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Опис навчальної дисципліни 

Назва освітньо- 

професійної програми 

Компʼютерна інженерія 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 123 Компʼютерна інженерія 

Статус дисципліни Обов’язкова компонента освітньо-професійної 
програми ООК 15, вивчається у 3 семестрі ІІ курсу 

Мова викладання українська 

Форми та види 

проведення 
навчальних занять 

Форма навчання – денна. 

Види навчальних занять: лекції, лабораторні 

заняття. 

 
 

Обсяг дисципліни 

6 кредитів ECTS 

- загальна кількість 180 год. 

- лекції – 30 год. 

- лабораторні заняття - 30 год 

- самостійна робота - 120 год. 

 Юрко Олексій Олексійович, 

к.т.н., доцент кафедри електронних апаратів 

http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/yurko-oleksiy-

oleksiyovych  

Контактний телефон +38 (050)7670930 

E-mail yurkoalexe@gmail.com 

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) 
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Мета і завдання 

вивчення дисципліни 

Метою викладання дисципліни є вивчення 

загальних принципів побудови та функціонування 

електронних апаратів та систем передачі та 

перетворення інформації; структури та методів 

аналізу електронних кіл, на основі яких будуються 

пристрої передачі та перетворення інформації. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у 

студентів сукупності знань, вмінь та уявлень 

побудови та функціонування електронних апаратів 
та систем передачі та перетворення інформації. 



 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціальні задачі та 

практичні проблеми під час професійної діяльності в 

комп’ютерній   галузі   або   навчання,   що   передбачає 
застосування теорій та методів комп’ютерної інженерії і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності, 

спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

Z1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 

Z2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

Z3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

Z4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово 

P11. Здатність оформляти отримані робочі результати у 

вигляді презентацій, науково-технічних звітів 
P13. Здатність вирішувати проблеми у галузі 

комп’ютерних та інформаційних технологій, визначати 

обмеження цих технологій 

Програмні 

результати 

навчання 

N1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в 

основі функціонування комп’ютерних засобів, систем та 

мереж 

N6. Вміти застосовувати знання для ідентифікації, 

формулювання і розв’язування технічних задач 

спеціальності, використовуючи методи, що є найбільш 

придатними для досягнення поставлених цілей 

N7. Вміти розв’язувати задачі аналізу та синтезу засобів, 

характерних для спеціальності 

N8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі 

здібності до формування нових ідей 
N11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних 

джерелах для розв’язання задач комп’ютерної інженерії 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

К-сть годин  

Тема 

Результати 

навчання 

л
к
 

п
з 

л
б

 

ср
 

Змістовий модуль 1 Електронні кола та сигнали 

4 – 4 10 Тема 1. Математичні моделі сигналів та систем N 1,6,7,8,11 

4 – 6 10 Тема 2. Методи розрахунку складних 
електричних кіл 

N 1,6,7,8,11 

4 – 6 10 Тема 3. Аналіз електричних кіл під 
гармонічною дією 

N 1,6,7,8,11 

2 – – 10 Тема 4. Перетворення сигналів у нелінійних і N 1,6,7,8,11 



 

 

    параметричних колах  

Змістовий модуль 2. Елементи електронних приладів 

4 – 4 10 Тема 5. Напівпровідникові прилади N 1,6,7,8,11 

2 – 4 10 Тема 6. Оптоелектронні прилади N 1,6,7,8,11 

2 – 4 20 Тема 7. Елементи цифрової техніки N 1,6,7,8,11 

Змістовий модуль 3. Електронні прилади 

4 – 2 20 Тема 8. Підсилювачі. Пристрої на операційних 
підсилювачах 

N 1,6,7,8,11 

4 – – 20 Тема 9. Імпульсні та цифрові мікроелектронні 
пристрої 

N 1,6,7,8,11 

30 – 30 120 Усього годин 
 

 

Політика оцінювання. Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ Завдання Термін виконання Критерії оцінювання 

1 Перевірка  виконання 

практичних робіт  (у тому 

числі питання, винесені на 

самостійне опрацювання) 

Згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань, 

розуміння матеріалу, 

творчість 

2 Виконання та захист 

лабораторних робіт 

Згідно розкладу: 
http://193.189.127.179:5010 

Самостійність, правильність, 

вчасність виконання завдань, 

розуміння матеріалу та 
комплексність звіту 

3 Проходження тематичних 
тестових завдань 

Наприкінці теми Правильність, вчасність 
виконання завдань 

4 Модульний контроль Наприкінці змістовних 
модулів 

Правильність, вчасність 
виконання завдань 

5 Підсумкове тестування Останнє заняття з 
дисципліни 

Самостійність, правильність 
виконання завдань 

 

При оцінюванні результатів навчання керуються Положенням про 

проведення поточного і семестрового контролю в Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 

(http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polog_pot_semestr_kontrol.pdf ) 
 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування практичних та лабораторних занять. 

2. Активна і продуктивна участь на лабораторних заняттях (додаткові 

бали за роботу у команді, творчий підхід). 
3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів). 

5. Виконання тестових завдань. 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/polog_pot_semestr_kontrol.pdf
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Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять, складові контролю 
Максим. 

бал 

Поточний контроль  

Лекційні заняття: відвідування, наявність конспекту та 
активність 

10 

Лабораторні роботи: підготовка, опрацювання результатів та 
оформлення звіту, захист 

30 

Розрахунково-графічне завдання: виконання, оформлення, 
захист 

10 

Тест за змістовним модулем 1 10 

Тест за змістовним модулем 2 10 

Тест за змістовним модулем 3 10 

Підсумковий тест (залік) 20 

Підсумок 100 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі 

види навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 

35-59 

 

FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 
складання 

 

0-34 

 

F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

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

3. Академічна доброчесність. У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf ), 

«Положенняпро перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і 

навчальних робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf


 

 

«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. 

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.pdf  
 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних, телекомунікаційних технологій. 
 

Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт 

Юрко О.О. Методичні вказівки щодо лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Основи електроніки» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Компʼютерна інженерія» освітньо-професійної 

програми «Компʼютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

Кременчук, 2022 р. – 81 с. 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи 

Юрко О.О. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи електроніки» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Компʼютерна інженерія» освітньо-професійної 

програми «Компʼютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр», 

Кременчук, 2022 р. – 26 с. 

4. Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи 

Юрко О.О. Методичні вказівки щодо розрахунково-графічної роботи з 

навчальної дисципліни «Основи електроніки» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 123 – «Компʼютерна інженерія» освітньо-

професійної програми «Компʼютерна інженерія» освітнього ступеня 

«Бакалавр», Кременчук, 2022 р. – 33 с. 

5. Засоби діагностики знань: індивідуальна контрольна робота, 

тести для поточного та підсумкового контролю. 

 

Рекомендована література 

Базова 

1. Васильєва Л.Д., Медведенко Б.І., Якименко Ю.І. Напівпровідникові 

прилади: Підручник. Киів: ІВЦ Видавництво “Політехніка”, 2003. 338 с. 
2. Волощук Ю. І. Сигнали та процеси у радіотехніці: у 4 кн. Кн. 1. Харків 

: Компанія СМІТ, 2003. 580 с. 

3. Готра З. Ю., Лопатинський І.Є., Лукіянець Б.А., Микитюк З.М., 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/%20metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf


 

 

Петрович І.В. Фізичні основи електронної техніки: Підручник. Львів: 

Видавництво “Бескид Бит”, 2004. 880 с. 

4. Гумен Б. М., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл 

: у 3 кн. Киів : Вища шк., 2003. 

5. Коваль Ю. О., Гринченко Л. В., Милютченко І. О. , Рибін О. І. Основи 

теорії кіл. Ч. 1. Харків : Компанія СМІТ, 2008. 432 с. 

6. Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. Промислова електроніка та 

мікросхемотехніка: Теорія і практикум: навч. посіб. Київ: Каравела, 2004. 432 с. 
 

Додаткова 

1. Mospan V., Fomovskaya O., Fomovskii F., Yurko A., Nevliudova V. 

Possibility of the Optimal Control Method Application in Energy-Consuming 

Technological Processes of RED Production. «International Conference on Modern 

Electrical and Energy Systems» Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University, Ukraine, September 23-25, 2019, P. 286–289. 

2. Yurko A., Kuharenko D. Simulation of work of the photodiode in the 

simulator ELECTRONICS WORKBENCH ІI Міжнародний форум «IT Тренди: 

великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»: Тези доповідей, 20–21 листопада 

2015 р. − Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського, 2015 . С. 9–10. 
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