
 

Промислова електроніка 
Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Теоретичної електротехніки ФЕА 

Можливі обмеження Без обмежень 
Рівень ВО Перший (бакалаврський) 
Спеціальності, для яких 
адаптована дисципліна 

Спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Курс 2 курс 
Обсяг дисципліни та 
розподіл годин аудитор-
ної та самостійної роботи 

4 кредити ЄКТС 
Аудиторні заняття: лекції – 36 годин, лабораторні – 18 годин,  
самостійна робота – 66 годин  

Мова викладання Українська 
Вимоги до початку ви-
вчення дисципліни  

Знання, одержані з вивчення курсів: вищої математики – розділи: матрична алгебра, ди-
ференційні рівняння, теорія функцій комплексної змінної, перетворення Фур’є і Лапласа, 
чисельні методи розв’язання алгебраїчних і диференційних рівнянь; загальної фізики  – 
розділи: електрика; теоретичних основ електротехніки – розділи: кола постійного та змін-
ного струмів, трифазні кола, перехідні процеси. 

Що буде вивчатися Фізичні основи напівпровідникової електроніки. Принципи дії основних типів напівпро-
відникових приладів, особливості аналогових, імпульсних пристроїв для підсилення, ге-
нерування та обробки сигналів в електронних системах керування і відображення інфор-
мації,  а також джерела вторинного електроживлення. 

Чому це цікаво / треба 
вивчати 

У наш час прогрес майже в усіх галузях науки і техніки зумовлений досягненнями елект-
роніки (особливо мікроелектроніки) і її використанням у цих галузях. Тому знання про-
мислової електроніки необхідні інженерові будь-якого фаху і особливо з фаху - електрое-
нергетика, електротехніка та електромеханіка. 

Чому можна навчитися Розуміти принципи роботи основних типів напівпровідникових приладів та 
побудову та функціонування на їх основі схем аналогових та імпульсних пристроїв, дже-
рела вторинного електроживлення, методів аналізу електронних пристроїв; 
Отримати навички проведення експериментальних досліджень електронних схем, оформ-
лення звітів та робити узагальнюючі висновки, користування радіовимірювальною апара-
турою. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 

Знання одержані при вивченні дисципліни "Промислова електроніка", використовуються 
при вирішення практичних задач в області силової перетворювальної техніки, мікропро-
цесорів та цифрової електроніки, системи автоматичного керування технологічними ком-
плексами, а також безпосередньо в інженерній практиці. 

Інформаційне забезпе-
чення дисципліни 

Силабус, дистанційний курс на платформі дистанційного навчання «Сікорський» 

Семестровий контроль Залік 


