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Національний технічний університет України “КПІ”,  

факультет електронної техніки. 
1. Загальні відомості. 

Дисципліна відноситься до циклу професійної та практичної підготовки, вивченню 

дисципліни передають: “Вища математика”, “Фізика”, “Інформатика, обчислювальна 

техніка і програмування”. 

 Загальна кількість ЕСТS-5,5. За переліком програми підготовки бакалаврів дисципліна 

займає № 
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3. Мета і завдання дисциплін. 

Дисципліна ―Електротехніка та електроніка‖ є одна з базових дисциплін, що визначають 

теоретичний і практичний рівень професійної підготовки фахівців і готує студентів до вивчення 

наступних дисциплін – ―Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка‖, 

―Діагностика і дефектоскопія матеріалів та виробів‖, ―Променеві методи  обробки металів‖ та 

інші. 

Метою дисципліни є формування знань по електромагнітним явищам та їх використання 

для генерування, передачі і розподілу електроенергії, вирішення проблем металургійної 

електро- технології, фізики металів та металознавства, проблем електромеханіки, інформаційно 

– вимірювальної та обчислювальної техніки. Фахівці в галузі цих виробництв повинні уміти 

читати схеми роботи електричних та електронних приладів та пристроїв (0). На основі 

одержаних теоретичних знань, використовуючи засоби математичного аналізу, уміти визначати 

принципи побудови, статичні і динамічні характеристики електронних систем і оптимальні їх 

параметри (Р). Використовуючи довідкову літературу, за допомогою набутих знань з 

електроніки та електротехніки, уміти вибрати прилади та обладнання для проведення 

досліджень в галузі металургії. 

4. Зміст дисципліни 

Розділ 1. Основні закони, методи розрахунку та властивості електричних кіл постійного 

струму; лінійні кола постійного струму; нелінійні електричні кола постійного струму; магнітні 

кола постійного струму. 

Розділ 2. Основні закони, методи розрахунку та властивості електричних кіл змінного 

струму; лінійні однофазні кола змінного струму; кола синусоїдального струму з індуктивними 

зв‘язками; трифазні кола; чотириполюсники; періодичні не синусоїдальні напруги і струм в 

електричних колах; 

Розділ 3. Електромагнітні пристрої та електричні машини; трансформатори; асинхронні 

машини; синхронні машини; машини постійного струму. 

Розділ 4. Електронні прилади; дискретні напівпровідникові елементи електронної 

техніки; оптоелектронні елементи; мікроелектроніка та технологія інтегральних мікросхем. 

Розділ 5. Електронні пристрої; аналогові пристрої; цифрові та імпульсні пристрої; 

пристрої силової електроніки. 

 

5. Методи навчання та інформаційно – методичне забезпечення. 

По дисципліні розроблено конспект лекцій. Основні питання викладені у виданих 

лектором методичних вказівок. Перед проведенням лабораторних робіт в кожну академічну 

групу даються методичні посібники, а також в процесі навчання студенти отримують варіанти 

завдань розрахунково–графічних робіт та теми рефератів. 

 

 



Основна література 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В. ―Электротехника‖. - М.: Высшая школа, 1999г., 541с. (НТБ 

3 примірника) 

2. Китаев А.В. ―Электротехника и основы электроники‖ - К.: Техника, 1993г., 360с. (НТБ 3 

примірника) 

3. Руденко В.С., Ромашко В.Я., Трифонюк В.В. ―Промислова електроніка‖. – Київ. Либідь. 

1993р., 432с. (НТБ 10 примірників) 

4. Руденко В.С., Ромашко В.Я., Морозов В.Г. ―Перетворювальна техніка‖. – Київ. ІСДО, 

1996р., 261с. (НТБ 10 примірників) 

5. Лабораторний практикум з курсів ―Електротехніка та електроніка‖, ―Промислова 

електроніка‖, ―Електроніка та мікросхемотехніка‖ /Укл. Селіванов М.В. – К.: 

Політехніка, 2001р., 118с (кафедра промислової електроніки , 100 примірників) 

6. Методические указания к курсовому проекту по курсу ―Преобразовательная техника‖ 

/Укл. Сенько В.И., Морозов В.Г., Селиванов М.В. и др. - К.: КПИ, 1984г.,59с. 

Індивідуальне консультування проводиться кожного тижня згідно з розкладом. 

 

6. Мова 

Мова навчання – українська, російська. 

 

7. Характеристика індивідуальних завдань 

Індивідуальні завдання  самостійної роботи передбачають вивчення окремих питань 

дисципліни, а також в межах самостійної підготовки студент виконує 2 індивідуальні 

розрахункові роботи. 

Методи перевірки засвоєння знань – тестовий  контроль і модульні контрольні роботи, 

що передбачені планом – графіком самостійної роботи.  

 

8. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

 

9. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

 

 


