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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

 Введення до фаху; 

 Фізика; 

 Методи розрахунку електронних схем; 

 Вища математика 

 Теоретичні основи електротехніки. 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Мікропроцесорні ВІС і мікр 

2. Цифрова схемотехніка 

3. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 Сучасний стан аналогової  схемотехніки і перспективи її розвитку; 

 Характеристики і параметри, умовні графічні позначення і принцип дії 

напівпровідникових приладів; 

 Принципи побудови функціональних пристроїв різного призначення; 

 Методику аналізу і вибору оптимального технічного рішення.  

Вміти:  

 Уміти обирати сучасну елементну базу на основі довідкової літератури; 

 Уміти будувати функціональні пристрої різного призначення; 

 Уміти проводити розрахунки технічних параметрів і характеристик спроектованих 

функціональних пристроїв; 

 Уміти оцінювати техніко-економічну ефективність застосування  електронних 

пристроїв та вибраних технічних рішень. 

Володіти: 

1. Методикою вибору типів електронних пристроїв в залежності від їх призначення в схемах 

і системах радіозв’язку. 

2. Загальними принципами проведення інженерних розрахунків, окремих вузлів електроніки, 

методами  проектування принципових схем вузлів та елементів радіотехнічних систем. 

3. Методиками науково-дослідницьких експериментів по вивченню характеристик 

електронних пристроїв. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль1  

 Типи напівпровідників 

 Структура p-n-переходу 

 Бар'єрна та дифузійна ємність p-n-переходу 

 Види та типи діодів 

 Принцип роботи стабілітрона 

 Принцип роботи тиристора 

Модуль2  

 Структура та принцип роботи біполярного транзистора 

 Структура та принцип роботи польового транзистора з p-n-переходом 

 Принцип роботи польового транзистора з вбудованим каналом 

 Принцип роботи польового транзистора з індукованим каналом 

 Статичні характеристики транзисторів 

 

 



4. Список рекомендованої літератури 

1 Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. ч.1. Электронные 

устройства информационной автоматики: Учебник/ Под общ. ред. А.А. 

Краснопрошиной.- К.: Выща шк., 1989. - 431 с. 

2 Краснопрошина А.А., Скаржепа В.А., Кравец П.И. Электроника и микросхемотехника. 

ч.2. Электронные устройства промышленной автоматики: Учебник/ Под общ. ред. 

А.А. Краснопрошиной.- К.:Выща шк., 1989. -  303 с. 

3 Скаржепа В.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника: Сб. задач/Под общ. 

ред.А.А. Краснопрошиной.- К.: Выща шк., 1989. - 232 с. 

4 В.А. Скаржепа, А.А. Новацкий, В.И. Сенько, Цыкина А.В. Электроника и 

микросхемоьехника: Лабораторный практикум/Под общ. ред. А.А. Краснопрошиной.- 

К.: Выща шк.,.1984. - 279 с. 

5 В.А. Скаржепа, А.А. Новацкий, В.И. Сенько, Цыкина А.В.Проектирование 

транзисторных усилителей низкой частоты. М.: "Связь", 1968. - 184 с. 

 


