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Анотація 

Курс «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» є спеціальним (фаховим) для інженерної освіти. Ві

та формує навички, які допомагають надалі розв’язувати інженерні задачі з використанням електротехнічних підхо

сучасних умовах та у сучасних сферах науки, техніки та промисловості, в яких студенти спеціалізуються. 

Цілі курсу 
Формування у студентів компетентності та результатів навчання в галузі електротехніки та електроніки, шляхом за

підготовки. 

Формат  Лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Семестр 3 

Обсяг (кредити) / Тип курсу(обов’язковий 

/ вибірковий) 

3 / 

Обов’язковий 

Лекції (години) 

 
16

Лабораторні 

заняття (години) 

+ Практичні заняття 

(години) 

16+16 

Програмні компетентності ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми, що характеризуються комплексністю та не



процесі навчання, яка передбачає застосування теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникнен

(на виробництві) і професійним захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування. 

 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність працювати як в команді, так і автономно. 

ЗК 9. Навики здійснення безпечної діяльності. 

 

ФК 3. Здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології захисту людини, матеріальних ціннос

характеру та обґрунтованого вибору засобів та систем захисту людини і довкілля від небезпек. 

ФК 4. Здатність оперувати фізичними та хімічними термінами, розуміти сутність математичних, фізичних та хім

професійної діяльності. 

ФК 15. Здатність до організації безпечної експлуатації техніки, устаткування, спорядження у сфері професійної діял

Результати навчання Методи викладання та навчання (поточне оціню

ПРН 10. Розробляти та використовувати технічну 

документацію, зокрема з використанням сучасних 

інформаційних технологій. 
Інтерактивні лекції з презентаціями, лабораторні роботи, дискусії 

Письмові індивідуальні завдання (CAS)
формі відповідей на питання екзамена

ПРН 11. Визначати фізичні, хімічні, біологічні та 

психофізіологічні шкідливі виробничі чинники та аналізувати 

безпечність виробничого устаткування. 
Інтерактивні лекції з презентаціями, лабораторні роботи, практичні 
заняття, індивідуальні завдання 

Письмові індивідуальні завдання (CAS)
тести (CAS), іспит у формі відповідей на

ПРН 12. Визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх 

інженерних мереж та споруд для оцінювання відповідності 

його вимогам цивільного захисту та техногенної безпеки. 

Інтерактивні лекції з презентаціями, лабораторні роботи, практичні 
заняття, індивідуальні завдання 

Письмові індивідуальні завдання (CAS)
білету (FAS) 

ПРН 14. Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, 

оцінювати ймовірність виникнення небезпечних подій та їх 

наслідки. 

Інтерактивні лекції з презентаціями, лабораторні роботи, практичні 
заняття, дискусії 

Письмові індивідуальні завдання (CAS)

ПРН 17. Оцінювати технічні показники та визначати стан 

аварійно-рятувальної техніки, засобів зв'язку, устаткування та 

обладнання. 

Інтерактивні лекції з презентаціями, лабораторні роботи, практичні 
заняття, індивідуальні завдання 

Письмові індивідуальні завдання (CAS)
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90 ... 100 A відмінно  

Нарахування балів Загальна

Контрол

Лаборат



82 … 89 B 

74 … 81 C 

добре 

64 … 73 D 

60 … 63 E 

задовільно 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Індивіду

Політика курсу 

Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності студ
практичних заняттях вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів для пр
завдання повинні бути подані до встановлених строків. 

Структура та зміст курсу 

 

Лекція 1 Основні поняття і закони електротехніки. 

Електричні кола постійного струму і їх 

структура. 

Практичне 

заняття 1 

Розрахунок простих кіл постійного 

струму при послідовному, 

паралельному та змішаному 

з’єднанні елементів методом 

еквівалентних перетворень. 

Вивчення основних законів та понять елект-

ричних кіл. Оформлення лабораторної роботи 

дослідження електричних кіл постійного струму  

та підготовка до її здачі. Написання реферату 

Лекція 2 Загальні поняття про кола синусоїдного 

струму. Характеристики і параметри сину-

соїдного струму. 

Практичне 

заняття 2 

Розрахунок мостових електричних кіл 

постійного струму методом 

еквівалентних перетворень 

«трикутник» - «зірка» 

Розв’язання задач розрахунку простих кіл по-

стійного струму. Оформлення лабораторної 

роботи дослідження мостового кола та під-

готовка до її здачі. Написання реферату 

Лекція 3 Трифазні кола. Принцип отримання і фор-

ми подання трифазної системи ЕРС. Спо-

соби з’єднання фаз трифазного джерела.  

Практичне 

заняття 3 

Розрахунок електричних кіл 

постійного струму методом 

контурних струмів 

Вивчення елементів кола змінного струму. 

Оформлення лабораторної роботи дослідження 

електричних кіл змінного струму  та підготовка 

до її здачі. Написання реферату 

Лекція 4 Магнітні кола. Магнітне поле і його прояв. 

Величини і закони, що характеризують 

магнітні поля в магнітних колах. Ферома-

гнітні матеріали і їхні характеристики. 

Класифікація магнітних кіл. 

Практичне 

заняття 4 

Розрахунок однофазних кіл 

синусоїдного струму з послідовним 

з’єднанням елементів  R,L,C. 

Вивчення елементів кола змінного струму.  

Оформлення лабораторної роботи дослідження 

трифазних електричних кіл змінного струму та 

підготовка до її здачі. Написання реферату 

Лекція 5 Трансформатори. Призначення і устрій 

трансформатора. Принцип дії 

однофазного трансформатора. Рівняння 

напруг і струмів. Втрати потужності . 

Практичне 

заняття 5 

Розрахунок однофазних кіл 

синусоїдного струму з паралельним 

з’єднанням елементів  R,L,C. 
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Вивчення устрою та принципу дії 

трансформатора. Оформлення лабораторної 

роботи дослідження однофазного 

трансформатора та підготовка її до здачі. 

Написання реферату 



Лекція 6 Електричні машини постійного та 

змінного струму. Режими роботи 

електромашини: генератора та 

електродвигуна. Устрій та принцип дії 

електричної машини. 

Практичне 

заняття 6 

Розрахунок однофазних кіл 

синусоїдного струму зі змішаним 

з’єднанням елементів  R,L,C. 

Оформлення лабораторної роботи дослі-

дження діода, стабілітрона та диністора.  

Написання реферату 

Лекція 7 Електроніка. Напівпровідники та їхні вла-

стивостіКласифікація напівпровідникових 

приладів. 

Практичне 

заняття 7 

Розрахунок трифазних електричних 

кіл змінного струму 

Оформлення лабораторної роботи дослідження 

однофазних напівпровідникових ви-прямлячів.  

Написання реферату 

Лекція 8 Випрямні пристрої. Структурна схема та 

параметри випрямлячів. Основи 

мікропроцесорної техніки 

Практичне 

заняття 8 

Контрольна робота Підготовка до контрольної роботи. Підготовка  

до захисту реферату 
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Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 

відповідальність 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.  

 


