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.: Техно-
сфера, 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 елек-
тротехніка: лабораторний практикум. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний 
центр «Люкс», 2020. 111 с. 
  

Допоміжна 

8. Овчаров В.В., Вовк О.Ю. Загальна електротехніка. Мелітополь: Видав-
ничополіграфічний центр «Люкс», 2018. 310с. 

9. Сенько В.І., Панасенко М.В., Сенько Є.В. Електроніка та мікросхемо 
техніка. К.: Обереги, 2000. 300 с.  

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Освітній портал ТДАТУ 

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

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Сайт кафедри КН http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kompjuterna- 

elektronika-ta-elektrotehnika/

http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/kn/wp-content/uploads/sites/16/kee_navch.-posibnyk-do-lr.04.02.2-kopyja.pdf
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
http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kompjuterna-%20elektronika-ta-elektrotehnika/
http://www.tsatu.edu.ua/kn/course/kompjuterna-%20elektronika-ta-elektrotehnika/


 


