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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 5 

Галузь знань: 

14 

«Електрична 

інженерія»  
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 

Модулів – 2 
 Спеціальність: 

 141 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка»  

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 
 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

150 

4-й 5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

36 год. 18 год. год. 

Практичні  

  год.  год. год. 

Семінарські  

 год.  год. год. 

Лабораторні 

14 год. 8 год. год. 

Самостійна робота 

50 год. 24 год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 51 % 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Предметом дисципліни “Основи промислової електроніки, мікропроцесорної 

техніки та автоматики” є елементна база та пристрої сучасної промислової 

електроніки: 

- типи електронних приладів, принцип їх дії, різновиди, характеристики, 

параметри та можливості застосування; 

- основні типи електронних схем, лінійних, імпульсних та цифрових 

пристроїв на їх базі для обробки та зберігання інформації в  електронних та 

мікроелектронних системах керування та відображення інформації, енергетичних 

системах. 

Метою вивчення дисципліни “Основи промислової електроніки, 

мікропроцесорної техніки та автоматики ” є формування знань з  принципу 

роботи та застосування основних функціональних блоків та типових пристроїв 

сучасної електронної техніки, яка використовується в енергетичних системах. 

Завданням дисципліни є висвітити принципи, закласти основи знань про: 

- основи електропровідності напівпровідників; 

- явище виникнення і зміщення електронно-дірковогопереходу; 

-  класифікацію та принцип роботи складових сучасної електронної бази; 

- класифікацію та принцип роботи напівпровідникових приладів; 

- системи параметрів напівпровідникових приладів; 

- інтеграційні напівпровідникові технології та принцип мініатюризації, 

класифікацію та позначення мікросхем; 

- підсилювальні каскади на транзисторах,  стабілізацію режимів їх роботи; 

- схеми підсилювачів постійного струму, потужності, операційних 

підсилювачів; 

- самозбудження підсилювачів, електронні генератори та стабілізацію їх 

частоти; 

- схеми побудови джерел живлення енергетичних систем; 

- класифікацію цифрових інтегральних схем,  їх параметри та застосування; 

- основні послідовнісні цифрові схеми, тригери; 
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-    джерела живлення.  

Дисципліна “ Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та 

автоматики ” базується на дисциплінах “Фізика”, “Вища математика”, 

“Теоретичні основи електротехніки”, а також використовується при вивченні 

дисциплін “Електричні вимірювання”, “Електричні машини”, курсовому та 

дипломному проектуванні. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Промислова електроніка 

 

Змістовий модуль 1.  Напівпровідникові прилади 

 

Тема 1 Короткий вступ в курс. 

Роль курсу в системі освіти техніка-електрика. Місце електроніки і її 

значення в розвитку народного господарства України. Короткі відомості з історії 

електроніки. Сучасні шляхи її розвитку. 

Тема 2 Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів, напів-

провідники. 

Загальні відомості. Фізичні основи роботи електронно-діркового переходу (р-

п переходу). 

Тема 3 Класифікація напівпровідникових приладів. 

Характеристики, параметри й області застосування. Напівпровідникові 

резистори. 

Напівпровідникові діоди. р-п перехід, його властивості і вольт-амперна 

характеристика. Різновиди переходів і їх властивості. Методи створення р-п-

переходів. Типи напівпровідникових діодів: випрямні діоди, імпульсні діоди, 

стабілітрони, варикапи. 

Біполярні транзистори. Будова і принцип дії. Схеми заміщення, характе-

ристики, режими роботи й області застосування транзисторів. Біполярний тра-

нзистор як активний чотириполюсник (h-параметри). Складені транзистори. 

Польові транзистори. Будова і принцип дії транзисторів з р-п переходом. 

СІТ-транзистори, МДП-транзистори. Характеристики й області застосування 

польових транзисторів. Біполярні транзистори з ізольованим затвором (ЮБТ-

транзистори) і перспективи їх застосування 

Тиристори, їх принцип дії, різновиди (диністори, триністори, симістори, 

двоопераційні тиристори). Особливості комутації у колах постійного і змінного 
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струму. Області застосування. Двоопераційні тиристори (ОТО-тиристори, ЮСТ-

тиристори) і перспективи їх застосування. Фототиристори. Найпростіші оптрони 

(транзисторний, тиристорний). 

Інтегральні мікросхеми і їх різновиди. Характеристики, області їх засто-

сування. Техніко-економічні переваги мікроелектроніки. Світлоелектронні ін-

дикатори. 

Тема 4 Підсилювачі напруги змінного струму. Загальні відомості. 

Класифікація підсилювачів. 

Основні параметри та характеристики. Принципи побудови підсилювачів і 

основні режими їх роботи. Кола зміщення та температурної стабілізації підси-

лювачів. 

Схеми, принцип дії, методи розрахунку, зворотні зв'язки у підсилювачах. 

Підсилювачі постійного струму. Амплітудно-частотна харак-теристика. 

Дрейф нуля. Безпосередній зв'язок у підсилювачах постійного струму і його 

особливості. Підсилювачі прямого підсилення. Диференціальні підсилювальні 

каскади. Схеми, принцип дії, основні співвідношення. Підсилювачі з подвійним 

перетворенням. Операційні підсилювачі. 

Будова, параметри, схема заміщення та основні характеристики. Електронні 

пристрої на операційних підсилювачах. Інвертуючий та неінвертуючий під-

силювач. Інтегруючий та диференціюючий підсилювач. 

Тема 5. Електронні генератори. Загальні відомості. Поняття про генератор як 

перетворювача ел. енергії джерела живлення в ел. коливання потрібної форми, 

частоти і потужності. Види ел. коливань. Класифікація генераторів і області їх 

використання. Умови самозбудження генераторів. 

Тема 6 Некеровані випрямлячі. 

Загальні відомості та класифікація. Експлуатаційні параметри і характе-

ристики випрямлячів. Робота однофазних і трифазних випрямлячів на активне 

навантаження. Аналіз роботи, розрахунок. 

Згладжуючи фільтри. Основні поняття про фільтри.. Зовнішні характери-

стики випрямлячів. 
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Тема 7 Стабілізатори напруги. 

Параметричні та компенсаційні стабілізатори. Стабілізатори струму. Аналіз 

роботи, розрахунок. 

Тема 8 Керовані випрямлячі. 

Методи і пристрої регулювання напруги постійного струму. Імпульсні 

методи регулювання (широтно-імпульсний, частотно-імпульсний, комбінаційний 

та фазо-імпульсний). Робота керованих випрямлячів на активне та активно-

індуктивне навантаження. Системи імпульсно-фазового керування (СІФК). СІФК 

з горизонтальним і вертикальним керуванням. Будова типових вузлів СІФК з 

вертикальним керуванням. 

 

Змістовий модуль 2.  Імпульсні пристрої 

 

Тема 9 Імпульсні пристрої. 

Загальні відомості про імпульсні пристрої. Параметри імпульсів. Ключовий 

режим роботи біполярних транзисторів та операційних підсилювачів. Електронні 

ключі та найпростіші схеми формування імпульсів. Компаратори. 

Мультивібратори. Генератори змінної напруги. Блокінг-генератори. 

Тема 10 Алгебра логіки. Реалізація простих логічних функцій. 

Логічні елементи. Тригери. Загальні відомості про тригери та їх призначення. 

Тригери на біполярних транзисторах. Тригери на логічних елементах. Схеми, 

аналіз роботи, область застосування. 

Тема 11 Цифрові мікроелектронні пристрої. 

Поняття про цифрові мікроелектронні пристрої. Реалізація складних логі-

чних функцій. Дешифратори. Мультиплексори. Лічильники імпульсів. Регістри. 

Цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Мультивібратори і одно 

вібратори на логічних елементах і тригерах. 

Арифметичні пристрої (суматори, напівсуматори).  

Тема 12 Імпульсні перетворювачі 
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Інвертори. Призначення і класифікація інверторів, конвертори. Одно- і 

двотактний інвертори: схема, принцип роботи, переваги і недоліки. Інвертор з 

незалежним збудженням. Імпульсні стабілізатори. 

 

Модуль 2. Автоматика та мікропроцесорна техніка 

 

Змістовий модуль 3.  Мікропроцесорні пристрої 

 

Тема 13 Мікропроцесори. Загальні положення. Дещо з історії процесорів. 

Особливості роботи і використання мікропроцесорів. Задавання і виконання 

програм мікропроцесорного пристрою. Програмовані логічні контролери. 

 

Змістовий модуль 4.  Основи автоматики 

 

Тема 14 Основні поняття і визначення автоматики. 

Основні поняття про автоматику, автоматизацію, повну, часткову та 

комплексну автоматизацію, керування, автоматичний контроль, сигналізацію, 

блокіровку, автоматичний захист та регулювання 

Поняття про телемеханіку та кібернетику 

Тема 15 Класифікація датчиків джерел первинної інформації. 

Датчики-модулятори. Омічні, потенціометричні, термоелектричні, 

фоторезисторні, іонні датчики. Індуктивні, трансформаторні, ємнісні датчики 

Генераторні датчики: індукційні (тахогенератори), термоелектричні, 

п'єзоелектричні, фотоелектричні та фотореле. 

Тема 16 Реле. Загальні відомості, електромагнітні та поляризовані реле 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усьо

го  
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. ПП.3.03.01 Промислова електроніка 

Змістовий модуль 1. 5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.03 Напівпровідникові прилади  
Тема 1 Короткий вступ в курс. 

1. Визначення і короткий зміст предмету. 

Направлення розвитку пром. електроніки. 

Надійність, шляхи і значення 

мікромініатюризаціїї електронних приладів. 

Інструктаж з техніки безпеки. 

2 2     

Тема 2 Фізичні основи роботи 

напівпровідникових приладів, напів-

провідники. 

4 2    2 

2. Напівпровідники (НП). Власна і домішкова 

провідність НП. 

2     2 

3. Фізичні основи роботи електронно-діркового 

переходу і його властивості: провідність, ємність, 

частотні і температурні властивості, вольт-

амперна характеристика (ВАХ). 

2 2     

Тема 3 Класифікація напівпровідникових 

приладів. 

36 12 8   16 

4. Лінійні резистори, варистори, терморезистори, 

фоторезистори. Будова, принцип роботи, ВАХ, 

основні параметри, маркіровка 

2     2 

5. Напівпровідникові діоди. Будова, принцип 

роботи, ВАХ і основні параметри, маркіровка 

діодів, умовні графічні зображення (УГП) 

2 2     

6. ЛР1. Дослідження діода і стабілітрона. 2  2    

7. Варикап: будова, проста схема включення, 

ємністна характеристика, основні параметри, 

маркіровка. 

2     2 

8. Фотодіоди: будова, принцип дії, ВАХ, основні 

параметри, маркіровка, УГП 

2 2     

9. ЛР2. Дослідження фотодіоду 2  2    

10. Біполярні транзистори. Призначення, 

класифікація, УГЗ біполярних і польових 

транзисторів, маркіровка. Схеми включення, 

ВАХ, основні параметри схем зі СБ, переваги і 

недоліки. 

2 2     

11. Схема включення і основні параметри схеми з 

СЕ, СК, переваги і недоліки. 

2     2 

12. Біполярний транзистор як активний 

чотириполюсник (h-параметри) 

2     2 

13. Режими роботи біполярного транзистора: 

активний і ключовий. Одноперехідний 

2 2     
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транзистор 

14. Польовий транзистор з керуючим р-п 

переходом, будова, принцип роботи, ВАХ, 

основні параметри. 

2     2 

15. Польові транзистори з ізольованим затвором: 

з вбудованим каналом, з індуційованим каналом. 

Будова, принцип роботи, ВАХ, основні 

параметри, переваги і недоліки. 

2 2     

16. ЛР3. Дослідження транзистора. 2  2    

17. Біполярні транзистори з 

ізольованим затвором 

2     2 

18. Тиристори. Будова, принцип дії, ВАХ, основні 

параметри і маркіровка діністорів і триністорів, 

УГЗ . 

2 2     

19. Симетричні діністори і тиристори, запираємі 

та фото тиристори, оптотиристори, 

електростатичні, з МОН-керуванням. 

2     2 

20. ЛР4. Дослідження тиристорів. 2  2    

21. Інтегральні мікросхеми. Загальні відомості. 

Класифікація ІМС, основні параметри. Гібридні і 

напівпровідникові ІМС. Конструкція елементів 

плівкових , НП ІМС. Аналогові і цифрові ІМС. 

2     2 

Тема 4 Підсилювачі 14 6 2   6 

22. Загальні відомості про підсилювачі. 

Підсилювачі напруги. Призначення і 

класифікація підсилювальних пристроїв. Основні 

параметри і характеристики, принципи побудови 

підсилювачів. 

2 2     

23. Каскади попереднього підсилення на 

біполярних транзисторах по схемах зі СЕ, СК, 

СБ: схеми, основні параметри, переваги та 

недоліки 

2 2     

24. Каскади попереднього підсилення на 

польових транзисторах по схемах зі СВ, СС: 

схеми, основні параметри, переваги та недоліки 

2     2 

25. Особливості побудови ППС. Методи 

зниження "дрейфу нуля". Диференційний ППС на 

транзисторах і в інтегральному виконанні. 

2     2 

26. Операційні підсилювачі, їх основні 

параметри. Схеми включення ОП: інвертуючий 

та неінвертуючий, передаточні характеристики. 

2 2     

27. Перетворювач струму в напругу, інвертуючий 

та неінвертуючий суматори, інтегратор, 

диференціатор, компаратор 

2     2 

28. ЛР5. Дослідження операційного підсилювача 2  2    

Тема 5. Електронні генератори. 6 2    4 
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29. Поняття про генератор як перетворювача ел. 

енергії джерела живлення в ел. коливання 

потрібної форми, частоти і потужності. Загальні 

відомості. Види ел. коливань. Класифікація 

генераторів і області їх використання. Умови 

самозбудження генераторів. 

2 2     

30. Генератори гармонічних коливань. Схема і 

принцип роботи LC і RC автогенераторів на 

транзисторах 

2     2 

31. Автогенератори на ІМС. Кварцева стабілізація 

частоти 

2     2 

Тема 6 Некеровані випрямлячі. 10 4 2   4 

32. Класифікація випрямлячів. Однофазні 

однонапівперіодний, двонапівперіодний із 

середньою точкою і мостовий випрямлячі: схеми, 

принцип роботи, основні параметри, переваги і 

недоліки. 

2 2     

33. Подвоювачі та помножувачі напруги 2     2 

34. Трьохфазні випрямлячі: з загальним проводом 

і мостовий: схема, принцип роботи, основні 

параметри, переваги і недоліки. 

2 2     

35. Згладжуючі фільтри. Принцип роботи і 

основні параметри фільтрів С, L, LC, RC, П - 

подібних RC і LC. Активні згладжуючі фільтри 

2     2 

36. ЛР6. Дослідження випрямлячів 2  2    

Тема 7 Стабілізатори напруги. 6 2    4 

37. Стабілізатори напруги Призначення і основні 

параметри стабілізаторів. Параметричний 

простий і з підсилювачем струму: схема, принцип 

роботи, основні параметри, переваги і недоліки. 

2 2     

38. Компенсаційні стабілізатори напруги на 

транзисторах і ІМС: схема, принцип роботи, 

основні параметри, переваги і недоліки. Захист , 

стабілізаторів від перевантажень і КЗ 

2     2 

39. Стабілізатори струму Призначення і основні 

параметри стабілізаторів струму. Параметричні і 

компенсаційні  стабілізатори струму: схема, 

принцип роботи, переваги і недоліки 

2     2 

Тема 8 Керовані випрямлячі. 4 2    2 

40. Керовані випрямлячі Однофазний 

однонапівперіодний керований випрямляч схема, 

принцип роботи, діаграми напруг. Особливості  

3-х фазних керованих випрямлячів, системи 

керування 

2 2     

41. Системи імпульсно-фазного керування 2     2 

Разом за змістовим модулем 1 82 32 12   38 

Змістовий модуль 2.  5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.04 Імпульсні пристрої 

Тема 9. Імпульсні пристрої. 4 2    2 
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42. Загальна характеристика імпульсних 

пристроїв. Електронні ключі і найпростіші 

формувачі імпульсних сигналів. Параметри і 

характеристики імпульсних сигналів. Схеми 

формування імпульсів. 

2 2     

43. Диференцуючі і інтегруючі ланцюги. Діодні і 

транзисторні ключі. 

2     2 

Тема 10 Алгебра логіки 6 2 2   2 

44. Основні логічні елементи. ДТЛ і ТТЛ з 

простим і складним інвертором  

2     2 

45. КМОП. Схема, принцип роботи, основні 

параметри і серії ІМС 

2 2     

46. ЛР7. Дослідження ІМС КМОН 2  2    

Тема 11 Цифрові мікроелектронні пристрої. 20 6 2   12 

47. Загальні відомості. Мультивібратори, 

одновібратори на транзисторах та аналогових 

ІМС. Схеми принцип роботи, основні параметри 

2 2     

48. Мультивібратори, одно вібратори на 

цифрових ІМС. Чекаючий мультивібратор 

2     2 

49. ЛР8 Дослідження мультивібратора 2  2    

50. Генератори імпульсів на ІМС. 2     2 

51. Блокінг- генератори, генератори 

пилкоподібної напруги: схеми, принцип роботи, 

основні параметри, області використання. 

2     2 

52. Тригери. Загальні відомості. Тригери на 

логічних елементах. 

2 2     

53. RS-тригери, D –тригери, T – тригери, JK- 

тригери. Призначення, принцип роботи 

2     2 

54. Реалізація складних логічних функцій 2     2 

55.Дешифратори, мультиплексори, лічильники 

імпульсів. Призначення, принцип роботи 

2 2     

56. Регістри, цифро-аналогові і аналого-цифрові 

перетворювачі. Призначення, принцип роботи 

2     2 

Тема 12 Імпульсні перетворювачі  8 2 2   4 

57. Інвертори. Призначення і класифікація 

інверторів, конвертори. Одно - і двотактний 

інвертори: схема, принцип роботи, переваги і 

недоліки. Інвертор з незалежним збудженням. 

2 2     

58. ЛР9. Дослідження інвертора 2  2    

59. Керовані інвертори 2     2 

60.Імпульсні стабілізатори. Особливості 

імпульсного методу регулювання постійної 

напруги: ШІМ і ЧІМ регулювання, порівняльна 

оцінка. Стабілізатори понижаючого і 

підвищуючого типу: схеми, принцип роботи 

2     2 

Разом за змістовим модулем 2 38 12 6   20 

Змістовий модуль 3.  5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.05 Мікропроцесорні пристрої 

Тема 13 Мікропроцесори. 8 2    6 

61. Мікропроцесори. Загальні положення. Дещо з 

історії процесорів. 

2 2     
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62. Особливості роботи і використання 

мікропроцесорів. 

2     2 

63. Задавання і виконання програм 

мікропроцесорного пристрою. 
2     2 

64. Програмовані логічні контролери. 2     2 

Разом за змістовим модулем 3 8 2    6 

Змістовий модуль 4.  5.ПФ.Д.02.ПР.О.01.06 Основи автоматики 

Тема 14  Основні поняття і визначення 

автоматики. 

65. Основні поняття про автоматику, 

автоматизацію, повну, часткову та комплексну 

автоматизацію, керування, автоматичний 

контроль, сигналізацію, блокіровку, 

автоматичний захист та регулювання 

2 2     

66. Тема 15 Класифікація і характеристики 

перетворювачів інформації 

Загальні відомості, статичні параметри та 

характеристики: коефіцієнт передачі елемента, 

чутливість, похибка абсолютна та відносна. 

2     2 

67. Динамічні параметри та характеристики: 

устакований та перехідний режими 

2     2 

68. Класифікація датчиків джерел первинної 

інформації. 

2 2     

69. Датчики-модулятори. Омічні, 

потенціометричні, термоелектричні, 

фоторезисторні, іонні датчики. 

2     2 

70. Індуктивні, трансформаторні, ємнісні датчики 2     2 

71. Генераторні датчики: індукційні 

(тахогенератори), термоелектричні, 

п'єзоелектричні, фотоелектричні та фотореле 

2     2 

72. ЛР10 Дослідження 

потенціометричного датчика. 

2  2    

73. Тема 16 Реле. Загальні відомості, 

електромагнітні та поляризовані реле 

2 2     

74. ЛР11 Визначення параметрів реле 2  2    

Разом за змістовим модулем 4 20 6 4   10 

75 Підсумкове заняття 2 2     

ВСЬОГО 150 54 22   74 

 

5. Теми семінарських занять 

Планом не передбачено. 

 

 

6. Теми практичних занять 

 

Планом не передбачено. 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1  Дослідження діода і стабілітрона. 2 

2  Дослідження фотодіоду 2 

3  Дослідження транзистора. 2 

4  Дослідження тиристорів. 2 

5  Дослідження операційного підсилювача 2 

6  Дослідження випрямлячів 2 

7  Дослідження ІМС КМОН 2 

8  Дослідження мультивібратора 2 

9  Дослідження інвертора 2 

10  Визначення параметрів реле 2 

11  Дослідження потенціометричного датчика. 2 

 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Напівпровідники (НП). Власна і домішкова провідність НП. 2 

2  Лінійні резистори, варистори, терморезистори, фоторезистори. Будова, 

принцип роботи, ВАХ, основні параметри, маркіровка 
2 

3  Будова, принцип роботи, ВАХ і основні параметри, маркіровка стабілітронів, 

стабісторів, УГП 
 

4  Варикап: будова, проста схема включення, ємністна характеристика, основні 

параметри, маркіровка. 
2 

5  Схема включення і основні параметри схеми з СЕ, СК, переваги і недоліки. 2 

6  Біполярний транзистор як активний чотириполюсник (h-параметри) 2 

7  Польовий транзистор з керуючим р-п переходом, будова, принцип роботи, 

ВАХ, основні параметри. 
2 

8  Біполярні транзистори з ізольованим затвором 2 

9  Симетричні діністори і тиристори, запираємі та фото тиристори, 

оптотиристори, електростатичні, з МОН-керуванням. 
2 

10  Інтегральні мікросхеми. Загальні відомості. Класифікація ІМС, основні 

параметри. Гібридні і напівпровідникові ІМС. Конструкція елементів 

плівкових , НП ІМС. Аналогові і цифрові ІМС. 

2 

11  Загальні відомості про підсилювачі. Підсилювачі напруги. Призначення і 

класифікація підсилювальних пристроїв. Основні параметри і 

характеристики, принципи побудови підсилювачів. 

2 

12  Температурна стабілізація режиму роботи підсилювачів 2 

13  Каскади попереднього підсилення на польових транзисторах по схемах зі СВ, 

СС: схеми, основні параметри, переваги та недоліки 
2 

14  Зворотні зв'язки в підсилювачах. Безтрансформаторні вихідні каскади 2 

15  Особливості побудови ППС. Методи зниження "дрейфу нуля". 

Диференційний ППС на транзисторах і в інтегральному виконанні. 
2 

16  Перетворювач струму в напругу, інвертуючий та неінвертуючий суматори, 

інтегратор, диференціатор, компаратор 
2 

17  Поняття про генератор як перетворювача ел. енергії джерела живлення в ел. 

коливання потрібної форми, частоти і потужності. Загальні відомості.  
2 
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18  Види ел.коливань. Класифікація генераторів і області їх використання. Умови 

самозбудження генераторів. 
2 

19  Автогенератори на ІМС. Кварцева стабілізація частоти 2 

20  Подвоювачі та помножувачі напруги 2 

21  Згладжуючі фільтри. Принцип роботи і основні параметри фільтрів С, L, LC, 

RC, П - подібних RC і LC. Активні згладжуючі фільтри 
2 

22  Стабілізатори струму Призначення і основні параметри стабілізаторів струму. 

Параметричні і компенсаційні  стабілізатори струму: схема, принцип роботи, 

переваги і недоліки 

2 

23  Системи імпульсно-фазного керування 2 

24  Диференцуючі і інтегруючі ланцюги. Діодні і транзисторні ключі. 2 

25  Основні логічні елементи. ДТЛ і ТТЛ з простим і складним інвертором  2 

26  Мультивібратори, одно вібратори на цифрових ІМС. Чекаючий 

мультивібратор 
2 

27  Блокінг- генератори, генератори пилкоподібної напруги: схеми, принцип 

роботи, основні параметри, області використання. 
2 

28  RS-тригери, D –тригери, T – тригери, JK- тригери. Призначення, принцип 

роботи 
2 

29  Реалізація складних логічних функцій 2 

30  Регістри, цифро-аналогові і аналого-цифрові перетворювачі. Призначення, 

принцип роботи 
2 

31  Керовані інвертори 2 

32  Особливості роботи і використання мікропроцесорів. 2 

33  Програмовані логічні контролери. 2 

34  Поняття про телемеханіку та кібернетику 2 

35  Динамічні параметри та характеристики: устакований та перехідний режими 2 

36  Класифікація датчиків джерел первинної інформації. 2 

37  Індуктивні, трансформаторні, ємнісні датчики 2 

38  Класифікація датчиків джерел первинної інформації. 2 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Навчальним планом не передбачено. 
 

10.  Методи навчання 

Лекції, бесіди, діалог, робота в групах, мозковий штурм, лабораторні роботи 

 

11. Методи контролю 
 

Знання студентів оцінюються за наступними напрямами: 

- опитування на заняттях; 

- захист лабораторних робіт; 

- участь в круглих столах, колоквіумах по темах занять; 

- тестовий чи письмовий контроль ж кожного змістовного модулю; 

- написання контрольної роботи (підсумкової); 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 
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Засобами діагностики успішності навчання студентів є тестування, захист 

лабораторних робіт на основі контрольних запитань наведених у методичних 

вказівках до виконання лабораторних робіт; опитування за контрольними 

запитаннями, що наведені в методичних вказівках до самостійного вивчення 

дисципліни, проведення контрольних робіт, які забезпечені комплектами 

контрольних робіт, складання іспиту з дисципліни за розробленими білетами. 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь студентів 

1.Оцінювання усних відповідей. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь і 

навичок студентів з навчальних дисциплін. При оцінюванні відповіді студента 

потрібно керуватися такими критеріями:  

1) повнота і правильність відповіді; 

2) ступінь усвідомленості і розуміння вивченого; 

3) мовне оформлення відповіді. 

Відповідь студента має бути зв’язною, викладеною у логічній послідовності, 

виявляти його вміння застосовувати визначення, правила у конкретних випадках. 

Оцінка “5” ставиться, якщо студент: 

1) ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 

2) виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, 

застосовує знання на  практиці і наводить необхідні приклади не тільки за 

підручником, а й самостійно складені; 

3) викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм 

літературної мови. 
 

Оцінка ”4” ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка “5”, але допускає деякі помилки, та поодинокі недоліки в 

послідовності викладення матеріалу і мовному оформленні. 

Оцінка ”3” ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних 

положень даної теми, але : 

1) викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у 

формулюванні правил і визначень; 

2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 

3) викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовному 

оформленні. 
 

Оцінка “2” ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено 

викладає матеріал. 
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Також оцінка ”2” ставиться, якщо студент виявляє повне незнання чи 

нерозуміння матеріалу. 

Позитивна оцінка  (”5” , “4” , “3”) ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на  перевірку знань студента відводиться певний час), а й за суму 

відповідей, даних студентом протягом заняття. 

 

2. Оцінювання письмових навчальних робіт 

Студенти виконують різні навчальні роботи з предмету: практичні, 

розрахунки, різні види контрольних робіт, тощо. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 

1) ступінь самостійності студентів; 

2) етап навчання; 

3) обсяг роботи. 

При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується 

керуватися такими критеріями: 

Оцінка „5” ставиться, якщо виконано усі завдання. 

Оцінка „4” ставиться, якщо виконано не менш як ¾  завдання. 

Оцінка „3” ставиться, якщо виконано не менш як половина завдань. 

Оцінка „2” ставиться, якщо виконано менш як половина завдань, або не 

виконано жодного завдання. 

 

3. Виведення підсумкових оцінок 

За  семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками.  

Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 

Вирішальною у її визначені слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але, щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру, навчального року, при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 

При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами  практичними навичками  і уміннями. Тому 

підсумкова оцінка не буде позитивною, якщо протягом семестру більшість 

самостійних, практичних, контрольних робіт оцінювалась на „2”. 
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У випадку, коли вивчення предмета закінчується іспитом, підсумковою 

оцінкою з предмета є екзаменаційна оцінка. 

 

13.  Методичне забезпечення 
 

1 Збірник інструкцій для виконання лабораторних робіт з предмету 

«Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики». 

2 Методичний комплект «Самостійна робота студентів з предмету 

«Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки та автоматики». 

3 Перелік питань до семестрової контрольної роботи. 

 

14.  Рекомендована література   
 

1. Колонтаєвський, Ю.П. Промислова електроніка і мікросхемотехніка: 

теорія і практикум [Текст]: підручник для студентів вищих навч. закладів / Ю.П. 

Колонтаєвський, А.Г. Сосков. - К.: Каравела, 2004. - 428 с. 

3. Руденко, В.С. Основи промьішленной злектроники [Текст] / В.С. 

Руденко, В.И. Сенько, В.В. Трифонюк. - К.: Вьісшая школа, 1985. - 400 с. 

4. Горбачев, Г.М. Промьішленная злектроника [Текст] / Г.М. Горбачев, 

Е.В. Чапльїгин - М.: Знергоатомиздат, 1988. - 319 с. 

 


