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Силабус 

з навчальної дисципліни 

«Комп‘ютерна електроніка та схемотехніка» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський)  

Освітня програма: «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання 2. Семестр 3 

Кількість кредитів: 6. Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік  

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Когдась Максим Григорович 

Профайл викладача http://ais-krnu.at.ua/index/kogdas-m-g/0-33 

Контактна інформація Ел. адреса: kogdasmax@gmail.com 

Телефон: +38(097)0606503 

Контакт Telegram: @Alafrael 

Контакт Viber: Кодась Максим 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/   

Графік консультацій 1 раз на тиждень загальна консультація (графік); 

Індивідуальні, онлайн консультації за 

домовленістю (звертатись за контактами 

наведеними вище) 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції, лабораторні заняття (на яких 

відбувається ґрунтовне опрацювання та засвоєння найбільш важливих і типових в 

методологічному відношенні тем навчального курсу), консультування з 

викладачем (групове, індивідуальне, тематичне, проблемне, ситуативне, онлайн), 

самостійна робота з використанням навчальної літератури та наочних посібників. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп‘ютерна електроніка та 

схемотехніка» є формування знань про основні закони електричних ланцюгів 

постійного і змінного струму, основні технічні параметри напівпровідникових 

приладів і мікроелектронної техніки, придбання навичок роботи з приладами і 

обладнанням та використання різних методик вимірювань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп‘ютерна електроніка 

та схемотехніка» є вивчення теоретичних основ аналогової і цифрової 

схемотехніки, включаючи принципи роботи напівпровідникових приладів і 

методів аналізу і розрахунку електронних схем; розгляд принципів роботи 

класичних електронних схем: підсилювачів, генераторів, перетворювачів, 

viber://chat/?number=0970606503
http://193.189.127.179:5010/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Uz1RfFoDKcTt2BCgN1pK7yAbvTb3uDdOF3k78U63Ozw/edit?usp=sharing
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запам'ятовуючих пристроїв; вивчення сучасної елементної бази електроніки: 

діоди, транзистори, операційні підсилювачі, інтегральні схеми, в тому числі 

побудовані на базі перепрограмованої логіки; знайомство з програмними 

засобами моделювання електронних схем. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями як в колективі, так 

і самостійно. 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

Z4. Знання та розуміння предметної області професійної діяльності. 

Z7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Z10. 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 розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

Z11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Z12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

P1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії. 

P5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування 

до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків, 

кіберфізичних систем тощо. 

P6. Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні 

системи та мережі різного виду та призначення. 

P7. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, 

включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, 

брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, 

різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення 

їх ефективності. 
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P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді презентацій, 

науково-технічних звітів. 

P12. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та 

їхніх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання. 

P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій. 

P14. Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням усіх 

аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. 

P15. Здатність аргументувати вибір методів розв’язування спеціалізованих 

задач, критично оцінювати отримані результати, обґрунтовувати та захищати 

прийняті рішення. 

 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі 

функціонування комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, збирання даних та 

моделювання в комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії.  

N4. Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, соціальному і 

екологічному контексті. 

N9. Знати принципи, методи та засоби проектування, побудови та 

обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення. 

N7. Знати принципи програмування, засоби сучасних мов програмування, 

основних структур даних 

N12. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, формулювання і 

розв’язування технічних задач спеціальності, використовуючи методи, що є 

найбільш продуктивними для досягнення поставлених цілей. 

N13. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для 

спеціальності. 

N14. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 
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Структура курсу 

ЛК 

год. 

ЛБ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Основи аналогової електроніки 

4 4 8 

Тема 1. Основні 

поняття і закони 

з електричних і 

магнітних кіл 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що 

лежать в основі функціонування 

комп’ютерних засобів, систем та мереж. 

N2. Мати навички проведення експериментів, 

збирання даних та моделювання в 

комп’ютерних системах. 

N13. Вміти розв’язувати задачі аналізу та 

синтезу засобів, характерних для 

спеціальності. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

8 10 24 

Тема 2. 

Електронні 

напівпровіднико

ві прилади та 

пристрої на їх 

основі 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що 

лежать в основі функціонування 

N2. Мати навички проведення експериментів, 

збирання даних та моделювання в 

комп’ютерних системах. 

N14. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

– – 2 
Тестування зі 

змістового 

модуля 1 

Закріплення отриманих знань і навичок 
Проходження 

тесту 

Змістовий модуль 2 

Основи цифрової електроніки 

8 8 18 

Тема 3. 

Особливості 

цифрових 

сигналів та 

основи цифрової 

електроніки 

N2. Мати навички проведення експериментів, 

збирання даних та моделювання в 

комп’ютерних системах. 

N3. Знати новітні технології в галузі 

комп’ютерної інженерії.  

N14. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

10 10 22 

Тема 4. 

Комбінаційні та 

послідовні 

мікросхеми 

N2. Мати навички проведення експериментів, 

збирання даних та моделювання в 

комп’ютерних системах. 

N12. Вміти застосовувати знання для 

ідентифікації, формулювання і розв’язування 

технічних задач спеціальності, 

використовуючи методи, що є найбільш 

продуктивними для досягнення поставлених 

цілей. 

N13. Вміти розв’язувати задачі аналізу та 

синтезу засобів, характерних для 

спеціальності. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 
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ЛК 

год. 

ЛБ 

год. 

СР 

год. 
Тема Результати навчання Завдання 

8 10 22 

Тема 5 Аналого-

цифрові та 

цифро-аналогові 

перетворювачі 

N3. Знати новітні технології в галузі 

комп’ютерної інженерії.  

N4. Знати та розуміти вплив технічних 

рішень в суспільному, соціальному і 

екологічному контексті. 

N14. Вміти системно мислити та 

застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей. 

Вивчення 

теоретичних 

засад, 

практичні та 

індивідуальні 

завдання 

– – 2 
Тестування зі 

змістового 

модуля 2 

Закріплення отриманих знань і навичок 
Проходження 

тесту 

 2  
Підсумкове 

тестування 
Закріплення отриманих знань і навичок 

Проходження 

тесту 

– – – Семестровий контроль: диф. залік 

38 44 98 Усього годин за семестр 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

лабораторних занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, вчасність 

виконання завдань, розуміння 

матеріалу та комплексність 

звіту 

2 Тестування зі 

змістового модуля 1 

Після закінчення тем 1-2 Самостійність, правильність 

виконання завдань 

3 Тестування зі 

змістового модуля 2 

Після закінчення тем 3-5 Самостійність, правильність 

виконання завдань 

4 Індивідуальне завдання Передостанній тиждень 

навчання 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання  

5 Підсумкове тестування Останнє заняття з 

дисципліни 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://krnu.org/course/view.php?id=1113 

1. Відвідування лабораторних занять. 

2. Активна і продуктивна участь у лабораторних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 
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4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за  

всі види навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

Лекції 

(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

2 2 2 2 5 10 

Лабораторні 

роботи 

(виконання, 

звіт, захист) 

7 7 7 7 7 35 

інші види  

поточн. 

контролю: 

   

індив. завдання 10 15 25 

Тести 1–2 10 10 20 

Тест 3. Підсумковий модуль 10 10 

Диф. залік   – 

Усього   100 
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Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами (детально 

відпрацювання наведене у методичних вказівках щодо самостійної роботи).   

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» (http://www.kdu.edu.ua/Documents/ 

metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освіти та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar  

Методичне забезпечення  

http://krnu.org/course/view.php?id=1113  

Програма навчальної дисципліни. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Критерії оцінювання. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних занять. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Петренко І. А. Основи електротехніки та електроніки: навч. посібник для 

дистанційного навчання: у 2 ч. Ч. 1: Основи електротехніки. Київ: Університет 

«Україна», 2006. 441 с. 

2. Петренко І. А. Основи електротехніки та електроніки: навч. посібник для 

дистанційного навчання: у 2 ч. Ч. 2: Основи електротехніки. Київ: Університет 

«Україна», 2006. 307 с. 

3. Оксанич А. П., Притчин С. Е., Вашерук О. В. Комп’ютерна електроніка. 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: СМІТ, 

2005. Частина 1. 200 с. 

4. Оксанич А. П., Притчин С. Е., Вашерук О. В. Комп’ютерна електроніка: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: СМІТ, 

2005. Частина 2. 248 с. 

 

Допоміжна 

5. Oksanich A. P., Prytchyn S. E., Kohdas M. G.Gas  Sensors  Based on  

Semiconductor  Porous  Layers. –Warsaw:  RSGlobal Sp.zO.O., 2020. 112с. 

6. МОДЕЛЮВАННЯ СЕНСОРУ PD/POR-GAAS ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 

ВОДНЮ. ХVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та 

поля технічних і біологічних об’єктів»: Матеріали конференції. – Кременчук: 

КрНУ, 2019. С. 101–102. 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar
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7. Оксанич А. П., Когдась М. Г., Чебенко В. М., Мащенко М. А., 

Остріковська Д. А. Моделювання і дослідження діоду Шотткі на основі поруватих 

напівпровідників. Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського, 2019. № 5. С. 148–154. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://easyelectronics.ru/. 

2. http://hightolow.ru/index.php. 

3. http://www.ruselectronic.com/ 

4. https://youtube.com/playlist?list=PLE0XpL2OmJv-Jiyl3Sj7Nki2Cq385-1Z6 

 


