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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Основи електротехніки і електроніки 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського державного університету, 

циклова комісія електротехнічних та зварювальних 

дисциплін 

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія електротехнічних та 

зварювальних дисциплін Сердюк В.В. 

Рівень освіти 

Початковий рівень (короткий цикл), НРК України -  5 

рівень, FQ-EHEA – початковий цикл,      EQF-LLL -5 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
14 тижнів  протягом 5семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 2кредити 

ЄКТС, 60 годин, з яких 42годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 8 годин 

лабораторних занять, 4 годин практичних занять ),  

18годин становить самостійна робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Необхідні знання з: Фізика 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: здобуття системи знань в області електроніки, електротехніки і 

мікропроцесорної техніки в тому обсязі, для здатності вибирати необхідні електротехнічні, 

електронні, і мікропроцесорні пристрої. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.   

Вступ 

Роль електрифікації в розвитку господарського комплексу країни. Значення електротехнічної 

підготовки молодшого спеціаліста. Загальні відомості щодо змісту предмета, взаємозв'язок з 

іншими навчальними дисциплінами. Знайомство з електрообладнанням лабораторії 



 

 

електротехніки.Заходи з техніки безпеки під час роботи зі схемами під напругою. Захисне 

заземлення. 

   Література:[9] c.4-13; 

[4]с.3-14;  

[1] с.5-8; 

 

Розділ 1. Основи електротехніки 

Тема 1.1. Електричні кола постійного струму 

Електричний струм, різновиди електричного струму. Електричне коло: основні терміни та 

визначення, умовні позначення електричних кіл, що застосовуються в схемах. Електрорушійна 

сила джерела живлення, напруга на його затискачах. 

Напрямок, величина та густина електричного струму. Електрична провідність і опір 

провідників. Питомий опір і питома провідність. Залежність опору від температури. Резистори 

лінійні і нелінійні. Закон Ома для всього кола та окремої його ділянки. Падіння напруги на 

дільницях кола. Режими роботи кола: холостий хід, постійне та змінне навантаження. коротке 

замикання. Енергія та потужність електричного струму. Перетворення електричної енергії в 

теплову. Нагрівання проводів. Гранично допустимий ( номінальний) струм проводу. Вибір 

перерізу проводу з огляду на допустимий струм. Основні матеріали, що використовуються для 

виготовлення проводів, їх характеристика. Плавкі запобіжники. Використання теплової дії 

струму під час зварювання. 

 

Лабораторне заняття № 1 

Дослідження кола з послідовним та паралельним з’єднанням резисторів. 

Практичне заняття №1 

Розрахунок кіл постійного струму. 

Література: [8] с. 24-43;  

[9] с.31-56; 

[4] с. 34-58; 

[1] с.28-52;  

[3] с. 26-37; 45-49; 

 

Тема 1.2.  Електромагнетизм 

Основні властивості та характеристики магнітного поля ( напруженість, магнітна проникність, 

магнітна індукція, магнітний потік, магніторушійна сила, магнітний опір та магнітна 

напруга).Закон повного струму. Закон Ома для магнітного кола.Задачі розрахунку магнітних 

кіл (пряма, зворотна), алгоритм розв'язування прямої задачі.Електромагніти, їх практичне 

застосування. Вихрові струми. 

   Література: [8]c.49-64; 72-74; 

[1] с.69-98;101-104; 

[3] с.69-83; 

[9]c.63-92; 100-102; 

[4] c. 121-126; 

 

Тема 1.3. Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади. 

Загальні відомості про електричні вимірювання та електровимірювальні прилади: засоби 

вимірювання (міри, вимірювальні прилади, вимірювальні перетворювачі): прямі та опосередковані 

вимірювання; похибки вимірювань; Класифікація електровимірювальних приладів; умовні 

позначення на електровимірювальних приладах, загальні деталі та вузли електровимірювальних 

приладів.Вимірювальний механізм – основа вимірювального приладу. Поняття про логометрта 

детекторну системи.Вимірювання струму. Електромагнітний вимірювальний механізм. Прилади та 

схеми для вимірювання електричного струму. Шунти. Розширення меж вимірювання амперметра. 

Схема включення амперметра. Вимірювання напруги. Прилади і схеми вимірювання електричної 

напруги. Додаткові опори. Розширення меж вимірювання вольтметра. Схема включення 

вольтметра. Електронні цифрові вольтметри, їх будова та принцип дії. Вимірювання потужності. 

Електродинамічний вимірювальний механізм. Розширення меж вимірювання ватметра. 



 

 

Вимірювання електричної енергії. Індукційний вимірювальний механізм. Індукційні лічильники. 

Вимірювання опору. Омметри та мегомметри, їх будова та принцип дії. Вимірювання опору 

одинарним мостом постійного струму, методом амперметра і вольтметра. 

 

Лабораторне заняття № 2 

Дослідження однофазного індукційного лічильника. 

   Література: [8] с.134-160; 

[9]с. 200- 227; 325-327; 

[4]с. 311-345 

[1] с.318-338;342-345; 581; 

[3] с.127-150; 

[17] с.157-160; 

 

Тема 1.4.Однофазні кола змінного струму 

Змінний струм, визначення, отримання синусоїдальних величин, амплітуда, початкова фаза, кутова 

частота. Миттєві величини. Діюча та середня величини змінного струму.Зображення змінної 

синусоїдальної величини струму обертовим вектором. Необхідні та достатні параметри для 

характеристики синусоїдальної величини.Змінний струм кола з активним опором. Хвильова та 

векторна діаграма струму, напруги та потужності. Змінний струм у колі з індуктивністю. 

Змінний струм у колі з ємністю. Реактивний опір індуктивності та ємності. Середня (активна) 

та максимальна (реактивна) потужності кола з індуктивністю та кола з ємністю.Нерозгалужені 

кола змінного струму з активним опором та індуктивністю (R, L)та з активним опором та 

ємністю (R, С). Векторна діаграма струму та напруги. Зсув фаз між струмом та напругою. Повний 

опір кола. Трикутник опорів.Повна потужність. Трикутник потужностей. Поняття коефіцієнта 

потужності.Коло змінного струму з послідовним з'єднанням активного індуктивного та ємнісного 

опорів. Векторна діаграма. Розкладення напруги на активні та реактивні складові. Резонанс 

напруг. Умови виникнення резонансу напруг.Розгалужене коло змінного струму. Активні та 

реактивні складові струмів. Векторна діаграма розрахункові формули. резонанс струмів умови 

виникнення резонансу струмів. Техніко-економічне значення реактивної потужності в 

електричних мережах. Використання конденсаторів для компенсації реактивної потужності в 

електричних мережах. Інші способи підвищення коефіцієнта потужності. Тарифікація вартості 

електроенергії. 

 

Практичне заняття № 2 

Розрахунок нерозгалуженого кола змінного струму з послідовнім з’єднанням активного, індуктивного і 

ємністного опорів. 

Література:[8]c.74-104;  

[9]c.139-178;  

[4] c.144-168; 172-174 

[1] с. 116-164; 

[3] с.84-110; 

Тема 1.5. Трифазні електричні кола 

Трифазна система електричних кіл. Трифазне коло. Порівняння однофазної та трифазної систем 

змінного струму. Переваги трифазних систем. Генерування трифазної системи ЕРС. З'єднання 

обмоток трифазних генераторів зіркою. Співвідношення між лінійними та фазними напругами. 

З'єднання електроприймача зіркою. Рівномірне навантаження. Нерівномірне навантаження. 
:Коротке замикання та обрив однієї із фаз трифазного споживача за умови рівномірного 

навантаження в фазах. Роль нейтрального проводу. З'єднання обмоток трифазних генераторів в 

трикутник, недоліки цього з'єднання. Співвідношення між фазними та лінійними величинами. 

З'єднання електроприймача трикутником. Потужність трифазної системи. Вимірювання 

потужності. 

 

Лабораторне заняття № 3 

Дослідження трифазного кола при з'єднанні споживачів електроенергії зіркою. 

Література:[8] с. 80-82;106-116; 



 

 

[9] с. 183-198;  

[4] с.213-229 

[1] с.164-181;  

[3] с.110-126; 

Тема 1.6. Трансформатори 

Призначення, класифікація та область застосування трансформаторів. Будова однофазного 

трансформатора. Принцип дії однофазного трансформатора. Основні параметри 

трансформатора, і ЕРС обмоток, коефіцієнт трансформації , рівняння ЕРС і струмів. Явище 

електромагнітної індукції, само- і взаємоіндукція. Режими трансформатора. Режим холостого 

ходу. Складові струму холостого ходу основні рівняння та векторна діаграма у випадку 

холостого ходу. Робота трансформатора під навантаженням. Рівновага сил намагнічення 

обмоток. Залежність струму первинної обмотки від струму вторинної обмотки. Рівняння напруг. 

Зовнішня характеристика. Спрощена векторна діаграма навантаженого трансформатора. 

Номінальна потужність. Втрати енергії та ККД трансформатора. Умови роботи під час короткого 

замикання. Дослід проведення короткого замикання та його мета. 

Паралельна робота трансформаторів. Поняття щодо трифазних трансформаторів та 

вимірювальних трансформаторів. Регулювання напруги трансформатора. 

Зварювальні трансформатори, їх особливості. Регулювання зварювального струму. 

   Література:[8]c.64-67; 118-134; 

[4]c.121-133; 234-296;308-310 

[1] с.111-116; 182-199; 

[3] с.78-83; 155-171; 

[9] с.234-251; 

[6] с.194-196; 

 

 Тема 1.7. Електричні машини змінного струму 

Призначення, класифікація та область застосування машин змінного струму. Будова 

асинхронних електродвигунів. Статор, ротор з короткозамкненою та фазною обмотками. 

Принцип роботи асинхронного двигуна. Ковзання. Частота обертання ротора. Струми та опори 

в обмотках статора та ротора. Обертаючий момент і його залежність від ковзання, та напруги 

на затискачах електродвигуна. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск 

трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненими та фазними роторами. Схема пуску. 

Регулювання швидкості обертання. Реверсування. Синхронний генератор та синхронний 

двигун, їх будова, робота та область застосування. 

   Література:[8] с. 190-217;  

[9] с. 251-276; 291-296; 

[4] с. 349-371; 379-381; 

[1] с.199-211; 222-225; 233-239; 

[3] с.172-175;181-191; 200-214; 

Тема 1.8. Електричні машини постійного струму. 

Електричні машина постійного струму, їх основні елементи та призначення. Принцип роботи 

генератора постійного струму. Випрямлення струму колектором. Принцип роботи 

електродвигуна постійного струму. Робота колектора інвертором. Оборотність машини 

постійного струму. Типи обмоток якоря. Електрорушійна скла в обмотці якоря машини 

постійного струму. Поняття про реакцію якоря та комутацію. Генератор постійного струму з 

незалежним збудженням, його схема, характеристики. Генератор постійного струму з 

паралельним збудженням, його схема, зовнішня характеристика. Самозбудження генератора, 

умови самозбудження. Генератор постійного струму із змішаним збудженням, його схема, 

зовнішня характеристика. Узгоджене та зустрічне включення обмоток збудження. Двигуни 

постійного струму з послідовним, мішаним та незалежним збудженням, їх схеми. Пуск 

двигуна. Роль пускового та регулюючого реостатів. Обертаючий момент та його залежність від 

струму якоря та магнітного потоку, частоти обертання якоря. Рознос двигуна. Робочі 

характеристики. Регулювання швидкості та зміна напрямку обертання. Використання двигунів 

постійного струму. Спеціальні машини постійного струму. Зварювальні генератори. Схеми 

генератор - електродвигун. 



 

 

   Література:[8] с. 168-187; 

[9] с. 93-103; 108-112; 123-138 

[4] с.415-421; 425-455; 

[1] с.239-251; 260-281;  

[3] с.215-231; 

Тема 1.9. Основи електроприводу. 

Поняття про електропривод. Режими роботи електродвигунів: тривалий, короткочасний, 

повторно-короткочасний. Апаратура управління електродвигуном: рубильники, кнопкові станції, 

тумблер, пакетні вимикачі, контактори, повітряні автомати. Пускові та регулювальні реостати, 

електромагнітне реле; магнітні пускачі: нереверсивний та реверсивний, їх принцип дії та сфера 

застосування. Захисна апаратура: плавкі запобіжники, теплове реле, автоматичні і повітряні 

вимикачі максимального струму та мінімальної напруги, їх принцип дії та область застосування. 

Поняття про автоматизацію управління електроприводом. 

   Література:[8] с. 209-213; 216-223 

[9] с. 277-293; 539-540; 

[2] с. 206 - 210;  

[1] с.398-414;  

Тема 1.10. Передача та розподіл електричної енергії 

Загальні відомості про електричні станції та підстанції; Схеми електропостачання промислових 

підприємств від електричної системи. Поняття про єдину високовольтну мережу. Електричні 

мережі промислових підприємств: повітряні та кабельні лінії, розподільчі пункти. Проводи, кабелі, 

їх марки та сфера застосування. Захисне заземлення. 

   Література: [8] c. 230-249; 

[9] c. 301 - 323 

[4] c. 569 - 574 

[6] c. 214-217 

[1] с.362;365-376;390-396;  

[3] с.340-349; 

 

Змістовий модуль 2.   
Розділ 2. Основи електроніки 

Тема 2.1. Напівпровідникові прилади 

Поняття щодо зонної теорії твердого тіла. Чисті напівпровідники. Власна електронна та 

власна діркова провідності. Процеси регенерації та рекомбінації. 

Домішкові напівпровідники. Домішки донорні та акцепторні. Домішкові електронна та діркова 

провідності. Основні та неосновні носії зарядів. Фізичні основи утворення та вентильні 

властивості електронно-діркового (р-n) переходу. Вольт-амперні характеристики 

переходу.Будова, принцип дії, класифікація, умовні позначення напівпровідникових діодів: 

Статичні вольт-амперні характеристики та параметри випрямних діодів, стабілітронів, 

тунельного, повернутого діодів, варикапа. Біполярні транзистори, їх призначення, класифікація, 

умовні позначення. Будова, принцип дії, характеристики і параметри для схем увімкнення із 

загальною базою, загальним емітером, загальним колектором. Режими роботи полярного 

транзистора. Поняття про польові транзистори.Тиристори. Будова, принцип дії, статичні 

вольт-амперні характеристики та параметри одно операційних тиристорів. Комутаційні процеси 

в тиристорах. Застосування тиристорів у зварювальній техніці. Інші види напівпровідникових 

приладів (фотоелементи та фоторезистори ). 

 

Лабораторне заняття № 4 

Дослідження напівпровідникового діода. 

 Література:[8] c. 172-176; 286-312; 318; 334-350; 

[9] c. 385-390; 399-423; 

[4] c. 465-476;  

[1] с.465-525;  

[3] с.232-242; 246-268; 

[7] с.42- 44; 



 

 

Тема 2.2. Електронні підсилювачі 

Призначення та класифікація підсилювачів. Основні параметри підсилювачів. 

Підсилювальний (резистивний) каскад; фіксація за струмом бази; фіксація за напругою 

база-емітер; температурна компенсація. Режими роботи підсилювачів. Зворотний зв'язок у 

підсилювачах. 

   Література:[8] с. 373-407; 

[9]с.443-460; 

[6]с.250-254; 

[1] с.541-554;  

[3] с.304-318; 

Тема 2.3. Випрямні пристрої та стабілізатори 

Поняття про випрямлячі, їх призначення та класифікація. Однопівперіодний та 

двопівперіодний мостовий випрямляч. Вибір діодів для схем випрямлення. Трифазні 

випрямлячі. Тиристорні випрямлячі. Згладжувальні фільтри, їх різновиди та принцип роботи. 

Поняття про параметричні та компенсаційні стабілізатори. 

   Література:[8] с. 352-359; 364-370; 

[9] с. 423-433; 437-443; 351-359 

[4] с. 508-520; 526-531; 

[1] с.525-541  

[5]с.248-249; 

Тема 2.4. Інтегральні мікросхеми 

Поняття про мікроелектроніку. Поняття про структуру мікросхем і способи їх виготовлення. 

Велика інтегральна схема (ВІС) та понадвелика інтегральна схема (ПВІС), особливості їх 

виготовлення. Різновиди ВІС та ПВІС, область їх застосування. 

   Література:[8] с. 320-333;  

[4] с. 501-504;  

[1] с.584-586;597-607; 

[3] с.276-285; 

[5] с. 504-507;  

Тема 2.5. Мікропроцесорна техніка 

Призначення, будова та типи мікропроцесорів. Структура мікропроцесора. Принцип 

керування, програмне забезпечення. Автономні мікропроцесорні пристрої 

(мікрокалькулятори). Програмовані логічні контролери. 

Література:[4] с. 554-558;  

[1] с.662-666; 

[5] с. 347-378;  

[19] с. 189-204;  

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач фахової передвищої освіти зможе: 

РН1. 

Розрізняти різновиди електричного струму. Закон Ома для всього кола та окремої його 

ділянки. Знати: режими роботи кола, про перетворення електричної енергії в теплову. 

Вибирати переріз проводу з огляду на допустимий струм. Основні матеріали, що 

використовуються для виготовлення проводів, їх характеристику. Основні властивості 

та характеристики магнітного поля. Загальні відомості про електричні вимірювання та 

електровимірювальні прилади. Вимірювати електричні величини за допомогою 

електровимірювальних приладів. Розрізняти різновиди змінного електричного струму 

та проводити розрахунки кіл при послідовному і паралельному з’єднанні індуктивності, 

ємності та активного опору. Проводити розрахунки трифазних кіл. 

РН2. 

Описати призначення, будову та область застосування трансформаторів, 

електричних машин постійного і змінного струму. Вмітиме правильно вибирати їх 

залежно від потреби та режиму роботи. Підбирати проводи і кабелі в залежності від 

призначення та умов прокладання. 

РН3. Описувати та порівнювати напівпровідникові прилади, правильно їх 



 

 

використовувати.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 15 

Брати  участь у проектуванні та реалізації баз даних, вміти: вибирати оптимальний 

сервер баз даних для вирішення конкретного класу задач, розробляти архітектуру 

корпоративних інформаційних систем та виконувати їх реалізацію,  вибирати 

оптимальні програмні компоненти для роботи з корпоративними базами даних,  

створювати технологічні програмні продукти обробки даних,  вибирати оптимальні 

засоби для реалізації інформаційних потоків, застосовувати генератори звітів при 

виводі результатів 

ПРН 19 Вміти  підібрати тип та структуру комп’ютерної мережі,  планувати і реалізовувати 

комп’ютерні мережі, керувати мережними ресурсами,   здійснювати моніторинг та 

аналіз продуктивності, діагностувати та розв`язувати проблеми  сучасних 

комп’ютерних мереж, розробляти структурні схеми локальних обчислювальних 

мереж або модернізувати їх, організовувати та контролювати експлуатацію 

технічних і програмних засобів комп’ютерних мереж,  виконувати налагоджувальні і 

профілактичні роботи для технічних і програмних засобів комп’ютерних мереж. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.   

Тема 1. Вступ. 

Тема 1.1. Електричні кола постійного струму 

Л 1.  Вступ.Електричні кола постійного струму. Електричний струм, різновиди 

електричного струму. Електричне коло: основні терміни та визначення, умовні 

позначення електричних кіл, що застосовуються в схемах. Закон Ома для всього 

кола та окремої його ділянки. Електрорушійна сила джерела живлення, напруга на 

його затискачах. Напрямок, величина та густина електричного струму. Електрична 

провідність і опір провідників. Питомий опір і питома провідність. Залежність опору 

від температури. Перетворення електричної енергії в теплову. Нагрівання проводів. 

Гранично допустимий ( номінальний) струм проводу. Вибір перерізу проводу з 

огляду на допустимий струм. Основні матеріали, що використовуються для 

виготовлення проводів, їх характеристика. 

ПЗ 1 Розрахунок кіл постійного струму. 

ЛЗ 1 Дослідження кола з послідовним та паралельним з’єднанням резисторів. 

Тема 1.2.  Електромагнетизм 

Л 2.  Електромагнетизм. Основні властивості та характеристики магнітного поля ( 

напруженість, магнітна проникність, магнітна індукція, магнітний потік, 

магніторушійна сила, магнітний опір та магнітна напруга).Закон повного струму. 

Закон Ома для магнітного кола. Електромагніти, їх практичне застосування. Вихрові 

струми. 

Тема 1.3. Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади. 

Л 3 Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади.Загальні відомості про 

електричні вимірювання та електровимірювальні прилади. Вимірювання електричних 

величин. Електромагнітний вимірювальний механізм. Шунти. Розширення меж 

вимірювання амперметра. Схема включення амперметра. Додаткові опори. 



 

 

Розширення меж вимірювання вольтметра. Електродинамічний вимірювальний 

механізм. Індукційний вимірювальний механізм. 

ЛЗ 2 Дослідження однофазного індукційного лічильника. 

Тема 1.4.Однофазні кола змінного струму 

Л 4.  Однофазні кола змінного струму. Змінний струм у колі з індуктивністю. Змінний 

струм у колі з ємністю. Нерозгалужені кола змінного струму з активним опором та 

індуктивністю (R, L)та з активним опором та ємністю (R, С). Векторна діаграма 

струму та напруги. Зсув фаз між струмом та напругою. Повний опір кола. Трикутник 

опорів.Повна потужність. Трикутник потужностей. Поняття коефіцієнта 

потужності.Коло змінного струму з послідовним з'єднанням активного індуктивного 

та ємнісного опорів. Векторна діаграма. Резонанс напруг. Умови виникнення 

резонансу напруг. Розгалужене коло змінного струму. Векторна діаграма. Резонанс 

струмів, умови виникнення резонансу струмів. 

ПЗ 2.  Розрахунок нерозгалуженого кола змінного струму з послідовнім з’єднанням активного, 

індуктивного і ємністного опорів. 

Тема 1.5. Трифазні електричні кола 

Л 5.  Трифазні електричні кола. Трифазна система електричних кіл. З'єднання обмоток 

трифазних генераторів зіркою. Співвідношення між лінійними та фазними напругами. 

З'єднання електроприймача зіркою. Рівномірне навантаження. Нерівномірне 

навантаження. :Коротке замикання та обрив однієї із фаз трифазного споживача за 

умови рівномірного навантаження в фазах. Роль нейтрального проводу. З'єднання 

обмоток трифазних генераторів в трикутник. Співвідношення між фазними та 

лінійними величинами. З'єднання електроприймача трикутником. Потужність 

трифазної системи. Вимірювання потужності. 

ЛЗ 3.  Дослідження трифазного кола при з'єднанні споживачів електроенергії зіркою. 

Тема 1.6. Трансформатори 

Л 6.  Трансформатори. Призначення, класифікація та область застосування 

трансформаторів. Будова однофазного трансформатора. Принцип дії однофазного 

трансформатора. Основні параметри трансформатора, і ЕРС обмоток, коефіцієнт 

трансформації , рівняння ЕРС і струмів. Явище електромагнітної індукції, само- і 

взаємоіндукція. Режими роботи трансформатора. Втрати енергії та ККД 

трансформатора. Умови роботи під час короткого замикання. Паралельна робота 

трансформаторів. Поняття щодо трифазних трансформаторів та вимірювальних 

трансформаторів. Регулювання напруги трансформатора. 

Тема 1.7. Електричні машини змінного струму 

Л 7.  Електричні машини змінного струму. Призначення, класифікація та область 

застосування машин змінного струму. Будова асинхронних електродвигунів. 

Принцип роботи асинхронного двигуна. Ковзання. Частота обертання ротора. 

Струми та опори в обмотках статора та ротора. Обертаючий момент і його 

залежність від ковзання, та напруги на затискачах електродвигуна. Механічна 

характеристика асинхронного двигуна. Пуск трифазних асинхронних двигунів з 

короткозамкненими та фазними роторами. Схема пуску. Регулювання швидкості 

обертання. Реверсування. Синхронний генератор та синхронний двигун, їх 

будова, робота та область застосування. 

Тема 1.8. Електричні машини постійного струму. 

Л 8.  Електричні машини постійного струму.Електричні машина постійного струму, їх 



 

 

основні елементи та призначення. Принцип роботи генератора постійного 

струму.Принцип роботи електродвигуна постійного струму. Оборотність машини 

постійного струму.Генератор постійного струму з незалежним збудженням, його 

схема, характеристики. Генератор постійного струму з паралельним збудженням, 

його схема, зовнішня характеристика. Самозбудження генератора, умови 

самозбудження. Генератор постійного струму із змішаним збудженням, його 

схема, зовнішня характеристика. Двигуни постійного струму з послідовним, 

мішаним та незалежним збудженням, їх схеми. Пуск двигуна. Роль пускового та 

регулюючого реостатів. Обертаючий момент та його залежність від струму якоря та 

магнітного потоку, частоти обертання якоря. Робочі характеристики. Регулювання 

швидкості та зміна напрямку обертання. Використання двигунів постійного струму.  

Тема 1.9. Основи електроприводу. 

Л 9.  Основи електроприводу.Поняття про електропривод. Режими роботи електродвигунів: 

тривалий, короткочасний, повторно-короткочасний. Апаратура управління 

електродвигуном: рубильники, кнопкові станції, тумблер, пакетні вимикачі, 

контактори, повітряні автомати. Пускові та регулювальні реостати, електромагнітне 

реле; магнітні пускачі: нереверсивний та реверсивний, їх принцип дії та сфера 

застосування. Захисна апаратура: плавкі запобіжники, теплове реле, автоматичні і 

повітряні вимикачі максимального струму та мінімальної напруги, їх принцип дії та 

область застосування. Поняття про автоматизацію управління електроприводом. 

Тема 1.10. Передача та розподіл електричної енергії 

Л 10.  Передача та розподіл електричної енергії. Загальні відомості про електричні станції та 

підстанції; Схеми електропостачання промислових підприємств від електричної 

системи. Поняття про єдину високовольтну мережу. Електричні мережі промислових 

підприємств: повітряні та кабельні лінії, розподільчі пункти. Проводи, кабелі, їх марки 

та сфера застосування. Захисне заземлення. 

Змістовий модуль 2.   

Розділ 2. Основи електроніки 

Тема 2.1. Напівпровідникові прилади 

Л 11.  Напівпровідникові прилади. Чисті напівпровідники. Домішкові напівпровідники. 

Домішки донорні та акцепторні. Фізичні основи утворення та вентильні 

властивості електронно-діркового (р-n) переходу. Вольт-амперні характеристики 

переходу.Будова, принцип дії, класифікація, умовні позначення напівпровідникових 

діодів.Біполярні транзистори, їх призначення, класифікація, умовні позначення. 

Будова, принцип дії, характеристики і параметри для схем увімкнення із загальною 

базою, загальним емітером, загальним колектором. Режими роботи полярного 

транзистора. Поняття про польові транзистори.Тиристори. Будова, принцип дії, 

статичні вольт-амперні характеристики та параметри одно операційних тиристорів. 

Інші види напівпровідникових приладів (фотоелементи та фоторезистори ). 

ЛЗ 4.  Дослідження напівпровідникового діода. 

Тема 2.2. Електронні підсилювачі 

Л 12.  Електронні підсилювачі. Призначення та класифікація підсилювачів. Основні 

параметри підсилювачів.Підсилювальний (резистивний) каскад; фіксація за 

струмом бази; фіксація за напругою база-емітер; температурна компенсація. 

Режими роботи підсилювачів. Зворотний зв'язок у підсилювачах. 

Тема 2.3. Випрямні пристрої та стабілізатори 

Л 13.  Випрямні пристрої та стабілізатори. Поняття про випрямлячі, їх призначення та 



 

 

класифікація. Однопівперіодний та двопівперіодний мостовий випрямляч. Вибір 

діодів для схем випрямлення. Трифазні випрямлячі. Тиристорні випрямлячі. 

Згладжувальні фільтри, їх різновиди та принцип роботи. Поняття про параметричні 

та компенсаційні стабілізатори. 

Тема 2.4. Інтегральні мікросхеми 

Л 14.  Інтегральні мікросхеми. Поняття про мікроелектроніку. Поняття про структуру 

мікросхем і способи їх виготовлення. Велика інтегральна схема (ВІС) та 

понадвелика інтегральна схема (ПВІС), особливості їх виготовлення. Різновиди 

ВІС та ПВІС, область їх застосування. 

Тема 2.5. Мікропроцесорна техніка 

Л 15.  Мікропроцесорна техніка. Призначення, будова та типи мікропроцесорів. Структура 

мікропроцесора. Принцип керування, програмне забезпечення. Автономні 

мікропроцесорні пристрої (мікрокалькулятори). Програмовані логічні контролери. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1.  Підготовка до лекції.  

НД 2.  Проведення дослідів і розрахунків під час виконання лабораторних робіт 

НД 3.  Виконання розрахунків на практичних заняттях.  

8.   Методи викладання та  навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Інтерактивні лекції.  

МН 2.  Проблемні лекції.  

МН 3.  Практичні заняття. 

МН 4.  Лабораторні заняття 

МН 5.  Проблемно-пошукові методи навчання. 

МН 6.  Демонстрація. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною 

(традиційною) шкалою: 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок; студент здійснює 

евристичний пошук, використовує знання 

для розв’язання завдань та проблемних 

ситуацій, які характеризуються певною 

невизначеністю умов  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома 

помилками; використовує знання у 

практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій  



 

 

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні критерії; 

студент відтворює знання, передбачені 

даною програмою  

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні 

критерії;можливе повторне складання  

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: 

опитування та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в 

процесі виконання практичних і лабораторних робіт, оцінювання поточного тестування, 

обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних і лабораторних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Форма підсумкового контролю: 5семестр –  диференційований залік,  що проводиться в усній 

формі. 

Методи оцінювання 

М 1.  Опитування.  

М 2.  Тестування  

М 3.  Перевірка практичних робіт(виконання, презентація, захист, обговорення). 

М 4.  Перевірка лабораторних робіт (виконання, презентація, захист, обговорення).  

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни   ……… 

10.1 Засоби навчання 

− Характеризуються інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою) відповідно до 

переліку, наведеного в додатку 6. 

Приклад: 

 

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного 

навчання, онлайнопитування)  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі  

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 
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ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема  
Загальний 

обсяг,  годин  
Лекції,  

годин  

Практичні  
заняття, 

годин  

Лабораторні  

 роботи, 

годин  

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу  

(СРС),  годин  

Індивідуальні 

завдання,  годин   

денна форма навчання   

1    Вступ. Розділ 1. Основи електротехніки 2 1 – – 1 – 

2  Тема 1.1.Електричні кола постійного струму 6 1 2 2 1 –  

3  Тема 1.2.Електромагнетизм 3 2  –  –  1 –  

4  Тема 1.3.Електричні вимірювання та вимірювальні прилади 5 2  – 2  1 –  

5  Тема 1.4. Однофазні кола змінного струму 5 2  2 – 1 –  

6  Тема 1.5.Трифазні електричні кола 5 2  – 2 1 –  

7  Тема 1.6.Трансформатори   3  2  – –  1 –  

8  Тема 1.7. Електричні машини змінного струму 4 2 –  –  2 –  

9  Тема 1.8.Електричні машини постійного струму. 3  2  – –  1  –  

10  Тема 1.9.Основи електроприводу 3  2  – –  1  –  

11  Тема 1.10.Передача та розподіл електроенергії. 3  2  – –  1  –  

 Розділ 2. Основи електроніки       

12  Тема 2.1. Напівпровідникові прилади 5 2  – 2 1 –  

13  Тема 2.2. Електронні підсилювачі 3 2  –  –  1 –  

14  Тема 2.3.  Випрямляючі пристрої та стабілізатори 3 2  –  –  1 –  

15  Тема 2.4.  Інтегральні мікросхеми 3 2  –  –  1 –  

16  Тема 2.5.  Мікропроцесорна техніка 4 2  –  –  2  –  

Всього з навчальної 

дисципліни за денною формою 

навчання  

60 30  4 8  18 – 



 

Додаток1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види 

навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

ФК 15, ФК19/ ПРН 

19, ПРН23 
РН1. 

Л 1., Л 2., Л 3., Л 

4., Л 5.,  
Л З 1., ЛЗ 2., ЛЗ 3., 

ПЗ 1., ПЗ 2. 

НД 1., НД 2., НД 3.,   

МН 1., МН 2., МН 

3., МН 4., МН 5., 

МН 6.  
ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 

М 1.,   
М 2.,  М 3, М 4.. 

ФК 15, ФК19/ ПРН 

19, ПРН23 
РН2. 

Л 6., Л 7., Л 8., Л 

9., Л 10.,  
НД 1.,  

МН 1., МН 2.,  МН 

5., МН 6.  
ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1.,  М 2.,   

ФК 15, ФК19/ ПРН 

19, ПРН23 РН3. 

Л 11., Л 1 2., Л 13., 

Л 14., Л 15.,  
Л З 4., 

НД 1., НД 2.,  

МН 1., МН 2., МН 

4., МН 5. МН 6.  
ЗН 1,ЗН 2, ЗН 3 М 1.,  М 2.,  М 4.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


