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Мета та завдання освiтньоi компонети 

Мета дисциплiни: полягаЕ: у наданнi студентам теоретичних знань та 

практичних навичок, якi надають i'м уявлення про функцiональнi компоненти, з 

яких складаЕ:ться сучасний комп'ютер, його характеристики i принципи 

функцiонування, на базi теоретичних законiв електротехнiки i електронiки. 

Завдштя дисциплiни - формування у студента знань електротехнiчних 

законiв, методiв аналiзу нелiнiйних електричних кiл, навичок пiдбору 

напiвпровiдникових приладiв, цифрових елементiв i комбiнацiйних вузлiв для 

реал1зацii" вiдповiдних технiчних завдань. 

Робоча програма мiстить витяг з робочого навчального плану, мету вивчення, 

компетентностi, якi маЕ: опанувати здобувач, програмнi результати навчання, данi 

щодо викладачiв, змiст курсу, тематику практичних занять, вимоги до виконання 

iндивiдуального завдання, шкалу оцiнювання знань, вмiнь та навичок здобувача, 

роз' яснення ycix аспектiв органiзацiI освiтнього процесу щодо засвоЕ:ння освiтньоI 

компоненти, список навчально-методичного забезпечення, джерел та лiтератури 

для пiдrотовки до практичних занять та виконання iндивiдуальних завдань. 

Електронне навчально-методичне забезпечення дисциплiни розмiщено на 

Освiтньому сайтi КНУБА (https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3983). 

Також програма мiстить основнi положения щодо полiтики академiчноI 

доброчесностi та полiтики вiдвiдування аудиторних занять. 

Компетентностi здобувачiв освiтньоi програми, що формуються в результатi 

засвоЕ:ння освiтньоi компоненти 

Код Змiст компетентностi 

Iнтегральна компетентнiсть 

Здатнiсть роз в' язувати складнi спецiалiзованi задачi та практичнi проблеми у 

IК 
галуз1 комп'ютерних наук або у процесi навчання, ЩО передбачае 

застосування теорiй та методiв iнформацiйних технологiй i характеризуеться 

комплекснiстю та невизначенiстю умов. 

Загальнi компетентностi 

зк 1 Здатнiсть до абстРактного мислення, аналiзу та синтезу. 

ЗК2 Здатнiсть застосовувати знания у практичних ситуацiях. 

зкз Знания та розумiння предметноi" областi та розумiння професiйноi" дiяльностi. 

Фаховi компетентностi 

Здатнiсть до математичного формулювання та дослiджування неперервних та 

ск 1 
дискретних математичних моделей, обrрунтовування вибору методiв i 

пiдходiв для розв'язування теоретичних i прикладних задач у галузi 

комп'ютерних наук, аналiзу та iнтерпретування. 

Здатнiсть використовувати сучаснi методи математичного моделювання 

СК4 
об'ектiв, процесiв i явищ, розробляти моделi й алгоритми чисельного 

розв 'язування задач математичного моделювання, враховувати похибки 

наближеного чисельного розв'язування професiйних задач. 
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Програмнi результати здобувачiв освiтньоi програми, що формуються в 

результатi засвоЕ:ння освiтньоi компоненти 

Код Програмнi результати 

Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного 

ПР2 
аналiзу, лiнiйноi' алгебри, аналiтичноi' геометрii', в професiйнiй дiяльностi для 

розв 'язання задач теоретичного та прикладного характеру в процес1 

проектування та реалiзацii' об'ектiв iнформатизацii'. 

Використовувати методи обчислювального iнтелекту, машинного навчання, 

ПР4 
нейромережевоi' та нечiткоi' обробки даних, генетичного та еволюцiйного 

програмування для розв 'язання задач розпiзнавання, прогнозування, 

класифiкацii', iдентифiкацii' об'ектiв керування тощо. 

Використовувати методи чисельного диференцiювання та iнтегрування 

ПР 6 
функцiй, розв'язання звичайних диференцiальних та iнтегральних рiвнянь, 

особливостей чисельних методiв та можливостей i'x адаптацii' до iнженерних 

задач, мати навички програмноi' реалiзацii' чисельних методiв. 

Володiти навичками управлiння життевим циклом програмного забезпечення, 

ПР 11 
продуктiв i сервiсiв iнформацiйних технологiй вiдповiдно до вимог i обмежень 

замовника, вмiти розробляти проектну документацiю (технiко-економiчне 

обrрунтування, технiчне завдання, бiзнес-план, угоду, договiр, контракт). 

Застосовувати методи та алгоритми обчислювального iнтелекту та 

1нтелектуального аналiзу даних в задачах класифiкацii', прогнозування, 

ПР 12 кластерного аналiзу, пошуку · асоцiативних правил з використанням 

програмних iнструментiв пiдтримки багатовимiрного аналiзу даних на основi 

технологiй DataМining, TextMining,_WebMining. 

Володiти мовами системного програмування та методами розробки програм, 

ЩО взаемодiють з компонентами комп'ютерних · систем, знати мережю 

ПР 13 технологii', архiтектури комп'ютерних мереж, мати практичнi навички 

технологii' адм1юстрування комп'ютерних мереж та i'x програмного 

забезпечення. 

Володiти мовами системного програмування та методами розробки програм, 

ЩО взаемод1ють з компонентами комп'ютерних систем, знати мережнi 

ПР14 технологii', архiтектури комп'ютерних мереж, мати практичнi навички 

технологii' адмiнiстрування комп'ютерних мереж та i'x програмного 

забезпечення. 

Застосовувати знания методолоrii' та САSЕ-засобiв проектування складних 

ПР15 
систем, методiв структурного аналiзу систем, об'ектно-орiентованоi' 

методологii' проектування при розробцi i дослiдженнi функцiональних моделей 

органiзацiйно-економiчних i виробничо-технiчних систем. 

Розумiти концепцiю iнформацiйноi' безпеки, принципи безпечного 

ПРlб проектування програмного забезпеченн:я, забезпечувати безпеку 

комп'ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеностi вихiдних даних. 

Виконувати паралельнi та _розподiленi обчислення, застосовувати чисельнi 

ПР17 
методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного 

програмування при розроб.цi та експлуатацii' паралельного та розподiленого 

програмного забезпечення . 



Програма дисциплiни 

Змiстовий модуль 1. Основи електротехнiки i електронiка 

Тема 1. Основнi поняття i закони електричних кiл. (Понятrя про 

електричний струм, електричнi кола, i'x графiчне зображення, структуру. 

Послiдовне, паралельне та змiшане з'еднання, розрахунок еквiвалентного опору. 

Закони Ома i Кiрхгофа). 
Тема 2. Електричнi кола постiйного струму. (Застосування основних 

законiв електротехнiки для розрахунку кiл постiйного струму. Метод
и контурних 

струмiв i вузлових потенцiалiв. Потужнiсть в колах постiйного струму). 

Тема 3. Електричнi кола змiнного струму. (Понятrя про синусоi"дальний 

струм. Однофазнi синусоi'дальнi кола. Векторнi зображення синусоi'дального 

струму. Символiчний метод розрахунку). 

Тема 4. Трифазнi кола. (Виробництво трифазноi' системи ЕРС. Понятrя про 

лiнiйнi i фазнi параметри. Розрахунок трифазних кiл при симетричному i 

несиметричному навантаженнi. Потужностi в трифазних колах). 

Тема 5. Загальнi вiдомостi про принципи роботи напiвпровiдникових 

приладiв. (Елементи зонно'i тeopi'i. Hocii' зарядiв в напiвпровiдниках. 

Напiвпровiдниковi дiоди. Класифiкацiя, властивостi та галузi використання. 

Транзистори). 

Тема 6. Елементна база мiкропроцесорноi технiки. (lнтегральнi 

мiкросхеми. Випрямлячi i перетворювачi. Понятrя про модуляцiю i демодуляцiю 

сигналiв). 

Змiстовий модуль 2. Комп'ютерна схемотехнiка 

Тема 1. Вступ до схемотехнiки. (Логiчнi основи цифровоi.' схемотехнiки. Роль 

i мiсце схемотехнiки серед iнших дисциплiн при пiдготовцi спецiалiстiв з 

iнформацiйних технологiй). 

Тема 2. Форми зображення iнформацii. (Характеристика електричних 

сиrналiв. Класифiкацiя сиrналiв. Форми подання iнформацi'i). 

Тема 3. Логiчнi функцii'. (Схемна реалiзацiя логiчних функцiй. Розвиток 

елементно'i бази комп'ютерiв. Понятrя про шифратор i дешифратор). 

Тема 4. Архiтектура комп'ютерiв. (Основнi понятrя, iсторiя розвитку, 

сучасний стан. Класичнi архiтектури комп'ютерiв. Функцiональна класифiка
цiя 

комп'ютерiв. Класифiкацiя обчислювальних систем за ознакою паралел
iзму команд i 

даних). 

Змiстовий модуль 2. Розрахунково-графiчна робота 

Тема 1. Символiчний метод розрахунку. Задачi для розрахунково-графiчноi· 

роботи обираються з таблицi згiдно з наведеними варiантами. 
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Теми практичних занять 

№ Назва теми 

1 Розрахунок простих електричних кiл постiйного струму. Поняття про 
еквшалентний опi . Пе етво ення елект ичних кiл. 

2 Розрахунок електричних кiл методом коюурних струмiв i вузлових потенцiалiв. 
Застосування законiв Кiрхгофа. Визначення основних параметрiв електричного 
кола. 

3 Розрахунок складних електричних кiл змiнного струму. Особливостi 

застосування законiв Ома i Кiрхгофа при розрахунку кiл синусоi'дального 

с 

4 Символiчний метод розрахунку електричних кiл змiнного струму. Визначення 

основних параметрiв електричного кола в комплекснiй формi i для миттевих 

значень. Поб дова потенцiальноi' дiа ами. 

5 Роз ах нок па аме iв схем вип ямлення. Однонапiвпе iодне вип ямлення. 

6 Аналiз i 
7 Аналiз i iв 

Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Правила технiки безпеки та роботи в лабораторiях. ознайомлення з правилами 

технiчно'i експлуатацi'i вимiрювальних приладiв 

2 Дослiдження кiл постiйного струму 

3 Лослiдження резонансних явищ в колах змiнного струму 

4 Дослiдження трифазних кiл при рiзних типах з' еднання споживачiв 

5 дослiдження чотириполюсника 

6 Дослiдження напiвпровiдникових ДЮДlВ. Побудова вольт-ампер них 

характеристик 

7 Лослiдження схем випрямлення 

8 Лослiдження базовоi' схеми логiчного елемента ТТЛ 

Методи контролю та оцiнювання знань 

Загальне оцiнювання здiйснюсrься через вимiрювання результатiв навчання у 

формi поточного та пiдсумкового контролю (залiк, захист iндивiдуальноi' роботи 

тощ о) вiдповiдно до вимог зовнiшньоi' та ~нутрiшньо'i системи забезпечення якостi 

вищо'i освiти. 

Полiтика щодо академiчноi доброчесностi 

Тексти iндивiдуальних завдань (в т.ч. у разi, коли вони виконуються у формi 

презентацiй або в iнших формах) можуть перевiряютись на плагiат. Для цiлей 

захисту iндивiдуального завдання оригiнальнiсть тексту мае складати не менше 

70%. Виключення становлять випадки зарахування публiкацiй Здобувачiв у 

матерiалах наукових конференцiях та iнших наукових збiрниках, якi вже пройшли 

перевiрку на плагiат. 

Списування пiд час тестування та iнших опитувань, якi проводяться у 

письмовiй формi, забороненi (в т.ч. iз використанням мобiльних девайсiв). У разi 

6 



виявлення фактiв списування з 6 6 . . . 
оку здо увача вш отримуе 1нше завдання. У разi 

повторного виявлення п ризначасrься додаткове заняття для проходження 

тестування. 

Полiтика щодо вiдвiдування 

Здобувач, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, мае: 

про~емонс~увати викладачу та надати до деканату факультету документ, який 

засвщчуе щ причини. 

За об'е:ктивних причин (хвороба, мiжнародне стажування, наукова та 

науково-практична конференцiя (круглий стiл) тощо) навчання може вiдбуват
ись в 

он-лайн формi за погодженням iз керiвником курсу. 

Здобувач, що пропустив заняття без поважних причин, опрацьовуе матерiал 

самостiйно. 

Методи контролю 

Основнi форми участi Здобувачiв у навчальному процесi, що пiдлягають 

поточному контролю: доповнення, опонування до виступу; участь у дискусiях; 

письмовi завдання (тестовi, iндивiдуальна (курсова) роботи), оформленi вiдповiдно 

до вимог. Обов'язкова присутнiсть на лекцiйних заняттях, активнiсть впродовж 

семестру, вiдвiдування/вiдпрацювання ycix аудиторних занять, виконання iнших 

видiв робiт, передбачених навчальним планом з цie:i' дисциплiни. 

При оцiнюваннi рiвня знань Здобувача аналiзу пiдлягають: 

- характеристики вiдповiдi: цiлiснiсть, повнота, логiчнiсть, обrрунтованiсть, 

правильнiсть; 

- якiсть знань (ступiнь засвоення фактичного матерiалу): осмисленiсть, 

глибина, гнучкiсть, дiевiсть, системнiсть, узагальненiсть, мiцнiсть; 

- ступiнь сформованостi умiння поеднувати теорiю i практику пiд час розгляду 

ситуацiй, практичних завдань; 

- рiвень володiння розумовими операцiями: вмiння аналiзувати, синтезувати, 

порiвнювати, абстрагувати, узагальШQвати, робити висновки з проблем, що 

розглядаються; 

- досвiд творчоi· дiяльностi: умiння виявляти проблеми, розв'язувати i'x, 

формувати гiпотези; 

- самостiйна робота: робота з навчально-методичною, пауковою, допомiжною 

вiтчизняною та зарубiжною лiтературою з питань, що розглядаються, умiння 

отримувати iнформацiю з рiзноманiтних джерел (традицiйних; спецiальних 

перiодичних видань, ЗМI, Internet тощо ). 
Тестове опитування може проводитись за одним або кiлькома змiстовими 

модулями. В останньому випадку бали, якi нараховуються Здобувачу за вiдповiдi 

на тестовi питания , подiляються мiж змiстовими модулями. 

Iндивiдуальна робота та курсова робота пiдлягають захисту Здобувачом
 

на заняттях, якi призначаються додатково. 

Iндивiдуальна робота може бути виконана у виглядi реферату. Реферат 

повинен мати обсяг вiд 18 до 24 сторiнок А4 тексту (кегль Times New Roman, 

шрифт 14, iнтервал 1,5), включати пла.н, структуру основноi' частини тексту 

вiдповiдно до плану, висновки i список лiтератури, складений вiдповiдно до 

ДСТУ 8302:2015. 
Курсова робота виконуеться у виглядi розрахунково-пояснювальноi· 
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./ записки, яка повинна мати об . . 
Roman, шрифт 14 iн 1 сяг вщ 50 сторшок А4 тексту (кегль Times New 

. . ' тервал ,5), включати план, структуру основноi.' частини тексту 
ВlДПОВIДНО до плану вис . . 
ДСТУ 8302·2015 М ' новки 1. список штератури, складений вiдповiдно до 

Лiте · · ожна також пом1стити сл()вник базових понять до теми. 
ратура, що рекомендусrься для виконання iндивiдуальноi' (курсовоi) 

роботи наведена у цiй робо · v • • • 

: V • ч1и програм1, а в електронному вигляд1 вона розм1щена 

на Осв1тнъому саип КНУБJ\, на сторiнцi кафедри. 
Також як виконання iндивiдуальноi.' (курсовоi.') роботи за рiшенням викладача 

може бут~ зарахована участь Здобувача у мiжнароднiй або всеукраi·нськiй науково

практи:~IИ конференцii.' з публiкацiею у матерiалах конференцii.' тез виступу 

(доповщ1) на одну з тем, дотичних до змiсту дисциплiни, або публiкацiя статтi на 

одну з таких тем в iнших наукових виданнях. 

Текст iндивiдуальноi.' (курсовоi.') роботи подасrься викладачу не пiзнiше, нiж за 

2 тижнi до початку залiковоi' cecii'. Вик,ладач мае право вимагати вiд Здобувача 

доопрацювання iндивiдуального завдання, якщо воно не вiдповiдае встановленим 

вимогам. 

Результати поточного контролю заносяться до журналу облiку роботи. 

Позитивна оцiнка поточноi.' успiшностi Здобувачiв за вiдсутностi пропущених та 

невiдпрацъованих практичних занять · та позитивнi оцiнки за iндивiдуальноi' 

(курсовоi) роботи е пiдставою для допуску до пiдсумковоi' форми контролю. Бали за 

аудиторну роботу вiдпрацъовуються у разi пропускiв. 
Пiдсумковий контроль здiйснюсrься пiд час проведения залiковоi' cecii' з 

урахуванням пiдсумкiв поточного та пiдсумкового контроля. Пiд час поточного 

контролю враховуються результати здачi ycix видiв навчальноi' роботи згiдно зi 

структурою кредипв. 

Оцiнювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Розподiл балiв для дисциплiни з формою контролю залiк 

Поточне оцiнювання 

Змiстовi модулi КР 
Залiк Сума балiв 

3 4 5 
10 10 10 40 30 100 

Шкала оцiнювання iндивiд альноi к оботи 

Оцiнка за 

нацiональною 

шкалою 

Вiдмiнно 

Кiлькiсть 

балiв 

30 

25 

Критерii 

вiдмiнне виконання (розкритrя теми, посилання 

та цитування сучасних наукових джерел за 

освiтнъою компонентою (не старше 2018 року), 

дот имання но м доб очесностi) 

вiдмiнне . виконання з незначною кiлькiстю 

помилок виконання (розкритrя теми, посилання та 

цитування сучасних наукових джерел за освiтнъою 

компонентою (бiльшiсть з яких не старше 2018 

.__ ______ ..L_ ___ ----1.-1:.:0:.::кLу)t.J..,~д~~имання но м доб очесностi) 
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-----
виконання вище середнього ршня з кiлькома 

22 

Добре 

20 

Задовiльно 18 

помилками · (розкриття теми в межах об'екту та 

завдань роботи, посилання та цитування сучасних 

наукових джерел за освiтньою компонентою ( серед 

яких е такi, що не старше 2018 року), дотримання 

норм доброчесностi) 

виконання з певною кiлькiстю помилок 

(розкриття теми в межах об' екту та завдань роботи, 

наявнiсть посилань та цитувань наукових джерел, 

дотримання норм доброчесностi) . . 

виконання роботи задовольняе мш1мальним 

критерiям помилок (розкриття теми в основному в 

межах об' екту· роботи, наявнiсть концептуального 

апарату роботи, присутнiсть не менше 5 по~илань 

та цитувань наукових джерел за осв~тн_ьою 

компонентою, дотримання норм доброчесност1) 

Шкала оцiнювання: нацiональна та ECTS 

Сума балiв за всi види Оцiнка Оцiнка за нацiональною шкалою 

навчально"i дiяльностi ECTS 

90 100 А Зараховано 

82-89 в 

74-81 с 

64-73 D 
60-63 Е 

35-59 FX 
Не зараховано з можливiстю повторного 

складання 

0-34 F 
Не зараховано з обов' язковим 

повторним вивченням дисциплiни 

Умови допуску до пiдсумкового контроля 

Здобувачу, який мае пiдсумкову оцiнку за дисциплiну вiд 35 до 59 балiв, 

призначаеться додаткова залiкова сесiя. В цьому разi вiн повинен виконати 

додатковiзавдання,визначенiвикладачем. 

Здобувач, який не виконав вимог робочо"i програми по змiстових моду
лях, не 

допускаеться до складання пiдсумкового контролю. В цьо
му разi вiн повинен 

виконати визначене викладачем додаткове завдання по змiсту вiдповiдних 

змiстових модулiв в перiод мiж основною та додатковою сесiями. 

Здобувач мае право на опротестування результатiв контроля (апеляцiю). 

Правила подання та розгляду апеляцiУ визначенi внутрiшнiми документами КНУБА,
 

якi розмiщенi на сайтi КНУБА та змiст яких доводиться Здобувачам до початку 
вивчення дисuиплiни. 
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Методичне забезпечення дисциплiни 
Iliдручники: 

1. Електротехнiка та електронiка: Методичнi вказiвки до лабораторних 

робiт / Уклад.:O .П.Остапущенко, М.Аббасiан, I.М.Кравченко. - К.: 

КНУБА, 2018. - 28 с.- (друков., електронний варiант). 

2. Електротехнiка в будiвництвi: Методичнi вказiвки до виконання 

розрахунково-графiчних завдань. / Уклад. : Р.П.Бондар, Л.Я Цiлик, 

!.В.Дубовик-К.: КНУБА, 2011. - 32 с. -(друков. електронний варiант). 

3. В.Ф.Бойко, В.В.Бойко та iн. Теоретичнi основи електротехнiки. К.: 

Полiтехнiка, 2004 р. - 272 с. 

Навчальнi посiбники: 

1. Дэвид М. Харрис и Сара Л. Харрис. "Цифровая схемотехника и архиrекrура 

компьютера", - СПб: ДМК, второе издание 2017. - 1662 с. . 
2. Мазуренко Л.I., Бондар Р.П. Основи електротехнiки та електроюки: 

навчальний посiбник. -Киi'в: КНУБА, 2016. -240 с. 

Рекомендована лiтература: 

Базова 

1. Бабич М.П., Жуков I.A. Комп'ютерна схемотехнiка . Навчальний посiбник. 

- К. : МК-Прес, 2004-412 с. . 
2. Приходько В.М., Третяк В.Ф., Осiевський С.В. Комп'ютерна схемотехюка. 

Навчальний посiбник.- Харкiв: ХНЕУ, 2008. - 208 с. 
3. Комп'ютерна схемотехнiка. Навчаль_ний посiбник /Уклад. Матвiйчук Л.А. -

Чернiгiв: ЧiБiП, 2017. - 156 с. 
4. Городжа А.Д., Мазуренко Л.I., Подольцев . Загальна електротехнiка . 

Навчальний посiбник. - К.: КНУБА, 2015. - 234 с.1.Городжа А.Д, 

Мазуренко Л.I. , Подольцев О.Д. Загальна електротехнiка: Навчальний 

посiбник для студентiв ВИЗ./ - К.: КНУБА, 2015. - 224 с. 

Допомiжна 

1. Будiщев М.С. Електротехнiка, електронiка та мiкропроцесорна технiка. 

Пiдручник для сту д. ВНЗ . - Львiв: Афiша, 2001. - 4 23 с. 
2. Гаврилов С.И. Искусство схемотехники . Просто о сложном. - СПб: Наука и 

техника, 2011 - 350 с. 
3. Паначевний Б.I. Курс електротехнiки. Пiдручник для студ. ВНЗ. - Харкiв: 

Торнадо, 1999. - 287.1.Малинiвський С.М. Загальна електротехнiка: 

Пiдручник для студ. ВТНЗ. - Львiв: Бескид, 2003. - 638 с. 

Методичнi роботи: 

1. Му~~~имедiйний лекцiйний курс "Комп'ютерна схемотехнiка" - URL 
2. Офщшна студентська версiя Active-HDL URL 
3. Методичнi вказiвки з використання мови VHDL 
4. Методичнi вказiвки з використання програми Active-НDL 
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5. Програма для читання книг у форматi djvu. (Не потребуе iнсталяцii', 0.5 
МЬ). 

Iнформацiйнi ресурси: 

1. http://library.knuba.edu.ua/ 
2. https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3983 
3. http://org.knuba.edu.ua 
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