
                   
 

«Електроніка» (Силабус) 

 

● Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування 

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Освітня програма Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і 
діагностики 

Статус дисципліни Нормативна 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 2 курс, весінній семестр 

Обсяг дисципліни  4 кредити 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік / поточний контроль 

Розклад занять Згідно з розкладом на сайті http://rozklad.kpi.ua/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор:  к.т.н., доц. Баженов Віктор Григорович   

Практичні: к к.т.н., доц. Баженов Віктор Григорович 

Розміщення курсу https://do.ipo.kpi.ua 

● Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 

 

Навчальна дисципліна «Електроніка» відноситься до циклу загальної підготовки. Курс 

спрямований на засвоєння студентами спеціальних знань, які необхідні для розуміння особливостей 

роботи та використання базових електронних схем. Набуті під час вивчення дисципліни знання, 

вміння та досвід можуть бути використані студентами в подальшому при вивченні спеціальних 

дисциплін та при виконанні дипломних проектів бакалаврів та магістерських дисертацій. 

Предмет навчальної дисципліни: електроніка.  

Метою дисципліни  є формування у студентів здатностей: 

● Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки, в обсязі, 

необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-

інтегрованих технологіях. 

● Розуміння можливостей та особливостей застосування електроніки у системах і 

приладах НК;  

● Здатність використовувати  набуті знання  для  вирішення задач автоматизації; 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння дисципліни мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

ЗНАННЯ: 



● сучасного стану і перспектив розвитку електроніки та схемотехніки;  

● принципів  дії,  характеристик та параметрів процесів,  які відбуваються у вивчених  

електронних системах; 

● принципиів роботи технічних засобів автоматизації та вміти обгрунтувати їх вибір на основі 

аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до 

системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних 

засобів автоматизації та систем керування. 

● сучасних методів комп’ютерного моделювання явищ та процесів електронних схем; 

 

УМІННЯ: 

● самостійно орієнтуватись у літературі за фахом; 

● Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних 

величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів 

вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик, оцінювати їх достоїнства та 

недоліки; 

● використовувати досягнення електроніки при розробці нових приладів та систем 

неруйнівного контролю а також на виробництві існуючих;   

● здійснювати структурні розрахунки з метою  обґрунтованого вибору та оцінки потенційних 

можливостей електронних компонентів. 

● використовувати сучасні технічні засоби, у тому числі обчислювальну  техніку,  для  

технічних  розрахунків, моделювання   конструювання та розрахунку електричних схем та 

вузлів приладів НК; 

● складати схеми,  монтувати макети,  проводити експерименти; 

● сформувати технічне завдання на проектування електронної частини приладів НК; 

● використовувати сучасну елементну базу для покращення експлуатаційних характеристик 

розробляемих електричних схем.      

● аналізувати і обробляти вхідні сигнали при проектуванні автоматизованих засобів контролю 

та управління; 

● Моделювати окремі пристрої вбудованих систем. 

  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Вивчення дисципліни «Комп'ютерна електроніка 1» спирається на знання, здобуті студентами 

на початкових курсах при вивченні ними електротехніки, навчальних дисципліни з теорії 

електричних і магнітних кіл. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Вступ. Основні поняття.  
Тема 1. Принцип дії p-n переходу.  

Тема 2. Діоди. Основне рівняння діода. Принцип дії. Схема заміщення.  

Тема 3. Стабілітрони та стабістори. 

Тема 4. Біполярні транзистори. Принцип дії. Електричні характеристики та параметри 

транзисторів. Основні схеми вмикання. Схеми заміщення. 

Тема 5. Динамічний режим дії транзисторів. 

Тема 6. Польові транзистори. Фізика дії. Основні параметри, схеми заміщення польових 

транзисторів. 



Тема 8. Фотоелектронні прилади. Принцип дії, характеристики і параметри 

фотоелектронних приладів. Фотодіоди та фототріоди. Фототиристори. Світлодіоди. 

Оптрони. 

Тема 9. Інтегральні схеми. Класифікація інтегральних схем. Термінологія, особливості 

пасивних та активних елементів. Параметри та система умовних позначень. 

Тема 10. Підсилювачі. Класифікація, основні характеристики та параметри підсилювачів. 

Тема 11. Динамічні характеристики підсилювачів. Еквівалентні схеми вхідних та вихідних 

кіл одиночних підсилюючих каскадів. 

Тема 12. Класи підсилення підсилювачів. Параметри підсилювачів з зворотними зв’язками. 

Тема 13. Каскади попереднього підсилення. Розрахунок динамічних параметрів 

підсилюючого каскаду в режимі малого сигналу з ємнісним зв’язком. 

Тема 14. Розрахунок підсилювача з зворотним зв’язком. Розрахунок підсилювача в схемах 

з ОЕ, ОБ і ОК. Багатокаскадні підсилювачі. 

Тема 17. Підсилювачі постійного струму. Балансні підсилювачі, принцип дії. 

Тема 18. Операційні підсилювачі інвертуючі, неінвертуючі схеми включення, суматори 

сигналів на базі ОП, інтегратори, диференціатори, мультивібратори на базі ОП. 

Контрольна робота  

Екзамен 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

 

Базова: 

1. Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 1 Аналогова схемотехніка та імпульсні 

пристрої: Підручник / В.І. Бойко, А.М. Гуржій,  В.Я Жуйков та ін. – 2-ге вид. допов. І 

перероб. – К.: Вища шк.., 2004. – 366 с. 

2. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. – 4-е изд. – СПб.: КОРОНА 

принт, 2004. – 416 с., ил. 

3. Болюх В. Ф., Данько В. Г. Основи електроніки і мікропроцесорної техніки: Навч. 

посібник. –  Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 257 с.  

  4. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника. Уч пособие М. : Горячая Линия -                

Телеком, 2007.- 144 с. 

4. Регулировка испытание и проверочные расчеты транзисторных усилителей. Д.В.Шафер. 

М., «Связь»,1971,311 с. 

5. Основы промышленной электроники. Исаков Ю.А., Платонов А., Руденко, Сенько В.И., 

Трифонюк В.В., Юдин Е.Е. Техника, 1976, 544с. 

6. Шило В.Л. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре. М., Сов. Радио, 

1979, 366с. 

7. Гутников В.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л., Энергия, 1980, 

247 с. 

8.Линч П., Николайдес А. Задачи по физической электронике. М., Мир, 1975, 264с. 

  

9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Електроніка" частина 1. 

Баженов В.Г., Галаган Р.М., Дегтярьов В.В., Єременко В.С.; гриф НТУУ "КПІ"; дата 

отримання грифу 24.05.2012 

 

Допоміжна 

1. Сигорский В.П., Петренко А.И. Основы теории электронных схем. Вища школа, 1971, 568 

с. 



2. Гершунский Б.О. Справочник по расчету электронных схем, Киев., Вища школа, Изд-во 

при Киевском университете, 1983, 240 с. 

3. Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры: 

Справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков и др. Под ред. А.В. Голомедова. ‒ 

М.:Радио и связь, 1989. ‒ 528 с.  

4. Усилители с полевыми транзисторами. М, Сов. Радио., 1980., В.М. Немчинов, В.Г. 

Никитаев и др. 

 

● Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 

Основні форми навчання – лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Лекційний курс розрахований на вивчення основ теорії сигналів і є базовим для більш детального 

та конкретного знайомства з розробкою та проектуванням приладів та систем неруйнівного 

контролю. 

 

№ 

з/

п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, завдання на СРС з посиланням на літературу) 

1 Вступне заняття: ознайомлення студентів із структурою та планом проведення лекційних та 

практичних занять, критеріями оцінки успішності згідно з Положенням про рейтингову 

систему оцінювання успішності студентів з дисципліни, списком рекомендованої літератури. 

Принцип дії p-n переходу [5].  

Завдання на СРС: Робота р-н перехода  [1,3]. 

2 Діоди. Основне рівняння діода. Принцип дії. Схема заміщення. Стабілітрони та стабістори. 

[1,3]. 

Завдання на СРС: cвітлодіоди. [1,3]. 

3 Біполярні транзистори. Принцип дії. [1,3]  

Завдання на СРС: Фотодіоди, оптрони. [1,3] 

4 Електричні характеристики та параметри транзисторів. Основні схеми вмикання. Схеми 

заміщення.  [1,2,3,4] 

Завдання на СРС: Составні транзистори (схема Дарлінгтона) [1,3]   

5 Польові транзистори. «Фізика дії». [1,2,3]  

Завдання на СРС: Транзистори (БТИЗ)(IGBT) [1,8] 

6 Основні параметри, схеми заміщення польових транзисторів. [1,2,3]  

Завдання на СРС: Комбінаційні схеми: польовий транзистор – біполярний транзистор [1,2,3] 

7 Підсилювачі. Класифікація, основні характеристики та параметри підсилювачів. 

Нелінійні спотворення підсилювачів [1,2,3].Завдання на СРС: оптрони, оптопарі [1,3] 

8 Динамічні характеристики підсилювачів. Режим роботи підсилюючого каскаду 

Класи підсилення підсилювачів [1]  

Завдання на СРС: Шуми в підсилювачах 

8 Зворотні зв’язки в підсилювачах. Параметри підсилювачів з зворотними зв’язками [1,2,3]. 

Розрахунок параметрів підсилюючого каскаду в режимі малого сигналу з ємнісним зв’язком 

[1,2]. 

Завдання на СРС : Підсилювачі з загальною базою (затвором)  [1,2,3] 

9 Операційні підсилювачі. Диференціальний каскад підсилення. Принцип дії. Основні 

параметри 



Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять закріплення теоретичних знань отриманих через 

лекції та при вивченні матеріалів навчальних посібників та підручників за тематикою дисципліни. 

Кожне заняття розпочинається з відповідей на запитання студентів з питань розгляду та засвоєння 

матеріалів попередніх лекцій, розв’язування задач для закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навичок самостійного вирішення реальних технічних завдань з використанням схем з 

радіоелектронними компонентами в трактах опрацювання інформації. Мета практичних занять – 

закріплення теоретичних положень навчальної дисципліни, набуття студентами уміння та досвіду 

самостійного застосування одержаних теоретичних знань на практиці. 

№ 

з/п 
Назва теми заняття  

1 Розрахунки коефіцієнтів перетворення пасивних електричних кіл 

2 Методика розрахунку параметричного стабілізатора на базі стабілітрона або 

стабістора. 

3 Визначення H параметрів транзисторів по його вольт-амперним 

характеристикам. 

4 Методика розрахунку підсилюючого каскаду в схемі з ОЕ. 

5 Методика розрахунку кіл зміщення та параметрів стабілізації підсилюючого 

каскаду. 

6 Методика розрахунку підсилюючого каскаду з від’ємним зворотним 

зв’язком. 

7 Розрахунки підсилювачів на базі мікросхем операційних підсилювачів (ОП) 

8 Розрахунки термостабілізації підсилювачів постійного струму на базі ОП 

9 Розрахунки шумів малошумних підсилювачів на базі ОП 

Лабораторні заняття  

Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці 

теоретичних знань, набутих студентами під час лекційних занять з даної дисципліни; 

набуття умінь та досвіду роботи з обладнанням та програмними продуктами, необхідними 

для створення проектів; оволодіння методикою експериментальних досліджень в 

конкретній предметній галузі та обробки отриманих результатів. Виконання всього циклу 

лабораторних робіт дозволить студенту оволодіти навичками самостійної дослідної та 

експериментальної роботи.  

№ 

з/п 
Назва лабораторної роботи 

1 Ознайомлення з обладнанням лабораторії (та програмним продуктом Мultisim) 

2 Дослідження RC-схем в частотній та часовій областях 

3 Дослідження напівпровідникових діодів 

4 Дослідження напівпровідникових стабілітронів  

5 Дослідження стабілізаторів напруги на базі стабілітронів 

6 Дослідження біполярних транзисторів у статичному режимі 

7 Дослідження підсилювачів на базі біполярних транзисторів 

8 Дослідження характеристик і параметрів польових транзисторів з P-N переходом 



9 Дослідження підсилювачів на польових транзисторах з P-N переходом 

10 Дослідження характеристик і параметрів польових транзисторів зі структурою МДН 

11 Дослідження підсилювачів на польових транзисторах зі структурою МДН 

12 Дослідження характеристик і параметрів IGBT транзисторів 

13 Дослідження підсилювачів на  базі IGBT транзисторів 

14 Дослідження основних параметрів операційних підсилювачів (ОП) 

15-

16 

Дослідження інвертуючих та неінвертуючих підсилювачів на базі ОП 

17 Дослідження мультівібраторів на базі ОП 

18 Заключне заняття 

6. Самостійна робота студента 

 

У відповідності до робочого навчального плану передбачено 60 годин самостійної роботи 

студентів, з яких 20 годин - на підготовку до заліку і 40 годин на підготовку до аудиторних занять, 

опрацювання матеріалів лекцій, самостійний розв’язок додаткових задач та ознайомлення із 

навчальною літературою відповідно до структури дисципліни. Робота направлена на засвоєння та 

поглиблення вивченого матеріалу та на підготовку до занять та семестрового контролю. Самостійна 

робота студентів передбачає:  

• закріплення знань, отриманих під час вивчення дисципліни; 

• здобуття навичок самостійного вивчення матеріалу. 

● Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 

Перед студентом ставляться наступні вимоги: 

● правила відвідування занять:  

o у режимі очного навчання заняття відбуваються в аудиторії згідно розкладу занять; 

o у режимі дистанційного навчання заняття відбуваються у вигляді онлайн-

конференції у програмі Zoom - посилання на конференцію видається на початку 

семестру (обов'язково із наявністю камери). 

● правила поведінки на заняттях: 

o забороняється займатися будь-якою діяльністю, яка прямо не стосується 

дисципліни або може зашкодити здоров’ю; 

o дозволяється використання засобів зв’язку лише для пошуку необхідної для виконання 

завдань інформації в інтернеті; 

o забороняється будь-яким чином зривати проведення занять. 

● правила захисту практичних робіт: 

o захист практичної роботи проходить під час проведення практичного заняття, а у 

випадку дистанційного навчання – у режимі онлайн-конференції на платформі Zoom, 

викладач індивідуально задає запитання, на які пропонується відповісти усно; 

o у окремих випадках допускається можливість захисту під час проведення 

консультацій. 

● правила призначення заохочувальних та штрафних балів: 

o докладна інформація із приводу штрафних та заохочувальних балів наведена у п.8 

«Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання»; 

o максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів визначається відповідно 

до Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря 



Сікорського, Положення про поточний, календарний та семестровий контролі 

результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також інших Положень та 

рекомендацій, які діють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

● політика дедлайнів та перескладань: 

o перескладання будь-яких контрольних заходів передбачено тільки за наявності 

документально підтверджених вагомих причин відсутності на занятті; 

o захист лабораторних робіт вважається вчасним, якщо він відбувається у межах 

трьох занять після проведення лабораторної роботи; 

o перескладань для підвищення балів не передбачено. 

● політика округлення рейтингових балів: 

o округлення рейтингового балу відбувається до цілого числа за правилами округлення. 

● політика оцінювання контрольних заходів: 

o оцінювання контрольних заходів відбувається відповідно до Положення про систему 

оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про 

поточний, календарний та семестровий контролі результатів навчання в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, а також інших Положень та рекомендацій, які діють в КПІ ім. 

Ігоря Сікорського; 

o нижня межа позитивного оцінювання кожного контрольного заходу має бути не 

менше 60% від балів, визначених для цього контрольного заходу; 

o негативний результат оцінюється в 0 балів. 

 

Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Оскарження результатів контрольних заходів 

У випадку незгоди із результатами контрольних заходів студенти можуть виконувати і/або 

захищати їх у присутності комісії, яка формується із викладачів кафедри ПСНК. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з кредитного модуля згідно з робочим 

навчальним планом: 

 

Сем

ест

р 

Навчальний час  Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

кредити акад. год. Лекц. 
Лаб (комп 

практ). (.) 

Практичні 

заняття 
СРС  Семестрова атестація 

5 4 120 18 36 18 48 залік 

 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

1. три контрольні роботи (60 балів); 

2. відпрацювання і здачу 7 комп’ютерних практикумів (6 робіт оцінюються в максимальні 5 балів, 

а остання – в 10 балів); 

https://kpi.ua/code
https://kpi.ua/code


3. відповідь на заліку. 

 

Система рейтингових балів 

 

1) Контрольні роботи (максимум 20 балів за кожну): 

a. творче розкриття завдання (не менше 90% потрібної інформації) – 16…20 балів; 

b. глибоке розкриття завдання (не менше 75% потрібної інформації), незначні 

неточності або неповні відповіді – 9-15 балів; 

c. достатнє розкриття завдання (не менше 60% потрібної інформації) або часткова 

наявність помилкової інформації – 1-8 бали; 

d. відповідь не розкриває завдання або містить помилкову інформацію – 0 балів. 

 

Максимальна сума рейтингових балів студента за семестр становить 100 балів. Додаткові 

заохочувальні бали: 1 бал за активну участь у дискусіях на практичних заняттях. 

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу: 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R = 3×20+6×5+1×10=100 балів. 

  

 

 

 

Умови допуску до екзамену 

Необхідною умовою допуску до екзамену автоматом (або залікової контрольної роботи) є 

зарахування всіх практичних робіт та контрольної роботи, а також рейтинговий бал RD не менше 

40 % від R, тобто 40 балів. 

Критерії залікового оцінювання 

Якщо RD>=0.6*R, тоді студент може отримати залік автоматом відповідно до набраного рейтингу 

або виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки, за яку може отримати до 

21 балів; 

 

Якщо 0.4*R<=RD<0.6*R, тоді студент зобов’язаний писати залікову контрольну роботу, за яку може 

отримати до 21 балу. 

Залікова контрольна робота складається з 3 завдань, кожне з яких оцінюється в 7 балів. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за всі завдання - 7 балів × 3 = 21 бал. 

 

Критерії оцінювання кожного окремого завдання: 

6-7 балів – повна  відповідь з  поясненням; 

4-5 балів – повна  відповідь без  пояснень, незначні неточності; 

2-3 бали – відповідь неповна, суттєві неточності; 

0-1 бал – відповідь відсутня або невірна. 

 

Сума стартових балів і балів за залікову контрольну роботу переводиться до залікової оцінки 

згідно з таблицею: 

 

Бали 

R = rc + re 
ECTS-оцінка Екзаменаційна оцінка 

95-100 A Відмінно  



85-94 B Дуже добре 

75-84 C Добре 

65-74 D Задовільно 

60-64 E Достатньо 

Менше 60 Fx Незадовільно  

rc < 25 F Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

У рамках опанування дисципліни допускається можливість зарахування сертифікатів 

проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою (за попереднім 

узгодженням викладачем). 

 

 

 

Силабус: 

Складено доцент кафедри ПСНК, к.т.н., доц. Баженов Віктор Григорович   

Ухвалено кафедрою АСНК (протокол № _23__ від 02.06.21 

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол №6/21 від 17.06.21) 


