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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Схемотехніка систем 

керування» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки за ОС «бакалавр» зі спеціальності 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є питання аналізу і 

розрахунку типових схемотехнічних рішень систем керування, що 

використовуються при побудові електронних схем, а також комплексу 

питань, пов'язаних з синтезом, ефективним використанням і правильною 

експлуатацією аналогових, імпульсних і цифрових електронних пристроїв 

систем керування. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисциплінами, що забезпечують 
вивчення «Схемотехніка систем керування» є дисципліни бакалаврського 
циклу: «Основи метрології», «Теоретичні основи електротехніки», 
«Електричні апарати», «Силова перетворювальна техніка». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 
модулів: 

Змістовний модуль 1. «Пристрої аналогової схемотехніки систем 
керування» 

Змістовний модуль 2. «Пристрої цифрової схемотехніки систем 
керування» 

Види занять з дисципліни: лекції, практичні заняття, лабораторні 
заняття, самостійна робота. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Схемотехніка систем 

керування» є 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.  



1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Схемотехніка систем 
керування» є 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. 
 

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні: 

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. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Пристрої аналогової схемотехніки систем 
керування 
 Тема 1. Елементна база аналогової та цифрової схемотехніки систем 
керування. Напівпровідникові діоди. 
 Тема 2. Тиристори та біполярні транзистори. Польові транзистори та 
IGBT. 

Тема 3. Підсилювачі електричних сигналів. 
Тема 4. Операційні підсилювачі 

Змістовний модуль 2. Пристрої цифрової схемотехніки систем керування 
Тема 5. Основи цифрової електроніки. 
Тема 6. Комбінаційні функціональні вузли схемотехніки систем 

керування. 
Тема 7. Тригери. 
Тема 8. Лічильники та елементи операційних пристоїв. Цифро-

аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання диф. залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на лекціях, 
практичних та лабораторних заняттях, захист практичних та лабораторних 
робіт, комплекти тестових завдань для проведення поточного контролю, 
реферати, диф. залік. 




