
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ" 
 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 2 (перший, другий) 

Семестр 3 (другий, третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,5 кредитів / 105 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом навчання основи схемотехніки є розробка проектних 

рішень, які відносно простими засобами та з врахуванням наявних 

недоліків радіоелементів дозволяють досягти необхідних технічних 

параметрів електронних схем. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування у здобувачів знань відносно: призначення і принципів 

побудови складових вузлів радіоелектронної апаратури; основних 

прийомів проектування, розрахунку і налагодження вузлів, 

побудованих на основі стандартних схемотехнічних рішень; 

сучасної елементної бази, яка використовується в радіотехнічних і 

телекомунікаційних пристроях. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вимірювати та оцінювати параметри і характеристики електронних 

елементів, інтегральних мікросхем та типових каскадів схемотехніки 

вітчизняного та іноземного виробництва. 

Вирішувати інженерні задачі по аналізу та синтезу аналогових, 

цифрових та імпульсних електронних пристроях вітчизняного та 

іноземного виробництва. 

 
Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, 

регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та 

здачу в експлуатацію споруд, засобів і устаткування телекомунікації 

та радіотехніки.  

Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і 

засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телеко-

мунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного 

завдання з використанням як стандартних, так і самостійно 

створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації 

проектування. 

 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1Аналогова схемотехніка. Пасивні компоненти. 

Діодні компоненти. Схеми на біполярних транзисторах. 

Змістовий модуль 2. Цифрова схемотехніка. Цифрові інтегральні 

мікросхеми. Схемотехніка цифрових елементів. Запам’ятовувальні 

пристрої на інтегральних мікросхемах ВІС. 

Змістовий модуль 3. Дискретна схемотехніка. Цифроаналогові та 

аналого-цифрові перетворювачі (ЦАП та АЦП). Програмовані 

логічні інтегральні схеми (ПЛІС). Комбінаційні пристрої. 

Застосування у телекомунікаційних системах передачі. 

Змістовий модуль 4.. Інтегральна схемотехніка. Режими роботи 

підсилювачів. Зворотний зв’язок. Схеми на ОП. Регулювання та 

живлення ОП. 

 

Види занять: лекції, групові, семінарські, практичні, лабораторні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Вища математика, теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та 

математична статистика, фізика, інженерна та комп`ютерна графіка, 
теорія електричних кіл. 

Постреквізити Теорія електричного зв'язку, технічна електродинаміка та антенні 

пристрої, обчислювальна техніка та мікропроцесори, 

електроживлення телекомунікаційних та інформаційних систем. 

кінцеві пристрої абонентського доступу, системи комутації та 

розподілу інформації, мережні технології та управління 

телекомунікаційними мережами. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Толюпа С.В., Ладик А.І. “Електрорадіоматеріали та пасивні 

електронні елементи ТЗ та АСУ”, 2003 р., ВІТІ НТУУ “КПІ”. 

2. Толюпа С.В. Світлоактивні напівпровідникові прилади і 

оптоволоконні кабелі: Навчальний посібник. – К.: ВІТІ, 2003. 

3. Толюпа С.В. та інші. Напівпровідникові діоди: Навчальний 

посібник. – К.: ВІТІ, 2003. 

4. Толюпа С.В. Біполярні транзистори. Тиристори: Навчальний 

посібник. – К.: ВІТІ, 2002. 

5. Корольов А.П., Чайкин В.И., Толюпа С.В. Польові транзистори: 

Навчальний посібник. – К.: КВІУЗ, 2001. 

6. Пароль Н.В., Кайдалов С.А. Фоточувствительные приборы и их 

применение. М. «Радио и связь» 1991. 

7. Гришин В.А и др. НРТУ: Учебное пособие. Часть I. – К.: 

КВИУС, 1989. – 283 с. 

8. НРТУ. Руководство к лабораторным занятиям по учебной 

дисциплине «Нелинейные радиотехнические устройства». – К.: 

КВИУС, 1987. – 210с. 

9. Цифрова електроніка (методичні вказівки до лабораторних 

робіт) OPEN SYSTEM. м. Хмельницький. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.33.10\BIBLIOTEKA_OC. 



 

 

 

 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=6 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор (238 лекційна 

аудиторія, 233 спеціалізована лабораторія основ схемотехніки). 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, екзамен, курсовий проект. 

Кафедра Побудови телекомунікаційних систем 

Факультет Телекомунікаційних систем 

Викладач(і) ТОЛЮПА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: доктор технічних наук 

Науковий ступінь: професор 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.ru/citations?user 

=EZ6U3EQAAAAJ&hl=ru 

Тел.:  (044) 256-23-16 

                               E-mail: tolupa@viti.edu.ua 

                               Робоче місце: 239* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http://212.111.203.250:4213/moodle/course/index.php?categoryid=6 

https://scholar.google.ru/citations?user=EZ6U3EQAAAAJ&hl=ru  

 
 

 

Начальник кафедри     В.В. КУЗАВКОВ  

 

 

Розробник       С.В. ТОЛЮПА 

 

https://scholar.google.ru/citations?user

