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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітньо-професійна 

програма, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

11 

Галузь знань  

15 – Автоматизація 

та приладобудування 

Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність  

151 – «Автоматизація 

та комп’ютерно-

інтегровані 

технології» 

Рік підготовки 
(курс) 

Змістових модулів – 2 Освітньо-професійна 

програма 

«Комп’ютерно-

інтегровані 

технологічні процеси 

і виробництва»  

2-й 2-й 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання______КПф__ 
                                ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 330 

3-й 4-й 3-й 4-й 

Лекції, год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6,11 

самостійної роботи 

студента – 12,22 

Освітній ступінь 

«Бакалавр» 

24 26 8 8 

Практичні, год. 

10 10 4 4 

Лабораторні роботи, год. 

26 14 6 4 

Самостійна робота, год. 

120 100 162 134 

Вид контролю 

іспит 
диф. 

залік 
іспит 

диф. 

залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 110/220; 

для заочної форми навчання – 34/296. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Електроніка та мікросхемо 

техніка» є формування знань про основні закони електричних ланцюгів 

постійного і змінного струму, основні технічні параметри напівпровідникових 

приладів і мікроелектронної техніки, а також розробкою на їх засаді 

комп’ютеризованих систем управління виробництвом і гнучких виробничих 

систем різного призначення, придбання навичок роботи з приладами і 

обладнанням та використання різних методик вимірювань. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Електроніка та 

мікросхемо техніка» є отримання студентами знань, практичних навичок і уміння 

використовування сучасної елементної бази електронної техніки для вирішення 

задач по розробці, створенню, виробництву та експлуатації засобів і систем 

автоматики, телемеханіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни бакалавр повинен 

знати: 

– особливості процесів у напівпровідникових структурах; 

– технології виготовлення й застосування напівпровідникових пристроїв та 

мікросхем;  

– принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між 

собою;  

– методи побудови аналогових і цифрових електронних приладів;  

– Принципи роботи цифрових інтегральних схем: режими роботи, 

параметри та характеристики, особливості застосування при розробці цифрових 

пристроїв; 

уміти: 

– розрізняти напівпровідникові діоди, біполярні та польові транзистори, 

тиристори на схемах та у виробах;  

– визначати призначення та властивості основних функціональних вузлів 

аналогової електроніки: підсилювачів, генераторів у схемах;  

– використовувати операційні підсилювачі для побудови різноманітних 

схем;  
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– застосовувати логічні елементи, для побудови логічних схем, грамотно 

вибирати їх параметри та схеми включення.вірно оформлювати конструкторську 

документацію по створенню і впровадженню в виробництво пристроїв і систем на 

основі електронної елементної бази, в тому числі з використанням електронної 

обчислювальної техніки. 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти України (перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 15 «Автоматизація та 

приладобудування», спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» навчальна дисципліна «Електроніка та 

мікросхемотехніка» забезпечує набуття здобувачами освіти наступних 

компетентностей. 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел. 

К12. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і 

мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в 

системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях. 

К15. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на 

основі розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і 

експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та системи 

керування. 

К19. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 

інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати 

та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані 

середовища для вирішення задач автоматизації. 

Програмні результати (ПР), згідно ОПП, які здобуває студент під час 

вивчення цієї навчальної дисципліни: 

ПР02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, 

мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і 

проблем автоматизації. 
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ПР11. Вміти виконувати роботи з проектування систем автоматизації, знати 

зміст і правила оформлення проектних матеріалів, склад проектної документації 

та послідовність виконання проектних робіт з врахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 (семестр 3) 

Змістовий модуль 1 Аналогова електроніка 

Тема 1 Електропровідність напівпровідників 

1.1. Ввідне заняття. Основи електроніки. 

1.2. Основи електрофізики напівпровідників. 

1.3. Перехідні процеси в лінійних електричних ланцюгах. 

Тема 2 Діоди та транзистори 

2.1. Напівпровідникові діоди. Класифікація, система умовних позначень. 

2.2. Стабілітрони. Схеми включення. 

2.2. Транзистори. Класифікація та система умовних позначень. Принцип дії 

біполярного транзистора (БПТ). 

2.3. Схеми включення БПТ, сімейства статичних характеристик. 

2.4. Підсилювальні каскади на БПТ (ЗЕ та ЗК). 

2.5. Польові транзистори з керуючим p-n переходом. 

2.6. Підсилювальні каскади на польових транзисторах. 

Тема 3 Джерела живлення та стабілізатори 

3.1. Одно та двохполуперіодні випрямлячі. 

3.2. Параметричні стабілізатори. 

3.3. Параметричні стабілізатори з управляючим транзистором. 

3.4. Ключові стабілізатори. 

Тема 4 Операційні підсилювачі (ОП) 

4.1. Основні параметри та характеристики. Схеми включення. 

4.2. Типові використання ОП. 

4.3. Характеристики ОП, охопленого від’ємним зворотнім зв’язком. 

4.4. Частотна корекція ОП.  Види корекції,  побудова АЧХ ОП. 
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4.5. Амплітудно- та фазочастотні (АЧХ і ФЧХ) характеристики 

підсилювачів. 

 

Тема 5 Активні фільтри 

5.1. Нижніх та верхніх частот. 

5.2. Смугові, загороджуючи. 

5.3. Фільтри Баттерворта, Чебишева, та їх порівняльні характеристики. 

5.4. Активні фільтри: схемна реалізація.  Розрахунки фільтрів з 

використанням довідкових таблиць. 

Модуль 2 (семестр 4) 

Змістовий модуль 2 Цифрова електроніка 

Тема 1 Логічні елементи та мінімізація логічних функцій 

1.1. Особливості цифрових сигналів.  

1.2 Цифрові сигнали,  логічні елементи. 

1.3. Таблиці істинності,  комбінації логічних елементів. 

Тема 2 Комбінаційні та послідовні мікросхеми 

2.1. Комбінаційні схеми: дешифратори, шифратори, їхній принцип дії.  

2.2. Мультиплексори та демультиплексори, їхнє призначення і робота.  

2.3. Дешифратори та шифратори – основні вузли перетворювачів сигналів.  

2.4. Суматори та їх типи. 

2.5. Комбінаційні суматори, їх схеми та робота. 

Тема 3 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 

3.1. Паралельні та послідовні АЦП, їхній принцип дії.  

3.2. Принципові схеми аналого-цифрових перетворювачів. двотактного 

інтегрування та їх часові діаграми роботи.  

3.3. Розрахунок АЦП. 

3.4. Принципові схеми ЦАП з двійково-зваженими опорами та матрицями 

R-2R.  

3.5. Розрахунок ЦАП. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна скорочена форма заочна скорочена форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

лк пз лаб. с.р.  лк пз лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 (семестр 3) 

Змістовий модуль 1 Аналогова електроніка 

Тема 1. Електро-

провідність 

напівпровідників 

32 4 2 4 22 30 - - - 30 

Тема 2. Діоди та 

транзистори 

34 5 2 5 22 34 2 1 1 30 

Тема 3. Джерела 

живлення та 

стабілізатори 

34 5 2 5 22 34 2 1 1 30 

Тема 4. 

Операційні 

підсилювачі (ОП) 

35 5 2 6 22 36 2 1 2 31 

Тема 5. Активні 

фільтри 

35 5 2 6 22 36 2 1 2 31 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

170 24 10 26 110 170 8 4 6 152 

Семестровий 

контроль:  іспит 

10 - - - 10 10 - - - 10 

Усього годин за 

модулем 1 

180 24 10 26 120 180 8 4 6 162 
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Модуль 2 (семестр 4) 

Змістовий модуль 2 Цифрова електроніка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 6. Логічні 

елементи та 

мінімізація 

логічних 

функцій 

20 4 2 4 10 32 2 - - 30 

Тема 7. 

Комбінаційні та 

послідовні 

мікросхеми 

50 12 4 4 30 42 2 2 2 36 

Тема 8. 

Аналого-

цифрові та 

цифро-аналогові 

перетворювачі 

40 10 4 6 20 38 4 2 2 30 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

110 26 10 14 60 112 8 4 4 96 

ІНДЗ (КР, РГ, 

к/р): КПф  

30 - - - 30 30 - - - 30 

Семестровий 

контроль: диф. 

залік 

10 - - - 10 10    10 

Усього годин за 

модулем 2 

150 26 10 14 100 150 8 4 4 134 

Усього годин  330 50 20 40 220 330 16 8 10 296 
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

 Модуль 1   

1 Розрахунок трансформатора живлення 2 1 

2 Розрахунок випрямляча живлення 2 1 

3 Розрахунок параметричного стабілізатора живлення 2 1 

4 Розрахунок схеми з загальним емітером та колектором 4 1 

 Усього годин за модулем 1 10 4 

 Модуль 2   

5 Розрахунок схеми сполучення термопари та термоопору  2 1 

6 Розрахунок схеми сполучення термісторів та пірометрів  2 1 

7 Розрахунок фільтрів низьких частот 4 1 

8 Розрахунок нормалізаторів та аналогово-цифрового 

перетворювача 

2 1 

 Усього годин за модулем 2 10 4 

 Усього годин 20 8 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 
1 2 3 4 

 Модуль 1    

1 Дослідження роботи однонапівперіодного і двонапівперіодного 

випрямляча 

4 1 

2 Дослідження статичних характеристик біполярного транзистору 5 - 

3 Дослідження підсилювальних каскадів на біполярному 

транзисторі 

5 1 

4 Дослідження підсилювальних каскадів на польовому транзисторі 6 2 

5 Дослідження операційних підсилювачів 6 2 

 Усього годин за модулем 1 26 6 

 Модуль 2   

6 Дослідження роботи фільтрів 2 - 

7 Дослідження логічних елементів  2 1 

8 Дослідження роботи суматорів 2 - 

9 Дослідження роботи тригерів 2 1 

10 Дослідження роботи лічильників 2 1 

11 Дослідження роботи аналогово-цифрових перетворювачів 2 1 

12 Дослідження роботи цифро-аналогових перетворювачів 2 - 

 Усього годин за модулем 2 14 4 

 Усього годин 40 10 
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8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

дфн зфн 
1 2 3 4 

 Модуль 1   
1 Типи провідності, середній час життя носія, дрейф та 

дифузія 
10 22 

2 Силові діоди 20 30 

3 Схеми заміни БПТ. Складові транзистори Дарлінгтона та 
Шиклаї 

20 30 

4 Ключі на основі польових транзисторів 20 30 
5 Тиристори. Класифікація та УГЗ. Принцип дії та ВАХ 

тиристора 
20 30 

6 Активні фільтри: схемна реалізація 20 30 
 Усього забезпечення аудиторних занять * 110 152 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р) - - 

 Забезпечення семестрового контролю: іспит 10 10 

 Усього годин за модулем 1 120 162 

 Модуль 2   

7 Таблиці істинності,  комбінації логічних елементів 15 15 
8 Комбінаційні суматори, їх схеми та робота 15 15 
9 Таблиці функціонування регістрів різних типів 15 36 

10 Аналогові та цифрові відлікові пристрої 15 30 
 Усього забезпечення аудиторних занять * 60 96 

 Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р): КПф 30 30 

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік 10 10 

 Усього годин за модулем 2 100 134 
 Усього годин 220 296 

 

Примітка: 

* − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, 

лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи. 

 

9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та відповіді на питання, лабораторні та практичні роботи. 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, тестування, усне опитування, іспит, диференційований 

залік. 
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11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Модуль 1 

Вид занять Змістовий модуль 1 Сума 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

Лекції (відвідування, 

конспект, 

опитування) 

1 1 1 1 1 5 

Лабораторні роботи 

(виконання, звіт, 

захист) 

5 10 5 5 5 30 

Практичні заняття 

(опитування) 
2 2 2 2 2 10 

Поточний контроль:  

тести 5 5 5 5 5 25 

індивідуальна 

робота 
10 10 

Іспит  20 

Усього  100 

Модуль 2 

Вид занять Змістовий модуль 1 Сума 

 Т6 Т7 Т8  

Лекції 

(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

2 5 3 10 

Лабораторні роботи 

(виконання, звіт, 

захист) 

5 15 15 35 

Практичні заняття 

(опитування) 
6 6 6 18 

Поточний контроль:  

тести 3 3 3 3 3 3 3 21 

індивідуальна 

робота 
16 16 

Диф. залік – – 

Усього  100 

 

Примітка. Т1, Т2, ..., Т8 – теми 

 



13 
 

  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проєкту (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 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр». Ч. 1. 44 с. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр». Ч. 2. 66 с. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр». Ч. 1. 51 с. 
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4. Методичні вказівки щодо виконання практичних занять з навчальної 

дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані 

технологічні процеси і виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр». Ч. 2. 14 с. 

5. Методичні вказівки щодо виконання курсового проєкту з навчальної 

дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» зі спеціальності  

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-

професійною програмою «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і 

виробництва» освітнього ступеня «Бакалавр». 41 с. 

6. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Електроніка та мікросхемотехніка» зі спеціальності 151 – «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» освітнього 

ступеня «Бакалавр». 18 с. 

 

13. Рекомендована література 

Основна 

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 електроніки. Київ: університет «Україна», 

2006. 307 с. 

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

Харків: Компанія СМІТ, 2005. Ч. 1. 200 с. 

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

Харків: Компанія СМІТ, 2005. Ч. 2. 248 с. 
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Додаткова 

5. 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. 

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. Електроніка для всіх. URL: http://easyelectronics.uа/ 

2. Устройство и принцип работы электронных компонентов. URL: 

http://hightolow.uа/index.php. 

3. Практическая электроника. URL: 

http://www.ruselectronic.com/ 

4. Основы электроники: учебник для вузов. URL: 

http://www.unt.kiev.ua/library_books 

 


