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 Силабус навчальної дисципліни 
«ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОНІКА» 

 
Освітньо-професійна програма: «Технічне обслуговування та 

ремонт повітряних суден і авіадвигунів» 
Освітньо-професійна програма: «Технології робіт та 

технологічне обладнання аеропортів» 
Галузь знань: 27 «Транспорт» 

Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента ОП 
Курс 2 курс 
Семестр 4 (весняний) семестр 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

3,5 кредити / 105 годин 

Мова викладання Українська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є: 
– формування навичок математичного описання електричних схем; 
– оволодіння методами розрахунку складних електричних кіл 
постійного та змінного струму в усталеному режимі; 
– розкриття принципів будови електронних пристроїв, 
взаємозв'язку їх часових і частотних характеристик; 
– дослідження аналогових і цифрових електронних пристроїв; 
– оволодіння методами аналізу процесів в електронних пристроях, 
їх математичного моделювання та синтезу. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є теоретична та практична 
підготовка студентів у галузі електротехніки та електроніки до 
такого рівня, який би дозволив правильно вибирати необхідні 
електротехнічні пристрої та вміти їх правильно експлуатувати. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

-здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, 
електротехнічному та електромеханічному обладнанні, 
відповідних комплексах і системах; 
-знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, 
базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її 
релевантність та достовірність; 
- розв’язувати завдання, пов’язані з експлуатацією нового 
обладнання, яке забезпечує підвищення продуктивності праці та 
якості продукції, що вимагає від будь-якої неелектричної 
спеціальності знань принципів дії та особливостей функціонування 
типових електротехнічних елементів та пристроїв, які 
застосовуються в даній галузі техніки та виробництва; 
-  розбиратися, використовуючи інструкції, описи, технічні 
паспорти, в роботі блоків, пристроїв та установок, що містять у 
собі електричні та електронні кола з метою їхньої ефективної та 
раціональної експлуатації. 



Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
набути наступні компетентності: 
– гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який 
дає можливість зрозуміти і розв’язати проблеми та задачі, 
зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених 
наукових концепцій; 
– етичні установки. Досягнення необхідних знань і розуміння ролі 
сучасної електротехніки та електроніки з метою адекватної роботи 
за майбутніми професіями та врахування впливу на соціальні 
проблеми; 
–здатність експериментально визначати параметри та 
характеристики електротехнічних та електронних елементів та 
пристроїв; 
–здатність проводити вимірювання електричних та деяких 
неелектричних величин; 
–здатність ефективно вибирати електричні машини та 
електротехнічні пристрої для конкретного технологічного процесу 
та правильно експлуатувати їх при дотриманні правил безпеки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 
Елементи та параметри електричних кіл. Теорія та розрахунок  
лінійних електричних кіл постійного струму. Розрахунок  складних 
електричних кіл постійного струму. Теорія лінійних електричних 
кіл однофазного синусоїдного струму. Розрахунок лінійних 
електричних кіл однофазного синусоїдного струму. Теорія та 
розрахунок лінійних трифазних кіл. Трансформатори. Асинхронні 
машини. Структурні та фізичні основи електроніки. Фізичні 
процеси в напівпровідниках. Діоди та стабілітрони. Біполярні 
транзистори. Польові транзистори. Підсилювачі напруги. 
Види занять: лекційні, лабораторні заняття 
Методи навчання: семінари-дискусії, доповіді-презентації, кейси 
тощо  
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити «Вища математика», «Фізика», «Основи прикладних інженерних 
технологій»   

Пореквізити «Надійність авіаційної техніки» 
Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
https://er.nau.edu.ua/ 
http://www.lib.nau.edu.ua/elbook/ 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

11 корпус, ауд.402; 5 корпус, ауд. 101, 101а 
 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та 
технологій (КЕСТ) 

Факультет Аерокосмічний факультет 
 



 

Система менеджменту якості. 
Робоча програма 

навчальної дисципліни 
«Електротехніка і електроніка» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ 
РП 07.01.07–01–2021 

Стор. 14 із 14 

 
Викладач(і) 

  

ПІБ викладача 
Шкварницька Тетяна Юріївна 
Посада: доцент 
Науковий  ступінь: к.т.н. 
Вчене звання: доцент 
Профайл викладача: 
http://cest.nau.edu.ua/ukr/index.htm 
Тел.: (044)-406-71-58 
E-mail: 
tetiana.shkvarnytska@npp.nau.edu.ua 
Робоче місце: 5 корпус, ауд.304 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 
 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
 


