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Семестр, у якому  

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Бакалаврам – четвертий та п’ятий семестр 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких  

пропонується вивчити 

дисципліну 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік  

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує  

дисципліна 

- здатність застосовувати базові знання з електроніки і 

мікросхемотехніки в обсязі, необхідному для проекту-

вання та розрахунку пристроїв автоматики та зв’язку; 

- здатність аргументувати вибір технічних засобів ав-

томатизації та зв’язку з урахуванням їх властивостей 

та характеристик, а також вимог до системи і експлуа-

таційних умов; мати навички налагодження технічних 

засобів систем автоматизації, телекомунікаційних сис-

тем та мереж; 

- здатність брати участь в проектуванні систем авто-

матизації, телекомунікаційних систем та мереж, мати 

базові знання зі змісту і правил оформлення проект-

них матеріалів, складу та послідовності виконання 

проектних робіт з врахуванням вимог відповідних но-

рмативно-правових документів 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчен-

ня дисципліни 

Знання з фізики, вищої математики, електричних кіл і 

ліній залізничної автоматики, основ спеціальних вимі-

рювань 

Основні теми  

дисципліни 

64 години лекцій, 48 годин лабораторних занять, 

16 годин практичних занять 

Теми лекцій 

1. Електропровідність напівпровідників 

2. Електронно-дірковий перехід 

3. Напівпровідникові діоди 

4. Біполярний транзистор 

5. Польові транзистори 

6. Тиристори 

7. Оптоелектронні прилади 

8. Основні параметри і характеристики підсилювачів 

9. Режими роботи каскадів підсилення 



10. Методи вибору та стабілізації режиму роботи тра-

нзисторів 

11. Попередні каскади підсилення 

12. Вихідні каскади підсилення 

13. Багатокаскадні підсилювачі. Міжкаскадні зв’язки 

14. Підсилювачі постійного струму 

15. Зворотні зв’язки в підсилювачах 

16. Операційні підсилювачі 

17. Генератори синусоїдальних коливань 

18. Електронні ключі на транзисторах 

19. Генератори прямокутних імпульсів 

20. Мультивібратори в режимі очікування 

21. Тригери на транзисторах, компаратори 

22. Загальні відомості про логічні елементи. Логічні 

рівні. Параметри інтегральних логічних мікросхем 

23. Транзисторно-транзисторні логічні елементи 

24. Тригери на логічних елементах 

25. Лічильники імпульсів 

26. Регістри 

27. Цифро-аналогові перетворювачі 

28. Аналого-цифрові перетворювачі 

Теми лабораторних занять 

1. Напівпровідниковий діод 

2. Напівпровідниковий стабілітрон 

3. Біполярний транзистор 

4. Дослідження тиристора 

5. Польові транзистори 

6. Дослідження діодного оптрону 

7. Підсилювач на біполярному транзисторі із загаль-

ним емітером 

8. Емітерний повторювач 

9. Двотактний вихідний каскад 

10. Диференційний каскад підсилення 

11. Операційні підсилювачі 

12. Генератори синусоїдальних коливань 

13. Транзисторний ключ 

14. Мультивібратор на транзисторах 

15. Мультивібратор на операційному підсилювачі 

16. Дослідження тригерів 

17. Дослідження аналого-цифрових перетворювачів 

Теми практичних занять 

1. Правила оформлення принципових електричних 

схем 

2. Розрахунок схем, які містять операційні підсилюва-

чі 

3. Розрахунок активних фільтрів 



4. Розрахунок генераторів прямокутних імпульсів 

5. Розрахунок генератора на базі інтегрального тайме-

ра КР1006ВИ1 

6. Принципи побудови схем індикації 

Теми для самостійного опрацювання 

1. IGBT-транзистори 

2. Технічні засоби відображення інформації 

3. Базові технології виготовлення інтегральних 

мікросхем 

4. Активні фільтри 

Тема курсової роботи 

Розробка генератора сигналів з амплітудною 

маніпуляцією 

Мова викладання Українська 
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