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національна
(4-бальна)

Тип дисципліни – вибіркова.
Викладач – Веретельник Віталій Васильович, кандидат технічних наук,
старший викладач.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, лабораторні, практичні,
самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання (РГР), поточне
оцінювання, короткочасні письмові самостійні роботи, підсумкові контрольні
роботи за кожним модулем, оцінювання активності під час лабораторних
занять, оцінювання ІНДЗ, підсумковий письмовий або електронний тест.
Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни
студент повинен:
 знати основні закони теорії лінійних і нелінійних електричних ланцюгів;
 знати методи аналізу усталених процесів у лінійних електричних колах
постійного, синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів із
зосередженими параметрами;
 знати основні методи: класичний та операторний метод аналізу
перехідних процесів у лінійних електричних колах першого та другого
порядку у колах постійного та синусоїдного струмів;
 знати елементну базу аналогової і цифрової електроніки;
 знати принцип дії і характеристики функціональних вузлів аналогової і
цифрової електроніки;
 вміти будувати найпростіші математичні моделі електронних
компонентів;
 знати принцип дії і характеристики електромагнітних пристроїв і
електричних машин аналізувати і застосовувати адаптивні методи
фільтрації біомедичних сигналів та зображень.
Компетентності студента:
 здатність використовувати аналітичні та чисельні методи для аналізу
ланцюгів при постійних і синусоїдальних впливах;
 здатність визначати частотні і тимчасові характеристики найпростіших
лінійних ланцюгів;

 здатність застосовувати методи і засоби вимірювання електричних
величин;
 здатність
проводити
розрахунок
найпростіших
підсилювачів,
генераторів, стабілізаторів і перетворювачів електричних сигналів;
 уміння моделювати електричні схеми у віртуальних лабораторіях
Electronics Workbench (EWB), MatLab, OrCad, Multisim або інше та
здійснювати дослідження їх функціонування за допомогою віртуальних
контрольно-вимірювальних пристроїв;
 здатність будувати графіки кривих електромагнітного процесу та
векторно - топографічні діаграми.
 здатність розраховувати параметри електронних приладів за їх
характеристиками.
Змістові модулі (перелік тем):
Модуль 1. Основи електротехніки
Тема 1. Мета та організація курсу. Основні поняття та умовні позначення.
Закон Ома і Джоуля-Ленца.
Тема 2. Електричні кола постійного струму. Принципові та замісні електричні
схеми. Аналіз кіл постійного струму.
Тема 3. Електричні кола однофазного змінного струму. Основні поняття та
умовні позначення.
Модуль 2. Елементна база електронної техніки
Тема 4. Загальні вимоги та характеристики елементної бази електронної
техніки. Електровакуумні прилади.
Тема 5. Дискретні напівпровідникові прилади (ч1).
Тема 6. Дискретні напівпровідникові прилади (ч2).
Тема 7. Дискретні напівпровідникові прилади (ч3).
Тема 8. Дискретні напівпровідникові прилади (ч4).
Тема 9. Інтегральні напівпровідникові аналогові прилади. Операційні
підсилювачі.
Тема 10. Цифрові інтегральні мікросхеми.
Тема 11. Аналіз та схемотехніка аналогових та цифрових пристроїв.
Модуль 3. Елементна база електронної техніки
Тема 12. Аналогово-цифрові електронні пристрої: компаратори, АЦП та ЦАП.
Тема 13. Аналогово-цифрові електронні пристрої: АЦП, ЦАП, перетворювачів
напруга-частота.
Тема 14. Аналогово-цифрові електронні пристрої: таймера та фазоімпульсні
модулятори.
Тема 15. Аналогово-цифрові електронні пристрої: основи розробки,
налагоджування та використання.
Тема 16. Імпульсні струми в електричних колах. Перехідні процеси в лінійних
електричних колах.
Модуль 4. Електричні кола трьохфазного змінного струму
Тема 17. Будова та використання електричних кіл трьохфазного змінного
струму.

Тема 18. Симетричні та несиметричні електричні кола трьох фазного змінного
струму. Магнітні кола та трансформатори.
Тема 19. Електричні машини постійного та змінного струму.
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