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1 Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна заочна 

Галузь знань, 
спеціальність,  

освітній ступінь денна заочна 

Кількість кредитів 
Галузь знань 

14 «Електрична 
інженерія»  

4  

вибіркова 

Модулів 
1 Рік підготовки: 

Змістових модулів 
2 3-й 3-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання 
– 

Семестр 

Загальна кількість 
годин 5-й 6-й 

120 

Спеціальність: 
141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка» 

 

Лекції 
Тижневих годин  

навчання 
аудиторних 

16 год. 4 год. 

2,2  Лабораторні роботи 
Тижневих годин  

самостійної роботи 
студента 

12 год. 4 год. 

Практичні роботи 
12 год. 4 год. 4,4  

Самостійна робота 
80 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання: 
– 

Вид контролю 
 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Диф. залік 
 

співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 40/80=0,5; 
для заочної форми навчання – 12/108=0,12. 



 

2 Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування знань з питань розрахунку аналогових і цифрових 
електронних схем, які можуть бути використані при розробці, впровадженні 
та експлуатації апаратних засобів обробки, передачі і захисту інформації, при 
створенні автоматизованих систем керування.  

Завдання: набуття теоретичних та практичних навичок, які дають змогу 
самостійно здійснювати проекту діяльність: розрахунок і вибір аналогових і 
цифрових електричних схем систем керування електроприводом, які 
впроваджуються в експлуатацію. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

– основні властивості пасивних і активних елементів систем 
керування; 

– методи аналізу і синтезу основних класів аналогових і цифрових 
електронних схем, які застосовуються в системах керування; 

– комбінаційні функціональні вузли систем керування; 
– принцип дії основних схем та пристроїв елементної бази систем 

керування аналогової та цифрової дії в дискретному та 
інтегральному виконанні; 

– сучасний стан та можливості програмно-технічних комплексів, що 
використовуються для розрахунку схем аналогової та цифрової дії;  

– основні класи аналогових і цифрових електронних схем систем 
керування; 

– шляхи аналізу режимів роботи пасивних і активних елементів 
аналогових і цифрових електронних схем систем керування; 

уміти: 
– розраховувати основні класи аналогових і цифрових електронних 

схем систем керування; 
– оцінювати працездатність основних класів аналогових і цифрових 

електронних схем шляхом аналізу режимів роботи їх пасивних і 
активних елементів; 

– досліджувати принципи дії цифрових мікроелектронних пристроїв 
та аналізувати області їх застосування; 

– аналізувати  логічні і запам’ятовуючі елементи, комбінаційних і 
послідовних функціональних вузлів; 

– оцінювати техніко-економічну ефективність застосування 
електронних цифрових пристроїв та ескізно визначати їхні основні 
параметри; 

– оцінювати сумісність цифрових пристроїв з іншими пристроями; 
– працювати з сучасними засобами автоматизованого проектування 

систем керування. 



 

3 Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль 1. «Пристрої аналогової схемотехніки систем 

керування» 
Тема 1 Елементна база аналогової та цифрової схемотехніки систем 

керування. Напівпровідникові діоди. Етапи розвитку електроніки. Фізичні 
основи побудови напівпровідникових пристроїв*. Класифікація 
напівпровідникових пристроїв. Напівпровідникові резистори, їх 
класифікація, функції та застосування. Фізичні процеси в p-n переході*. ВАХ 
ідеального p-n переходу. Реальний p-n перехід, схема заміщення та ВАХ. 
Класифікація напівпровідникових діодів. 

Тема 2 Тиристори та біполярні транзистори. Польові транзистори та 
IGBT. Класифікація , принцип дії та ВАХ тиристорів. Включення та 
виключення тиристорів. Принцип дії біполярного транзистора. Схеми 
ввімкнення біполярних транзисторів. Режими роботи біполярних 
транзисторів. Принцип дії польового транзистора. Будова і принцип дії 
транзисторів з керуючим переходом*. Будова і принцип дії транзисторів з 
ізольованим затвором. Будова і принцип дії IGBT*. 

Тема 3 Підсилювачі електричних сигналів. Принцип дії електронного 
підсилювача. Класифікація та основні характеристики підсилювальних 
каскадів. Зворотні зв’язки у підсилювачах. Підсилювальні каскади на 
біполярних транзисторах. Підсилювальні каскади на польових 
транзисторах*. 

Тема 4 Операційні підсилювачі. Основні параметри операційних 
підсилювачів. Типові схеми ввімкнення та реалізація математичних операцій 
з допомогою операційних підсилювачів. Інвертуючий підсилювач. 
Інтегруючий підсилювач*. Диференціюючий каскад підсилення. 
Логарифмуючий підсилювач. Підсилювачі змінного струму на ОП*. 

 
Змістовний модуль 2. «Пристрої цифрової схемотехніки систем 

керування» 
Тема 5 Основи цифрової електроніки. Фізичні основи формування 

цифрових інформаційних сигналів. Діодні ключові схеми. Транзисторні 
ключі. Логічні елементи (ЛЕ), їх характеристики і параметри. Таблиці 
дійсності*. Особливості цифрових сигналів*. Основи алгебри, логіки*. 

Тема 6 Комбінаційні функціональні вузли схемотехніки систем 
керування.  Функції шифраторів та дешифраторів, їх види та схемотехнічне 
представлення. Мультиплексори та демультиплексори. Призначення, 
принцип дії, схемотехнічне представлення. Функції суматорів, їх види та 
схемотехнічне представлення*. 

Тема 7 Тригери. Асинхронні і синхронні RS, T, D і JK - тригери. 
Основні відомості і параметри. Таблиці переходів і часові діаграми. Синтез 
тригерів в різноманітних базисах*. 



Тема 8 Лічильники та елементи операційних пристоїв. Цифро-
аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі. Класифікація лічильників. 
Таблиці дійсності та часові діаграми. Лічильники на основі тригерів. 
Подільники частоти*. Регістри, перемножувачі та арифметико-логічні 
пристрої. Часові діаграми, схеми, можливості. Призначення ЦАП, АЦП, 
основні схеми та застосування. ЦАП з ваговими резисторами. ЦАП 
сходинкового типу. АЦП послідовного підрахунку.АЦП паралельної і 
паралельно–послідовної дії*. 

 
 
* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 



 
4 Структура навчальної дисципліни 

 
 

Кількість годин 
денна / заочна Назви змістовних модулів і тем 

Усього Л. Лаб. П. Інд. 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Пристрої аналогової схемотехніки систем 
керування 
Тема 1 Елементна база аналогової 
та цифрової схемотехніки систем 
керування. Напівпровідникові 
діоди. Етапи розвитку 
електроніки. Фізичні основи 
побудови напівпровідникових 
пристроїв*. Класифікація 
напівпровідникових пристроїв. 
Напівпровідникові резистори, їх 
класифікація, функції та 
застосування. Фізичні процеси в 
p-n переході*. ВАХ ідеального p-
n переходу. Реальний p-n перехід, 
схема заміщення та ВАХ. 
Класифікація напівпровідникових 
діодів. 

10/11 2/0,5 -/- 2/0,5 6/10 

Тема 2 Тиристори та біполярні 
транзистори. Польові транзистори 
та IGBT. Класифікація , принцип 
дії та ВАХ тиристорів. 
Включення та виключення 
тиристорів. Принцип дії 
біполярного транзистора. Схеми 
ввімкнення біполярних 
транзисторів. Режими роботи 
біполярних транзисторів. 
Принцип дії польового 
транзистора. Будова і принцип дії 
транзисторів з керуючим 
переходом*. Будова і принцип дії 
транзисторів з ізольованим 
затвором. Будова і принцип дії 
IGBT*. 

12/13,5 2/0,5 2/1 -/- 8/12 



 

 

Тема 3 Підсилювачі електричних 
сигналів. Принцип дії 
електронного підсилювача. 
Класифікація та основні 
характеристики підсилювальних 
каскадів. Зворотні зв’язки у 
підсилювачах. Підсилювальні 
каскади на біполярних 
транзисторах. Підсилювальні 
каскади на польових 
транзисторах*. 

16/14 2/- 2/- -/- 12/- 

Тема 4 Операційні підсилювачі. 
Основні параметри операційних 
підсилювачів. Типові схеми 
ввімкнення та реалізація 
математичних операцій з 
допомогою операційних 
підсилювачів. Інвертуючий 
підсилювач. Інтегруючий 
підсилювач*. Диференціюючий 
каскад підсилення. 
Логарифмуючий підсилювач. 
Підсилювачі змінного струму на 
ОП*. 

20/14,5 2/1 2/1 2/0,5 14/12 

Разом за змістовним модулем 1 58/53 8/2 6/2 4/1 40/48 
Змістовний модуль 2. Пристрої цифрової схемотехніки систем 
керування 
Тема 5 Основи цифрової 
електроніки. Фізичні основи 
формування цифрових 
інформаційних сигналів. Діодні 
ключові схеми. Транзисторні 
ключі. Логічні елементи (ЛЕ), їх 
характеристики і параметри. 
Таблиці дійсності*. Особливості 
цифрових сигналів*. Основи 
алгебри, логіки*. 

14/16 2/1 -/- 2/1 10/14 



 

* – матеріали, що виносяться на самостійне опрацювання. 

Тема 6 Комбінаційні 
функціональні вузли 
схемотехніки систем керування.  
Функції шифраторів та 
дешифраторів, їх види та 
схемотехнічне представлення. 
Мультиплексори та 
демультиплексори. Призначення, 
принцип дії, схемотехнічне 
представлення. Функції 
суматорів, їх види та 
схемотехнічне представлення*. 

16/14 2/- 2/1 2/1 10/12 

Тема 7 Тригери. Асинхронні і 
синхронні RS, T, D і JK - тригери. 
Основні відомості і параметри. 
Таблиці переходів і часові 
діаграми. Синтез тригерів в 
різноманітних базисах*. 

18/20 2/1 -/- 4/1 12/18 

Тема 8 Лічильники та елементи 
операційних пристоїв. Цифро-
аналогові та аналогово-цифрові 
перетворювачі. Класифікація 
лічильників. Таблиці дійсності та 
часові діаграми. Лічильники на 
основі тригерів. Подільники 
частоти*. Регістри, 
перемножувачі та арифметико-
логічні пристрої. Часові діаграми, 
схеми, можливості. Призначення 
ЦАП, АЦП, основні схеми та 
застосування. ЦАП з ваговими 
резисторами. ЦАП сходинкового 
типу. АЦП послідовного 
підрахунку.АЦП паралельної і 
паралельно–послідовної дії*. 

14/17 2/- 4/1 -/- 8/16 

Разом за змістовним модулем 2 62/67 8/2 6/2 8/3 40/60 
Усього годин 120/120 16/4 12/4 12/4 80/108 



 
5 Теми практичних занять 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
1 Напівпровідникові елементи ситем 

керування 
2 0,5 

2 Визначення характеристик операційних 
підсилювачів 

2 0,5 

3 Логічні функції цифрових ситем 
керування 

2 1 

4 Комбіновані пристрої цифрових систем  
керування 

2 1 

5 RS- та JK-тригери 2 0,5 
6 D- та T-тригери 2 0,5 
Усього годин 12 4 

 
6 Теми лабораторних робіт 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
1 Дослідження режимів роботи 

біполярних та польових транзисторів 
2 0,5 

2 Дослідження підсилювальних каскадів 
на біполярних та польових 
транзисторах 

2 0,5 

3 Дослідження типових схем на 
операційних підсилювачах 

2 1 

4 Дослідження напівпровідникових 
цифро-буквених індикаторів 

2 0,5 

5 Дослідження лічильників імпульсів 2 0,5 
6 Дослідження цифро-аналогових та 

аналого-цифрових перетворювачів 
2 1 

Усього годин 12 4 
 



 
7 Самостійна робота 

 
Кількість годин № 

з/п Назва теми Денна ф. Заочна ф. 
 Модуль 1 80 108 
1 Додаткове вивчення лекційного 

матеріалу 
30 65 

2 Підготовка до практичних та 
лабораторних занять 

30 43 

3 Підготовка до тестових завдань та 
написання реферату 

20 – 

Усього годин 80 108 
 

8 Методи навчання 
Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота. 

 
9 Методи контролю 

Опитування на лекціях, практичних та лабораторних заняттях, захист 
практичних та лабораторних робіт, комплекти тестових завдань для 
проведення поточного контролю, реферати, залік. 
 

10. Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна сума балів 
Лекції 10 
Практичні заняття 30 
Лабораторні заняття 30 
Поточний контроль: 

- тестові контрольні роботи: 
- змістовний модуль 1 
- змістовний модуль 2 
- самостійна робота щодо 

виконання практичних та 
лабораторних занять 

 
20 
10 
10 

 
 

10 
Підсумковий контроль: 

- залік 
 
 

Усього 100 
 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 
82–89 В 
74–81 С Добре 

64–73 D 
60–63 Е  Задовільно 

 
 

Зараховано 

35–59 FX 

Незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0–34 F 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
навчальної дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
навчальної 
дисципліни 

 



 
11. Рекомендована література 

Базова 
1. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника: учебник для 

вузов / Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. – М. : Радио и связь, 
2002. – 768 с. 

2. Пасынков В. В. Полупроводниковые приборы / В. В. Пасынков,  
Л. К. Чиркин.– СПБ.: Изд “Лань”, 2001. – 480 с. 

3. Бойко В. И. Схемотехника электронных систем. Аналоговые и 
импульсные устройства / В. И. Бойко, А. Н. Гуржий, В. Я. Жуйков и др. –  
СПб. : БХВ – Петербург, 2004. – 496 с. 

4. Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники: учеб. 
пособие / И. А. Данилов, П. М. Иванов. – М.: Высш. шк., 2000. – 752 с.  

5. Кучумов А. И. Электроника и схемотехника: учебное пособие /  
А. И. Кучумов. – М.: Гелиос АРВ, 2004. – 336 с. 

6. Щука А. А. Электроника. Учебное пособие / А. А. Щука.– СПб.: 
БХВ–Петербург, 2005. – 800 с. 

7. Забродин Ю. С. Промышленая электроника: Учебник для вузов /  
Ю. С. Забродин. – М.: Высш. школа, 1982. – 496 с. 

 
Допоміжна 

8. Корчинский А. П. Основы цифровой схемотехники: учебн. пособие /  
А. П. Корчинский. – Л.: КМУГА, 2000. – 276с. 

9. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника / Е. П. Угрюмов. – СПб. : 
БХВ-Петербург, 2007. – 800 с. 

10. Миловзоров О. В. Электроника / О. В. Миловзоров. – М.: Высшая 
школа, 2006. – 288 с. 

11. Новожилов О. П. Основы цифровой техники / О. П. Новожилов. – 
М. : РадиоСофт, 2004. – 528 с. 

12. Бабич Н. П. Компьютерная схемотехника. Методы построения и 
проектирования: учеб. пособие / Н. П. Бабич, И. А. Жуков. – К.: «МК–
Пресс», 2004. – 576 с. 

13. Лебедев О. Н. Изделия электронной техники. Цифровые 
микросхемы. Микросхемы памяти. Микросхемы ЦАП и АЦП / О. Н. 
Лебедев, А. И. Мирошниченко, В. А.Телец. –М.:Радио и связь, 1994. – 248с. 




