
 

 



 

 



 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 153 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет енергетики, електроніки та інформаційних 

технологій 

Кафедра мікроелектронних інформаційних систем 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр  

Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Мікро- та 

наносистемна техніка» підготовки здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня за галуззю 

знань 15 Автоматизація та приладобудування зі 

спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 роки 10 місяців (денна) 

Наявність 

акредитації  

– 

Цикл/рівень  за Законом України «Про вищу освіту» – перший 

(бакалаврський) рівень; за Національною рамкою 

кваліфікації України – 6 рівень; FQEHEA – перший 

цикл, QFLLL – 6 рівень 

Передумови  повна загальна середня освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший 

спеціаліст» 

рівень освіти «молодший бакалавр» 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=62&lang=ua 

2 - Мета освітньої програми 



 

Надати базові знання і практичні навички з мікро- та наносистемної техніки із 

широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Сформувати 

загальні і професійні компетентності з мікро- та наносистемної техніки 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

15 Автоматизація та приладобудування  

153 Мікро- та наносистемна техніка 

Орієнтація програми Програма освітньо-професійна. 

Структура програми передбачає 

оволодіння базовими знаннями в області мікро- і 

наносистемних технологій, а сааме:  сучасні 

наукові уявлення та теоретичні аспекти фізичних 

процесів і явищ, на яких ґрунтується 

функціонування електронних пристроїв, мiкро- 

та наносистем; 

 технологічні процеси виготовлення 

елементів мікро- та наносистемної техніки, 

принципи їх дії та способи використання; 

 складні системи та прилади мікро- та 

наносистемної техніки різноманітного, у тому 

числі фізичного та біомедичного призначення; 

 спеціальні програмні засоби для 

розрахунків параметрів, характеристик та 

моделювання виробів мікро- та наносистемної 

техніки, а також для програмування елементів 

мікропроцесорної техніки. 

Метою навчання є набуття теоретичних і 

практичних знань та вмінь, навичок та інших 

компетенцій, для успішної професійної діяльності, 

дослідження, розроблення новітніх та використання 

існуючих технологій, матеріалів та приладів мікро- 

та наносистемної техніки; конструювання, 

виготовлення, випробовування, експлуатація та 

модернізація виробів фізичного та біомедичного 

призначення, мікро- та наносистемної техніки і 

геліоенергетики. 

Теоретичний зміст предметної області 

засновано на фундаментальних принципах 

побудови та функціонування складної мікро- та 

наносистемної техніки, компонентів, приладів та 

пристроїв різноманітного, у тому числі фізичного 

та біомедичного призначення, обладнання 

геліоенергетики; методах моделювання об’єктів 

та процесів, що в них відбуваються; властивостях 



 

матеріалів; особливостях технологічних 

процесів; сучасних комп’ютерних та 

інформаційних технологіях; інструментах 

інженерних і наукових досліджень і оптимізації; 

положеннях теорії планування та проведення 

експериментів. 
Здобувач вищої освіти вчиться застосовувати і 
використовувати методи, засоби та технології 
мікро- та наносистемної техніки: вимірювання та 
моделювання характеристик матеріалів, приладів, 
пристроїв і систем різноманітного призначення; 
планування експериментів і обробки їх результатів 
засобами комп’ютерної та мікропроцесорної 
техніки, програмні засоби прикладного 
призначення для розроблення та ведення 
конструкторської документації. 
          Професійна діяльність майбутніх фахівців з 
мікро- та наносистемної техніки пов'язана з 
розробкою технологій виготовлення, методів 
розрахунку, конструювання та діагностики 
мікроелектромеханічних і 
наноелектромеханічних систем, нанооб'єктів і 
наноструктурних матеріалів, метрологічного 
забезпечення вимірювань на мікро- та нанорівні і 
визначення механічних властивостей матеріалів і 
компонентів у мікро- та наномасштабі. 

Основний фокус 

освітньої  

програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка за 
освітньо-професійною програмою  «Мікро- та 
наносистемна техніка» з можливістю продовження 
на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 
Ключові слова: мікроелектроніка, технологія, 
схемотехніка, мікропроцесорна техніка, 
приладобудування, радіоелектронна апаратура, 
інформаційні системи, твердотільна електроніка, 
проектування електронної апаратури, лазерна 
техніка, оптоелектроніка, сигнали, фізична 
електроніка, сенсорика, виготовлення мікросхем, 
печатні плати, квантові структури. 

Особливості програми Програма передбачає надання знань та навичок у 
таких сферах,  як мікро- і наноструктури та 
компоненти електроніки, схемотехніка, 
програмування та адміністрування комп’ютерних 
систем, телекомунікаційні системи та мережі, 
вивчаючи такі дисципліни: комп’ютерні 
технології та програмування, компоненти 
мікроелектронної техніки, мікрохвильова 
техніка, моделювання електронних процесів, 



 

компонентів та систем мікроелектронних систем. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Робочі місця в державному та приватному 

секторах у різних сферах діяльності за профілем 

спеціальності 153 Мікро- та наносистемна 

техніка,  

зокрема: розробка та проектування 

мікроелектронних інформаційних систем; 

виробництво, ремонт, обслуговування та 

налагодження мікро- та наносистемних приладів 

та пристроїв; впровадження та підтримка 

сучасних технологій виробництва електронної 

техніки. Професійна кваліфікація випускників 

(відповідно класифікатора професій ДК 

003:2010):  

1236 Головний фахівець з електронного 

устаткування 

7242 Контролер радіоелектронної апаратури та 

приладів  

2144.1 Молодший науковий співробітник 

(електроніка, телекомунікації) 

7242 Налагоджувальних технологічного 

устаткування (електронна техніка) 

2144.1 Науковий співробітник (електроніка, 

телекомунікації) 

2144.1 Науковий співробітник-консультант 

(електроніка, телекомунікації) 

7311  Приладист (електронна техніка)  

3114 Технік-конструктор (електроніка) 

3139 Технік-оператор електронного 

устаткування  

3114 Технік-технолог (електроніка) 

3132 Радіоелектронік 

3139 Технік-оператор електронного 

устаткування 

3139 Технік-технолог з виробництва оптичних і 

оптико-електронних приладів  

Подальше навчання Навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, 

проблемно-орієнтоване навчання. Стиль 



 

навчання – активний, що дає можливість 

бакалавру обирати предмети та організовувати 

час. Лекції, лабораторні роботи, 

семінари,практичні заняття в малих групах, 

самостійна робота на основі підручників та 

конспектів, консультації із викладачами. Формує 

бакалаврів в галузі автоматизація та 

приладобудування з новим перспективним 

способом мислення, здатних не лише 

застосовувати засвоєні знання, але й генерувати 

нові на базі сучасних досягнень науки, а також 

здатних займатися науково-дослідницькою 

діяльністю, вирішуючи складні проблеми в 

галузі науки. 

Оцінювання Система оцінювання знань по дисциплінам 

освітньої  програми складається з поточного і 

підсумкового видів контролю 

Поточний контроль знань проводиться у 

формі письмової роботи (тестування), 

виступів на семінарах (практичних заняттях) 

та підготовки наукових звітів у формі 

презентації. 

Підсумковий контроль знань проводиться у 

вигляді екзамену/диференційованого заліку або 

заліку в усній або письмовій формі. Здобувач 

першого (бакалаврського) рівня вважається 

допущеним до підсумкового контролю з 

дисциплін освітньо-професійної програми, 

якщо виконав всі види робіт, передбачені 

навчальним планом з цієї дисципліни. 
Письмові та усні екзамени, практичні та 

лабораторні звіти, презентації, вхідний, 

поточний, семестровий контроль, есе, проектна 

робота, захист бакалаврської дипломної роботи 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 

області автоматизації та приладобудування, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань, оволодіння 

методологією наукової та науково-педагогічної 

діяльності, проведення власного наукового 

дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення 

Загальні компетентності ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі 



 

(ЗК) логічних аргументів та перевірених фактів. 

Вміння виявляти, аналізувати і структурувати 

проблеми підприємства і розробляти рішення. 

ЗК2. Здатність до навчання та готовність 

підвищувати рівень своїх знань. 

ЗК3. Здатність до самостійної роботи та 

самостійного приймання рішення, здатність 

нести відповідальність за їх реалізацію. 

ЗК4. Здатність використовувати базові знання 

фундаментальних розділів вищої математики для 

вирішення відповідних завдань за профілем 

спеціальності. 

ЗК5. Здатність використовувати знання в галузі 

інформатики й сучасних інформаційних 

технологій; навички використання програмних 

засобів і навички роботи в комп'ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і 

використовувати інтернет-ресурси. 

ЗК6. Здатність працювати з інформацією, у тому 

числі, в глобальних комп'ютерних мережах. 

Уміння знаходити та аналізувати інформацію з 

різних джерел. Уміння будувати комунікаційну 

мережу для обміну інформацією. 

ЗК7. Здатність використовувати знання основних 

фізичних законів та явищ, складати рівняння 

хімічних реакцій та проводити стехіометричні 

розрахунки. 

ЗК8. Здатність використовувати базові знання 

фундаментальних розділів математики в обсязі, 

необхідному для володіння математичним 

апаратом відповідної галузі знань, здатність 

використовувати математичні методи в обраній 

професії.  

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність використовувати сучасні методи, 

засоби та технології дослідження та розробки 

об’єктів професійної діяльності.  

ФК2. Уміння здійснювати збір, обробку, аналіз 

та систематизацію науково-технічної інформації 

за заданою темою своєї професійної діяльності, 

використовувати для цього сучасні інформаційні 

технології.  

ФК3. Уміння формалізувати задачі прийняття 

рішень в своїй галузі, обґрунтовано обирати 

відповідний метод оптимізації в залежності від 

структури математичної моделі. 



 

ФК4. Здатність володіти методами та 

комп’ютерними системами моделювання та 

проектування мікроелектронної техніки та 

технологій. 

ФК5. Здатність використовувати  довідкову  

літературу та професійні знання та практичні 

навички в галузі автоматизації та 

приладобудування для дослідження 

технологічних основ мікроелектронних системі. 

ФК6. Здатність використовуючи нормативно-

технічну, довідкову літературу та професійні  

знання, набуті при вивченні загально-

професійних дисциплін виконувати складні 

математичні розрахунки та створювати моделі 

приладів електронної техніки. 

ФК7. Здатність обирати з типового обладнання  

та устаткування таке, що є оптимальним для  

технологічного процесу. 

ФК8. Здатність монтувати і налагоджувати 

устаткування і прилади мікро- та нанотехнологій,  

експлуатувати програмні засоби контролю та 

управління електронними приладами і 

устаткуванням. 

ФК9. Здатність уміти проводити тестування 

окремих елементів та приладів і устаткування в 

цілому, уміти визначати можливі напрямки 

подальшої діяльності підприємства, спрямовані 

на збільшення прибутку. 

ФК10. Здатність розраховувати економічну 

ефективність проектів, оцінювати альтернативи з 

урахуванням ризиків.   

ФК11. Здатність визначати економічну 

доцільність впровадження інноваційних 

проектів. 

ФК12. Здатність проектувати прилади і системи з 

використанням засобів автоматизації 

проектування та досвіду розробки 

конкурентоспроможних виробів. 

ФК13. Здатність забезпечувати заходи та засоби 

охорони праці, техніки безпеки та охорони 

довкілля на підприємствах, які виготовляють та 

експлуатують електронні прилади і 

устаткування. 

ФК14. Уміння використовувати навички з 

планування, проектування та виконання 



 

експериментів; розробка проектної документації 

на програмні системи.  

ФК15. Здатність формулювати мету проекту 

(програми), завдань при заданих критеріях, 

цільових функціях, обмеженнях, будувати 

структуру їх взаємозв'язків, визначати 

пріоритети вирішення завдань. 

ФК16. Здатність виконувати моніторинг роботи 

інформаційної системи; контроль за 

дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-

гігієнічних вимог; вміння контролювати і давати 

оцінку учасникам педагогічної діяльності. 

7 - Програмні результати навчання  

 ПРН1. Вміння застосовувати наукові 

результати комп’ютерних дисциплін та 

математики для мікро- та наносистемної техніки, 

як високо якісного технічного продукту за 

допомогою вдосконалених технологічних правил 

і процедур, методик вимірювання в цілях 

отримання результатів наукових досліджень.  

ПРН2. Здатність удосконалювати і 

розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень, самостійно 

навчатись новим методам дослідження, до змін 

наукового і науково-виробничого профілю в 

своїй професійній діяльності. 

ПРН3. Уміння вільно користуватися 

рідною й іноземною мовами як засобом ділового 

спілкування.  

ПРН4. Використання на практиці умінь і 

навиків в організації дослідницьких і проектних 

робіт, в співпраці з колективом.  

ПРН5. Здатність проявляти ініціативу, 

зокрема в ситуаціях ризику, брати на себе всю 

повноту відповідальності.  

ПРН6. Здатність самостійно набувати і 

використовувати в практичній діяльності нові 

знання і уміння, зокрема в нових областях знань, 

безпосередньо не пов'язаних з сферою діяльності.  

ПРН7. Уміння розробляти стратегії 

проектування мікро- та наносистемної техніки, 

визначення цілей проектування, критеріїв 

ефективності, обмежень застосовності, уміння 



 

розробляти нові методи і засоби проектування 

мікро- та наносистемної техніки.  

ПРН8. Здатність здійснювати авторський 

супровід процесів проектування, впровадження і 

супроводу мікро- та наносистемної техніки. 

ПРН9. Уміння організовувати взаємодію 

колективів розробника і замовника, ухвалення 

управлінських рішень в умовах різних думок.  

ПРН10. Знати сучасну матеріальну базу та 

програмне забезпечення мікро- та наносистемної 

техніки. 

ПРН11. Знати фізичні принципи роботи та 

основні параметри мікро- та наносистемної 

техніки.  

ПРН12. Здатність здійснювати збір, аналіз 

науково-технічної інформації, вітчизняного і 

зарубіжного досвіду з тематики дослідження.  

ПРН13. Здатність проводити аналіз 

результатів проведення експериментів, 

здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати 

і складати огляди, звіти і наукові публікації.  

ПРН14. Уміння та навики організувати 

творчу діяльність, роботу над статтями та 

доповідями, виконувати незалежні оригінальні і 

придатні для опублікування дослідження, 

ретельно досліджувати та осмислювати різні 

відносини та взаємодії (технологічні, 

організаційні, правові та ін.), проводити 

дослідження щодо підвищення їх ефективності.  

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 90% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання дисциплін за освітньо-

професійною програмою «Мікро- та 

наносистемна техніка» мають наукові ступені та 

вчені звання, з досвідом дослідницької роботи за 

фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання електронного та стендового 

обладнання, сучасних комп’ютерних засобів та 

програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 



 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країн-партнерів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови 

на підготовчому відділенні  

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 

 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

3 90 36 54 диф. залік  

2 Іноземна мова 
8 240 84 156 

залік  

екзамен  

3 Історія України та 

української 

культури 

6 180 60 120 
залік  

екзамен  

4 Філософія 3 90 24 66 екзамен  

 Усього за циклом 

1.1 
20 600 204 396  

1.2 Цикл професійної підготовки 

5 
Спеціальні розділи 

вищої математики 
5 150 60 90 залік  

6 
Теоретичні основи 

електротехніки 
5 150 48 102 екзамен  

7 Основи метрології 4 120 48 72 залік  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

та вимірювальні 

прилади 

8 
Основи 

електроніки 
4 120 48 72 залік  

9 

Основи 

інформаційних 

систем 

5 150 60 90 залік  

10 
Основи 

теплотехніки 
5 150 60 90 залік  

11 

Поновлювані та 

альтернативні 

джерела енергії 

5 150 48 102 екзамен  

12 

Автоматизоване 

управління 

енергетичними 

об'єктами 

4 120 36 84 екзамен  

13 

Економіка, 

ціноутворення та 

маркетинг в 

енергетиці та 

електроніці 

4 120 48 72 залік  

14 

Електронні 

процеси в схемних 

колах 

6 180 60 120 екзамен  

15 

Матеріали та 

компоненти 

електронної 

техніки 

5 150 60 90 залік  

16 

Аналогова та 

оптоелектронна 

схемотехніка 

6 180 48 132 

екзамен  

курсовий 

проект  

17 
Цифрова 

схемотехніка 
7 210 60 150 

екзамен  

курсовий 

проект  

18 
Основи мікро- та 

наноелектроніки 
6 180 48 132 

екзамен  

курсовий 

проект  

19 
Функціональна 

електроніка 
5 150 48 102 екзамен  

20 Навчальна 3 90 36 54 диф. залік  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

практика 

21 
Виробнича 

практика 
6 180 72 108 диф. залік  

22 
Переддипломна 

практика 
4,5 135  135 диф. залік  

23 

Підготовка  

кваліфікаційної 

роботи 

9 270  270  

24 
Підсумкова 

атестація 
1,5 45  45  

 
Усього за циклом 

1.2 
100 3000 888 2112  

 

Усього за 

обов'язковими 

компонентами 

120 3600 1092 2508  

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

25 Фізичне виховання 8 240 96 144 залік  

26 Інформатика та 

комп'ютерна 

техніка 

6 180 72 108 залік  

27 
Вища математика 10 300 108 192 

залік  

екзамен  

28 Інженерна графіка 5 150 60 90 залік  

29 
Фізика 7 210 72 138 

залік  

екзамен  

30 Хімія 5 150 48 102 екзамен  

31 Правознавство 3 90 36 54 залік  

32 Психологія 3 90 36 54 залік  

 Усього за 2.1.1. 47 1410 528 882  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

33 Техноекологія 

регіону 
5 150 60 90 залік  

34 Безпека 

життедіяльності, 

основи охорони 

праці  

3 90 36 54 залік  

35 Теоретична та 

технічна механіка 
5 150 48 102 екзамен  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

 Усього за 2.1.2. 13 390 144 246  

 Усього за 2.1. 60 1800 672 1128  

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

Блок А 

36 Фізика 

електронних 

процесів 

5 150 60 90 залік  

37 Основи 

твердотілої 

електроніки  

4 120 48 72 залік  

38 Мікрохвильова 

техніка 
4 120 48 72 залік  

39 Методи 

перетворення 

сигналів 

4 120 48 72 залік  

40 Моделювання в 

електроніці 
4 120 36 84 екзамен 

41 

Мікропроцесорна 

техніка 
11 330 108 222 

залік  

екзамен  

курсовий 

проект  

42 Органічна 

електроніка 
4 120 48 72 залік  

 Усього за Блок А 36 1080 396 684  

Блок Б 

43 Електромагнітна 

техніка 
5 150 60 90 залік  

44 Електронні 

сенсори 
4 120 48 72 залік  

45 Біомедична 

електроніка 
4 120 48 72 залік  

46 Комп'ютерна 

електроніка 
4 120 48 72 залік  

47 Вакуумна та 

плазмова 

електроніка 

4 120 36 84 екзамен  

48 
Технологічні 

основи 

електроніки 

11 330 108 222 

залік  

екзамен  

курсовий 

проект  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

49 Автоматизація 

схемотехнічного 

проектування 

4 120 48 72 залік  

 Усього за Блок Б 36 1080 396 684  

 Усього за 2.2. 36 1080 396 684  

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

2.3.1. 

50 Матеріалознавство 5 150 48 102 екзамен  

51 Гідрогазодинаміка 5 150 48 102 екзамен  

52 Нормування в 

енергетиці 
5 150 48 102 екзамен  

53 Теплові електричні 

станції 
5 150 48 102 екзамен  

54 Утилізація 

теплових 

вторинних 

енергоресурсів 

4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

2.3.2. 

55 Енергетична 

стратегія України 

та ЄС 

5 150 48 102 екзамен  

56 Електричні 

апарати 
5 150 48 102 екзамен  

57 Енергетичні 
системи та 

комплекси 

5 150  48 102 екзамен  

58 Використання 

вторинних 

енергоресурсів в 

промисловості 

5 150 48 102 екзамен  

59 Системи 

транспортування 

енергії 

4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.2 24 720 240 480  

2.3.3. 

60 Надійність та 

діагностика 

пристроїв 

електроніки 

5 150 48 102 екзамен  



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

61 Електроніка в 

системах зв'язку 
5 150 48 102 екзамен  

62 Аналогово-

цифрові 

периферійні 

пристрої 

мікропроцесорних 

систем 

5 150 48 102 екзамен  

63 Електронні 

пристрої побутової 

техніки 

5 150 48 102 екзамен  

64 Мікропроцесорні 

пристрої 

управління та 

обробки 

інформації 

4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.3 24 720 240 480  

2.3.4. 

65 Теорія сигналів 5 150 48 102 екзамен  

66 Фізика тонких 

плівок 
5 150 48 102 екзамен  

67 Комп'ютерні 

мережі 
5 150 48 102 екзамен  

68 Основи мікро- та 

наносистемної 

техніки 

5 150 48 102 екзамен  

69 Прилади та 

пристрої 

інтегральної 

електроніки 

4 120 48 72 залік  

 Усього за 2.3.4 24 720 240 480  

 Усього за 

вибірковими 

компонентами 

Блок А 

120 3600 1308 2292 

 

 Усього за 

вибірковими 

компонентами 

Блок Б 

120 3600 1308 2292 

 

Блок А 



 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

кредитів 

за ECTS 

Загальний 

обсяг навча-

льної роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма  

підсумково

го 

контролю  

Загальна кількість 240 7200 2400 4800  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2400 4800  

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



 

Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна 

техніка» зі спеціальності  153 «Мікро- та наносистемна техніка» Блок А  
                                                   1 КУРС                                                                                                                               2 КУРС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

 
 
 

                                                                                                                                                   

 30 кредитів     30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 кредитів     30 кредитів 

 

Українська мова (за проф. 
спрямуванням)  

3 кредити 

Історія України та української культури 
6 (3+3) кредитів 

Фізичне виховання      8 (3+3+2) кредитів 

Хімія 
5 кредитів 

Іноземна мова       8 (2+2+2+2) кредитів 

Вища математика 
10 (5+5) кредитів 

Інформатика та комп'ютерна 
техніка   6 кредитів 

Навчальна практика 
3 кредити 

Фізика  
7  (3+4) кредити 

 

Спеціальні розділи вищої 
математики  
5 кредитів 

Техноекологія регіону 
5 кредитів 

 

Фізика тонких плівок 
5 кредитів 

Теоретична та технічна 
механіка   

5 кредитів 

Інженерна графіка 
5 кредитів 

 

Основи електроніки 
4 кредити 

Основи метрології та 
вимірювальні прилади 

4 кредити 

 

Фізика електронних 
процесів 

5 кредитів 

 

Теоретичні основи 
електротехніки  

5 кредитів 

Основи  
інформаційних систем  

 5 кредитів 

Матеріали та компоненти 
електронної техніки 

5 кредитів 

Електронні процеси в 
схемних колах 

6 кредитів 

Теорія сигналів 
5 кредитів 



 

                                               3 курс          4 курс 
                                                              3 КУРС                                                                                                                               4 КУРС 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                30 кредитів                                                30 кредитів 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   30 кредитів                                                         30 кредитів 
 
 
 
 
 

Основи теплотехніки 
5 кредитів 

Основи твердотілої 
електроніки 

4 кредитів 

Аналогова та 
оптоелектронна 

схемотехніка  
6 кредитів + курс. проект 

Мікрохвильова 
техніка 

4 кредити 

Комп’ютерні мережі 
5 кредитів 

Правознавство 
3 кредити 

Безпека 
життедіяльності, 

основи охорони праці   
3 кредити 

Методи 
перетворення 

сигналів 
4 кредити 

Поновлювані та 
альтернативні 

джерела енергії  
5 кредитів 

Основи мікро- та 
наносистемної техніки 

5 кредитів 

Цифрова 
схемотехніка 

7 кредитів  
+ курс. проект 

Виробнича 
практика 
 6 кредитів 

Філософія 
3 кредити 

Моделювання в 
електроніці 
4 кредити 

 

Автоматизоване 
управління енергетич. 

об'єктами 
4 кредити 

Економіка, ціноутворення 
та маркетинг в енергетиці 

та електроніці,  
4 кредити 

Функціональна 
електроніка 
5 кредитів 

Психологія 
3 кредити 

Прилади та пристрої 
інтегральної 
електроніки 

4 кредити 

Органічна електроніка 
4 кредити 

 

Підготовка та захист 
кваліфікаційної роботи 

9 кредитів 

Переддипломна 
практика 

4,5 кредити 

Основи мікро- та 
наноелектроніки 

6 кред. + курс. проект 

Мікропроцесорна техніка 
11 ( 5+6) кредитів + курс. проект 

Підсумкова атестація 
1,5 кредити 

 



 

Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Мікро- та наносистемна 

техніка» зі спеціальності  153 «Мікро- та наносистемна техніка» Блок Б  
                                                   1 КУРС                                                                                                                               2 КУРС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

 
 
 

                                                                                                                                                   

 30 кредитів     30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30 кредитів     30 кредитів 

 

Українська мова (за проф. 
спрямуванням)  

3 кред. 

Історія України та української культури 
6 (3+3) кред. 

Фізичне виховання      8 (3+3+2) кред. 

Хімія 
5 кред. 

Іноземна мова       8 (2+2+2+2) кред. 

Вища математика 
10 (5+5) кред. 

Інформатика та комп'ютерна 
техніка   6 кред. 

Навчальна практика 
3 кред. 

Фізика  
7  (3+4) кредити 

 

Спеціальні розділи вищої 
математики  

5  кред.  

Техноекологія регіону 
5 кред. 

 

Фізика тонких плівок 
5 кред. 

Теоретична та технічна 
механіка   
5 кред. 

Інженерна графіка 
5 кред. 

 

Основи електроніки 
4 кред. 

Основи метрології та 
вимірювальні прилади 

4 кред. 

 

Електромагнітна техніка 
5 кред. 

Теоретичні основи 
електротехніки  

5 кред. 

Основи  
інформаційних систем  

 5 кред 

Матеріали та компоненти 
електронної техніки 

5 кред 

Електронні процеси в 
схемних колах 

6 кред. 

Теорія сигналів 
5 кред. 



 

                                               3 курс          4 курс 
                                                              3 КУРС                                                                                                                               4 КУРС 
                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                30 кредитів                                                30 кредитів 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   30 кредитів                                                         30 кредитів 
 
 
 
 
 

Основи теплотехніки 
5 кред. 

Електронні сенсори 
4 кред 

Аналогова та 
оптоелектронна 

схемотехніка 
6 кред. + курс. проект 

+ курс. роб. 

 
Біомедична 
електроніка 

4 кред. 

Комп’ютерні мережі 
5 кред 

Правознавство 
3 кред 

Безпека 
життедіяльності, 

основи охорони праці   
3 кред 

Комп’ютерна 
електроніка 

4 кред. 

Поновлювані та 
альтернативні 

джерела енергії  
5 кред. 

Основи мікро- та 
наносистемної техніки 

5 кред 

Цифрова 
схемотехніка 
7 кред.+ курс. 

проект 

Виробнича 
практика 

 6 кред 

Філософія 
3 кред 

Вакуумна та плазмова 
електроніка 

4 кред. 

 

Автоматизоване 
управління енергетич. 

об'єктами 
4 кред 

Економіка, 
ціноутворення та 

маркетинг в енергетиці 
та електроніці, 4 кред. 

Функціональна 
електроніка 

5 кред. 

Психологія 
3 кред. 

Прилади та пристрої 
інтегральної 
електроніки 

4 кред. 

Автоматизація 
схемотехнічного 

проектування 
4 кред. 

 

Підготовка та захист 
кваліфікаційної роботи 

9 кред. 

Переддипломна 
практика 
4,5 кред. 

Основи мікро- та 
наноелектроніки 

6 кред. + курс. проект 

Технологічні основи електроніки 
11 (5+6) кред.+ курс. проект 

Підсумкова атестація 
1,5 кред. 

 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників, які навчаються за освітньо-професійно. 

програмою «Мікро- та наносистемна техніка» зі спеціальності 153 Мікро- та 

наносистемна техніка, проводиться у формі захисту дипломної роботи та 

завершується видачею диплому державного зразка про присудження йому 

ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: бакалавр з мікро- та 

наноелектроніки. 

Атестація здійснюється відкрито і гласно.  

Підсумкова атестація 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Захист кваліфікаційної роботи  

Вимоги до 

підсумкової атестації 

Підсумкова атестація випускників має за мету: 

встановлення рівня підготовки випускника до 

виконання професійних задач та відповідності його 

підготовки вимогам освітнього стандарту вищої 

освіти. Вона визначає теоретичний рівень 

підготовки бакалавра та оцінює його готовність до 

самостійного вирішення поставлених завдань. 

Проведення підсумкової атестації має за мету: 

- систематизування, закріплення та 

розширення теоретичних знань та 

практичних навичок по спеціальності; 

-  розвинення творчих здібностей та вміння 

студента повною мірою застосувати свої 

знання для вирішення складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем 

з питань виробництва мікро- та 

наносистемної техніки; 

- розвинення навичок самостійної роботи при 

вирішенні конкретних задач з мікро- та 

наносистемної техніки;  

- напрацювання практичних навичок зі збору, 

обробки, аналізу та систематизації науково-

технічної інформації за напрямками 

професійної діяльності з використанням 

сучасних інформаційних технологій; 

-  перевірку та оцінку професійної придатності 

майбутнього бакалавра до самостійної 

роботи на вітчизняних підприємствах. 

 

 



 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Мета викладання навчальної дисципліни: на основі теоретичних 

досліджень про особливості функціонування української мови у діловій, 

науковій та виробничо-професійній сфері сформувати знання і вміння, які 

дозволять грамотно складати, редагувати й перекладати професійні тексти, 

виробити навички нормативного володіння усною і писемною формами 

ділового мовлення з метою реалізації фахових комунікативних завдань; 

забезпечити засвоєння й систематизацію знань основних теоретичних засад 

красномовства; сформувати вміння і навички правильного й переконливого 

мовлення, аргументованого доведення та спростування, участі в дискусії, 

зокрема наукової та фахової проблематики; сприяти поглибленню знань 

студентів з української мови, піднесенню культури їхнього усного та 

писемного мовлення, а також забезпеченню лінгвістичної освіти студентів, 

що необхідне фахівцеві будь-якої галузі науки чи сфери діяльності; 

сформувати навички студіювання особливостей фахової мови, розвиваючи 

культуру мовлення. 

Основні завдання: оволодіти нормами української літературної мови, а 

також навичками комунікативно виправданого використання засобів мови в 

різних життєвих ситуаціях, під час створення документів з дотриманням 

етикету ділового спілкування; дотримуватися вимог культури усного й 

писемного мовлення; набути навичок оперування термінологією майбутнього 

фаху; ознайомитися з посібниками, словниками, які сприятимуть 

удосконаленню мовної культури майбутнього фахівця; уміти складати 

найбільш уживані документи; розвинути комунікативні компетенції, потрібні 

у професійному спілкуванні. 

Предмет дисципліни: процес формування і розвитку мовної культури 

та комунікативних компетенцій для професійного спілкування, оволодіння 

навичками комунікативно виправданого використання засобів мови в різних 

життєвих ситуаціях і під час створення документів з дотриманням етикету 

ділового спілкування. 

 

Іноземна мова 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

необхідної комунікативної компетенції у сферах професійного та 



 

ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вдосконалення вмінь 

та навичок читання, перекладу, реферування спеціальної літератури за 

фахом, ведення бесіди з професійної тематики; формування навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої 

діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; 

оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела; 

підготовка студентів до ефективної усної та письмової комунікації у їх 

академічному та професійному оточенні як один із засобів досягнення успіху 

в професійній діяльності; досягнення такого рівня знань, навичок і вмінь, 

який забезпечує необхідну для науковця комунікативну самостійність у 

сферах професійного, академічного й ситуативно-побутового спілкування в 

усній та письмовій формах. 

Основні завдання: навчання, розвиток та удосконалення різних видів 

мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, 

читання, письма та перекладу; удосконалення та подальший розвиток 

навичок читання з метою отримання інформації з різних джерел; збирання та 

обробка інформації з письмових джерел; мовленнєвий етикет; академічна та 

професійно-ситуативна комунікація; участь в обговоренні, дискусії та 

дебатах; формування соціокультурної компетенції щодо України та країн, 

мова яких вивчається. 

Предмет дисципліни: процес формування і розвитку системи іноземної 

мови (фонетика, орфографія, лексика, граматика) та ключових видів 

мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письмо), обсягу 

лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати 

професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з 

іноземних письмових та усних джерел; соціокультурні знання суспільства і 

культури міжнародних академічних та професійних громад, в яких 

розмовляють даною мовою. 

 

Історія України та української культури 

Мета викладання навчальної дисципліни: навчити студентів розумінню 

ходу історичного розвитку українського народу та формування Української 

держави; формування історичної свідомості молоді, в якій поєднуються 

знання, погляди, уявлення про суспільний розвиток, усвідомлення нею 

нерозривного зв’язку між минулим і сучасністю, традиціями і досвідом 

різних поколінь українців, виховання громадянського патріотизму, 

відповідальності за долю своєї Батьківщини, спонукання до активної 

наполегливої праці в розбудові і зміцненні держави Україна; надати знання 

про сутність державотворчих та культурологічних процесів, що відбувалися 



 

в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, 

взаємозв’язки та взаємозалежності; поглиблення знань студентів з історії та 

теорії української культури, ознайомлення з головними проблемами 

історико-культурного процесу в Україні в світовому і європейському 

контексті; усвідомлення особливостей формування культурного фону, 

культурних особливостей, ментальності певного етносу. 

Основні завдання: допомогти студенту зрозуміти сучасність за 

допомогою аналізу минулого, оволодіти основами методики історичного 

дослідження, зокрема ретроспективного, порівняльного, діалектичного 

методу, історичної хронології; виробити навички наукової роботи з 

історичними першоджерелами, різноманітною навчальною літературою; 

навчити студента методиці самостійної роботи при підготовці до занять та 

підсумкового контролю знань; висвітлити етногенез українського народу; 

охарактеризувати особливості соціально-економічного та внутріполітичного 

розвитку Української держави в різні періоди її існування; з’ясувати 

геополітичні особливості розвитку Української держави; ознайомити 

студентів з діяльністю визначних осіб вітчизняної історії; показати процес 

формування української національної ідеї та її значення у розбудові 

Української держави; охарактеризувати культурний розвиток українського 

народу та з’ясувати його культурні зв’язки з іншими європейськими 

народами; освітлення загальної проблематики історії української культури, 

ознайомлення з найбільш важливими етапами її еволюції, аналіз найбільш 

значущих феноменів її розвитку, визначення ролі і місця культурної 

української спадщини в сучасній культурі та світовій цивілізації; пізнання 

сутності, виявлення законів та механізмів функціонування конкретних форм і 

сторін культури через опрацювання базису культурологічного знання – 

окремих наук про культуру, в межах яких досліджуються певні феномени 

культури; набуття умінь правильно оцінити сучасний стан культури, бачити і 

розуміти постійні зміни в різноманітних сферах, розрізняти усталені чинові 

життєздатні культурні форми від застарілих, позбавлених життєвої сили, без 

чого неможливо визначити оптимальні шляхи і засоби подальшого розвитку 

культури та ефективно впливати кожному своєю мірою на цей розвиток; 

вивчення історії своєї і світової культури, щоб правильно оцінити досягнення 

національної культури у порівнянні з надбаннями інших народів; оцінка 

можливостей інтеграції України у світовий культурний і господарчий процес, 

знання історії культури і фундаментальна гуманітарна освіченість для 

ефективного оволодіння навичками міжнародної комунікації з толерантним і 

неагресивним ставленням до інших культурних традицій; набуття 

усвідомлення майбутніми фахівцями свого призначення як співтворців 



 

матеріальної і духовної культури у процесі їх культурної самореалізації і 

перманентного творення культури нації в міру сил кожного громадянина. 

Предмет дисципліни: процес формування та розвитку українського 

народу, його діяльності в усіх сферах суспільного життя з давніх часів до 

сьогодення; сукупність політичних, суспільно-економічних, міжнародних, 

етнонаціональних, культурних та релігійних чинників, які в різні періоди 

історії формували українську націю, впливали на розвиток державотворення. 

 

Філософія 

Мета викладання навчальної дисципліни: увести студентів у сферу 

формування, функціонування і розвитку духовного виробництва, що 

продукує знання з основних проблем буття, мислення і пізнання; допомогти 

студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях, сформувати 

соціально-філософську свідомість; навчити студентів виявляти, 

систематизувати і критично осмислювати світоглядні компоненти, включені 

в різні області гуманітарного знання й культуру в цілому; сформувати 

духовний світ особистості, що усвідомлює своє достоїнство і місце в 

суспільстві, мету і зміст свого життя, що є соціально активною, а тому, 

відповідальна за свої вчинки й здатна приймати рішення; сформувати 

адекватну сучасним вимогам методологічну культуру, що дозволяє 

враховувати в професійній діяльності соціальні, екологічні і психологічні 

наслідки останньої, поєднувати різнорідні технічні, екологічні і культурні 

фактори в єдиний системний комплекс, співвідносити спеціально-наукові й 

технічні завдання з масштабом гуманістичних цінностей; допомогти 

майбутньому фахівцеві навчитися гнучко реагувати на зміни в змісті й цілях 

професійної діяльності з урахуванням відносності і мінливості професійного 

знання; сприяти становленню у суспільстві духовного клімату 

взаєморозуміння, поліпшенню міжособистісних відносин та гармонізації 

людських стосунків в сфері комунікації і діалогу; оволодіння знаннями за 

допомогою всіх наукових дисциплін, які вивчають буття як духовне і 

соціальне явище з глибоким культурологічним підґрунтям. 

Основні завдання: сформувати у студентів вміння і навички розуміння 

самого феномену філософії як явища суспільного буття; оволодіння 

знаннями в одній із важливих галузей світової і вітчизняної культури; 

забезпечити ґрунтовне засвоєння основних понять дисципліни та основних 

напрямів філософування; навчити свідомо визначати власну світоглядну 

позицію, духовні інтереси та ціннісні орієнтації; сформувати навички 

розуміння сутності ідеології утвердження й ідеології спростування тих чи 

інших філософських концепцій; навчитися грамотно і толерантно проводити 



 

світоглядний діалог, розуміти інших людей, незалежно від їх ставлення до 

проблем буття і пізнання. 

Предмет дисципліни: процес формування знань про основні 

філософські ідеї, концепції, школи та напрямки, які склалися у процесі 

розвитку філософії для сприяння становленню у суспільстві духовного 

клімату взаєморозуміння, поліпшення міжособистісних відносин та 

гармонізації людських стосунків у сфері комунікації і діалогу, утвердження 

толерантності та соціальної стабільності в суспільстві. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Спеціальні розділи вищої математики 

Мета викладання навчальної дисципліни: володіння майбутніми 

фахівцями математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати 

та розв’язувати прикладні задачі зі сфери їх професійної діяльності із 

застосуванням методів теорії функцій комплексної змінної, теорії 

ймовірностей та математичної статистики. 

Основні завдання: надання студентам знань з відповідних розділів 

вищої математики та формування уміння самостійно опрацьовувати 

математичну літературу, що відповідає напряму їх фахової підготовки. 

Студенти мають навчитися використовувати набуті навички для 

розв’язування задач, які зустрічаються в інших дисциплінах, що вивчаються 

на наступних курсах. 

Предмет дисципліни: основні елементарні функції комплексної 

змінної; методи диференціювання та інтегрування; ряди Тейлора і Лорана; 

класифікація ізольованих особливих точок, лишки; аксіоматичне, класичне, 

статистичне і геометричне означення ймовірності та формули для її 

обчислення; основні закони розподілу випадкових величин та їх числові 

характеристики; основні поняття і задачі математичної статистики. 

 

Теоретичні основи електротехніки  

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

фізичними основами електротехніки. 

Основні завдання: вивчення кіл постійного струму та трифазних кіл та 

набуття навичок їх розрахунків. 

Предмет дисципліни: Кола постійного струму. Кола синусоїдального 

струму. Кола несинусоїдального струму. Багатополюсники, 

чотириполюсники, двополюсники. Трифазні кола. Перехідні процеси в 

лінійних колах. Нелінійні кола змінного струму. Розрахунки нелінійних кіл 



 

змінного струму. Методи еквівалентних синусоїд і гармонічного балансу. 

Перехідні процеси в нелінійних колах. Однорідні лінії в установленому 

режимі. Перехідні процеси в однорідній лінії. Основи теорії 

електромагнітного поля. Електростатичне поле. Стаціонарне електричне і 

магнітне поля. Змінне електромагнітне поле. 

 

Основи метрології та вимірювальні прилади  

Метою дисципліни є вивчення теоретичних та практичних основ 

метрології та метрологічного забезпечення електронної апаратури, 

проведення оцінки, технічних випробувань та порядку реєстрації приладів, 

основ стандартизації в області метрології та вимірювальних приладів, 

організації, проведення та оцінки параметрів елктронної апаратури, 

сформувати знання про основи технічної експлуатації сучасних приладів і 

систем мікро- та наносистемної техніки. Дисципліна є базовою для 

формування у студентів практичних навичок по організації технічної 

експлуатації, обслуговування та забезпечення надійності функціонування 

приладів у різних умовах експлуатації. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є розвиток у майбутнього 

фахівця уміння при виконанні виробничих функцій безпомилково 

виконувати інженерні розрахунки, використовуючи різні способи та методи 

перевірки правильності отриманих результатів, пов’язаних з метрологією і 

стандартизацією засобів вимірювання.  

Предмет дисципліни: системи розробки та впровадження у 

виробництво виробів мікроелектронних приладів, системи випробувань та 

оцінки, організація метрологічного забезпечення, основи стандартизації в 

метрології, основні принципи побудови та види засобів вимірювання 

параметрів мікроелектронної апаратури, методи обробки результатів 

вимірювань та способи зменшення похибок вимірювань, особливості 

побудови апаратів та систем; принцип функціонування основних вузлів 

апаратури; основні алгоритми пошуку відмов РЕА; основи теорії 

ремонтопридатності РЕА систему розробки та впровадження у виробництво 

виробів мікроелектронної техніки, системи випробувань та оцінки, 

організацію метрологічного забезпечення, методи обробки результатів 

вимірювань та способи зменшення похибок вимірювань. 
 

Основи електроніки  

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

основних уявлень щодо конструкції і принципів роботи сучасних 

електронних приладів. 

Основні завдання: освоєння знань основних видів пристроїв 

електронної техніки, мати уявлення щодо матеріалів, які використовуються в 

електронних приладах, елементну базу сучасної електроніки, напрямки 

подальшого розвитку електроніки. 



 

Предмет дисципліни: основні пристрої електроніки, принципи роботи 

та процеси, що протікають у електронних пристроях.  

 

Основи інформаційних систем 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з провідними 

напрямками та базовими принципами у розробці інформаційних систем і 

використанні для цього сучасних методів та програмних засобів.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення класифікації автоматизованих 

інформаційних систем за масштабом, за оперативністю обробки даних, за 

сферою використання; розглянути різні типи архітектури автоматизованих 

інформаційних систем; вивчення теоретичних засад, методів і засобів 

проектування автоматизованих інформаційних систем; ознайомити з 

принципами організації роботи персоналу та створення відповідної 

документації на конкретних етапах проектування;  набуття практичних 

навичок проектування автоматизованих інформаційних систем за допомогою 

технології ER діаграм та об’єктно-орієнтованих методів.  

Предмет дисципліни: типи, призначення, та сфери використання 

автоматизованих інформаційних систем; призначення та типи основних 

складових архітектури автоматизованих інформаційних систем; методи, 

засоби, та технології які використовуються при проектуванні 

автоматизованих інформаційних систем; особливості сучасного 

автоматизованого проектування; сучасні методології та технології 

проектування АІС; моделі життєвого циклу АІС. 
 

Основи теплотехніки 

Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння майбутніми 

фахівцями знаннями та практичними навичками раціонального використання 

теплоти, економії теплоти і палива, ефективному використанню 

теплотехнічного обладнання. Теоретична і практична підготовка майбутніх 

фахівців щодо методів отримання, перетворення, передачі і використання 

теплоти. 

Основні завдання: засвоєння теоретичних основ та практичних вмінь 

обґрунтування з термодинамічної точки зору експлуатаційних властивостей 

теплових двигунів внутрішнього згорання, теплотехнічного устаткування та 

холодильних установок, а також вміння виконувати загальний розрахунок 

теплообмінного обладнання. 

Предмет дисципліни: Основні закони технічної термодинаміки, 

теплопередачі; теоретичні основи роботи теплоенергетичних установок і 

обладнання, теорія згоряння палива, водопідготовки, принципи роботи 

окремих агрегатів і систем, аналіз паливно-енергетичного комплексу, 

загальні питання енергопостачання, базові і альтернативні джерела енергії. 

 



 

Поновлювані та альтернативні джерела енергії 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

видами поновлюваних та альтернативних джерел енергії. 

Основні завдання: вивчення напрямків отримання енергії з 

поновлюваних та альтернативних джерел та набуття навичок основних видів 

розрахунків енергетичних установок на базі таких джерел. 

Предмет дисципліни: Резерви поновлюваної енергії на Україні. 

Використання енергії вітру. Геотермальна енергія. Біопаливо. Енергія води. 

Енергія приливів. Енергія хвиль. Малі гідроелектростанції. Використання 

теплоти сонячної енергії. Пасивні геліосистеми. Активні геліосистеми. 

Системи водонагрівання з природною та примусовою циркуляцією 

теплоносія. Класифікація геліосистем. Основні елементи геліосистем. 

Розрахунок геліосистем. Оптимізація площі колектора. 

 

Автоматизоване управління енергетичними об'єктами 

Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями щодо 

технічних засобів і методів вимірювання та контролю за 

теплотехнологічними процесами; побудови систем автоматичного 

регулювання, визначення їх характеристик та показників процесу. 

Основні завдання: ознайомити з основними принципами організації 

автоматичного контролю, регулювання і керування теплотехнологічними 

процесами та розгляд систем автоматизації, що працюють в енергетичній 

галузі. 

Предмет дисципліни: прилади вимірювання та контролю технологічних 

параметрів; структура й основні функції автоматизованих систем управління 

теплотехнологічними процесами та об’єктами; основні схеми автоматизації 

типових об´єктів галузі. 

 

Економіка, ціноутворення та маркетинг в енергетиці та електроніці 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

особливостями енергетики та електроніки, основами економіки 

підприємства, ціноутворення та маркетингових досліджень 

Основні завдання: вивчення основних понять економіки підприємства, 

ціноутворення та маркетингових досліджень та набуття навичок основних 

розрахунків собівартості, ціни, прибутку, рентабельності та інших показників 

діяльності енергетичних та електронних виробництв. 

Предмет дисципліни: Основні та обігові фонди і їх використання. 

Капітальні вклади та капітальне будівництво в енергетиці та електроніці. 

Система підготовки кадрів, економічні показники виробництва і 



 

ефективність. Собівартість, ціна, прибуток, рентабельність, ціноутворення. 

Основи визначення економічності виробництва, капітальних вкладень і нової 

техніки. Особливості станційної і промислової енергетики, 

холодовиробництва, енергетичного машинобудування, енергопостачання, 

енергоспоживання, електроніки. Сутність та зміст менеджменту. 

Виробничний менеджмент та його значення в ефективному функціонуванні 

підприємства. Сутність, зміст, методи досягнення і теоретичні основи 

маркетингу. Поняття «товару» в маркетинговій діяльності. Загальне вчення 

про системи маркетинга, організацію та планування виконання окремих 

функцій маркетингової діяльності. Комплексне дослідження та вивчення 

ринку, товару, конкуренції, конкурентів, покупців і споживачів. Оцінка 

внутрішніх виробнично-ресурсних можливостей підприємства. Формування 

товарної політики підприємства, його маркетингової стратегії і тактики, 

планування маркетингу. Організація системи руху товарів і їх збуту, 

формування попиту і стимулювання збиту. Маркетинг в енергетиці та 

електроніці. Маркетингові дослідження в енергетиці та електроніці та методи 

їх реалізації. 

 

Електронні процеси в схемних колах 

Метою викладання дисципліни є: вивчення основних методів аналізу 

електротехнічних кіл, сигналів, їх спектрів, що використовуються як в роботі 

аналогових, так і цифрових засобів передавання, прийому та обробки 

інформації.  

Основні завдання дисципліни: оцінювати основні властивості 

електричних кіл, їх класифікацію, та методи їх розрахунку; аналізувати 

частотні характеристики електричних кіл; характеризувати побудову 

електро- і радіотехнічних кіл, систем, як багато полюсників; використовувати 

ефективні методи аналізу складних електричних кіл; аналізувати часові 

характеристики складних електричних кіл; аналізувати спектральні 

характеристики сигналів, які використовуються в телекомунікаційних 

мережах, системах автоматизації, передавання даних; аналізувати 

проходження сигналів через лінійні електро–радіотехнічні кола, оцінювати 

роботу цифрових фільтрів; аналізувати проходження сигналів через нелінійні 

електро-радіотехнічні кола; аналізувати роботу лінійних підсилювачів, уміти 

користуватися сучасними методами аналізу активних та пасивних 

електричних кіл, та проходження через них сигналів, застосовувати ПК при 

вирішенні професійних задач, автоматизувати роботу, пов’язану з 

виконанням аналітичних завдань, розрахунків, складанням звітів і 

оформленням документів, уміти обробляти отримані дані, характеризувати 



 

зміст та відпрацьовувати основні етапи інформаційно-аналітичної роботи. 

Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної  

Предмет дисципліни: основні закони та теореми теорії електричних 

кіл; фізичну сутність процесів в електричних колах; основні методи аналізу 

та розрахунку лінійних електричних кіл в стаціонарному та перехідному 

режимах; основні властивості та кількісні характеристики елементів та 

типових електричних кіл; спектральні характеристики сигналів, як 

аналогових, так і цифрових, методи аналізу проходження сигналів через 

аналогові та цифрові пасивні та активні кола, пристрої; стан та тенденції 

розвитку програмного забезпечення, його використання для аналізу 

проходження різноманітних сигналів через електричні кола. 

 

Матеріали та компоненти електронної техніки 

Метою викладання дисципліни є: формування у студентів професійних 

знань про матеріали електронної техніки і фізичні закономірності, які 

визначають їхню поведінку у різних умовах експлуатації та у взаємозв'язку з 

конкретними застосуваннями в компонентах і пристроях електронної 

техніки.  

Основними завданнями дисципліни є: пізнавальні (ознайомлення з 

матеріалами, які використовуються в електронній техніці); методичні 

(освоєння методики визначення параметрів матеріалів електронної техніки); 

практичні (використання матеріалів для конкретних виробів електронної 

техніки).  

Предмет дисципліни: природа будови матеріалів електронної техніки; 

принципи підбору матеріалів і компонентів для пристроїв електронної 

техніки; основні експлуатаційні характеристики матеріалі при використанні в 

сучасній електронній апаратурі та принципові шляхи керування їхніми 

властивостями. 

 

Аналогова та оптоелектронна схемотехніка 

Метою дисципліни є: ознайомлення і надання студентам базових знань 

з принципів побудови, функціонування та проектування аналогових 

пристроїв та систем.  

Основні завдання дисципліни: надання студентові знань з особливостей 

лінійних та нелінійних аналогових пристроїв, їхні різновиди, принципи дії, 

моделі для різних відрізків часу та частот; з розподілу частотних та часових 

спотворень між каскадами; з конкретних схем лінійних, нелінійних 

перетворювачів та. генераторів гармонійних коливань на біполярних, 

польових транзисторах, та інтегральних операційних підсилювачах.  



 

Предмет дисципліни: статичні і динамічні режими роботи лінійних і 

нелінійних перетворювачів сигналів; моделі складових великої схеми і 

макромодель в цілому; підсилювачі, генератори гармонійних коливань, на 

базі сучасних методів аналізу та розрахунку електронних схем. 

 

Цифрова схемотехніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання студентам повної 

уяви про елементну базу, принципи функціонування, характеристики та 

схемотехніку сучасних мікроелектронних  приладів  і мікросхем.  

Основні завдання: ознайомлення студентів з принципами використання 

алгебри логіки при побудові електронних схем, розрахунком та 

застосуванням приладів комбінаційного та послідовністного типів. 

Предмет дисципліни: дисципліна дає достатні фундаментальні та 

прикладні знання для проведення різноманітних досліджень в області 

формування електронних схем та вирішення таких завдань:  

- описання роботи цифрових пристроїв у вигляді мінімізованих 

логічних виразів того або іншого базису;  

- представлення чисел в різних системах числення і уміння переводити 

їх з однієї системи в іншу;  

- вироблення над числами, представленими в тій або іншій формі, 

простих арифметичних операцій;  

- синтезування комбінаційних і послідовністних цифрових пристроїв і 

застосовування їх типових різновидів у вигляді інтегральних мікросхем;   

- розробки схеми пристроїв постійного або змінного типів, що 

запам'ятовують. 

 

Основи мікро- та нано- електроніки 

Метою дисципліни є: засвоєння теоретичних основ фізичних явищ у 

мікро- та нанорозмірних системах, розуміння принципів роботи мікро- та 

наноелектронних приладів.  

Основними завданнями є: поглиблення рівня знань у галузі мікро- та 

наноелектроніки; набуття студентами розуміння фізичних основ мікро- та 

нанотехнологій і вміння їх використовувати;визначення особливостей умов 

роботи мікро- та наноелектронних приладів.  

Предмет дисципліни: фізичні явища, які лежать в основі роботи мікро- 

та наноелектронних приладів; основні розрахункові співвідношення для 

розрахунку параметрів мікро- та наноелектронних приладів; вольт-амперні 

характеристики мікроелектронних та наноелектрониих приладів; частотні та 

імпульсні властивості, пробивні явища мікро- та наноелектронних приладів. 



 

 

Функціональна електроніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення конструкції та 

принципу дії ряду пристроїв та елементів електронної техніки. 

Основні завдання: навчання студентів новому, несхемотехнічному 

принципу обробки та зберігання інформації мікроелектроніці. 

Предмет дисципліни: дисципліна повинна надати знання на базі яких 

будуть отриманні достатні, фундаментальні та прикладні знання для 

проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального 

вирішення таких задач:  

- формування теоретичних знань та практичних навичок з метою 

проведення лабораторного експерименту;   

- набуття знань та навичок з метою їх подальшого впровадження у 

наукові дослідження, лабораторні експерименти;  

- отримання певних навичок пошуку, отримання, аналізу, обробки 

інформації. 

 

Навчальна практика 

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного 

вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, 

оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями 

праці в галузі їх майбутньої спеціальності. акріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу 

теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в 

установі, організації, на підприємстві, з виробничим процесом і 

технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з 

робітничої професії та спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для 

виконання курсових робіт (проектів). 

 

Виробнича практика  

Метою практики є оволодіння студентами сучасних методів, форм 

організації та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії, формування у 

них на базі одержаних у ВНЗ знань професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. Під час практичної підготовки 

поглиблюються і закріплюються теоретичні знання у сфері обраної 

спеціальності, закріплюються отримані теоретичні знання із 

загальнопрофесійних і спеціальних дисциплінах, студенти мають можливість 



 

оволодіти необхідними методами, уміннями і навичками із обраної 

спеціальності. Перед практикантами стоїть завдання виконати індивідуальне 

завдання, що допоможе розширити свої знання, ознайомитися із напрямками 

і проблемами сучасних наукових досліджень. Проходження практики 

дозволить студентам оволодіти сучасними методами, навичками, а також 

вміння застосувати знання, уміння, набуті у навчальному закладі. Робота у 

лабораторіях дозволить студентам навчитися приймати самостійні рішення, 

сприятиме отримання навичок науково-організаторської роботи у колективі 

та адаптації до умов практики реального виробництва. 

 

Переддипломна практика 

Метою проведення переддипломної практики є узагальнення знань і 

навиків роботи студентів за фахом. Переддипломна практика як частина 

основної освітньої програми є завершальним етапом навчання і проводиться 

після освоєння студентами програми теоретичного і практичного навчання. 

Студент проходить переддипломну практику в терміни, передбачені 

навчальним планом і графіком навчального процесу. 

 

Підготовка кваліфікаційної роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачити розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або практичної проблеми у галузі мікро- та 

наносистемної техніки, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету:  

- систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання та 

практичні навички зі спеціальності, розвинути творчі здібності та вміння 

магістра повною мірою застосувати свої знання для вирішення науково-

технічних, проектно-конструкторських і організаційно-економічних задач в 

галузі мікро- та наносистемної техніки;  

- розвинути навички самостійної роботи при вирішенні конкретних 

задач мікро- та наносистемної техніки, розробці та удосконаленні 

виробничих технологічних процесів; - напрацювати практичні навички по 

виконанню розрахунково-графічних та проектно-конструкторських робіт за 

допомогою ПЕОМ;  

- перевірити та оцінити професійну придатність здобувача до 

самостійної роботи на промислових підприємствах, в проектних і науково-

дослідних організаціях. 

 

Підсумкова атестація 



 

Захист кваліфікаційної роботи бакалавра на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії з метою підтвердження кваліфікації ступінь вищої 

освіти бакалавр. 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1. Цикл загальної підготовки 

 

Фізичне виховання 

Мета викладання навчальної дисципліни: встановлення окремих 

закономірностей фізичного виховання й реалізація загальних 

закономірностей у педагогічному процесі, що має конкретну спрямованість. 

Основні завдання: формування системи фундаментальних знань, що 

визначають професійну діяльність в галузі фізичного виховання. 

Предмет дисципліни: загальні закономірності фізичного виховання як 

соціального явища. 

 

Інформатика та комп’ютерна техніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття 

практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою і 

використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

різноманітних задач в практичній діяльності за фахом; надання студентам 

практичних знань з основних розділів інформатики та інформаційних 

технологій: роль і місце інформатики у навчальному процесі, архітектура та 

принципи функціонування персональних комп’ютерів, програмне 

забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці, сучасні засоби 

збереження та архівації даних, технологія створення документів та обробки 

даних засобами текстового процесора, технологія електронного перекладу 

текстових документів, технологія створення, редагування та показу 

презентацій, технологія обробки даних засобами табличних процесорів. 

Основні завдання: вивчення теоретичних основ інформатики та 

комп’ютерної техніки і придбання практичних умінь та навичок застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні 

соціально-правових систем для оптимального розв’язування задач фахового 

спрямування. 

Предмет дисципліни: інформаційні та комп’ютерні технології як 

інструмент професійної діяльності. 

 



 

Вища математика 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців базових математичних знань для розв’язування задач у професійній 

діяльності; ознайомлення студентів з основними поняттями, теоретичними 

положеннями та сучасними математичними моделями та методами для 

розв’язування певних прикладних економічних задач; сприяння розвитку 

логічного та аналітичного мислення студентів; ознайомлення студентів з 

основами математичного апарату, необхідного для розв’язання теоретичних і 

практичних задач економіки, напрацювання навичок математичного 

дослідження прикладних проблем та умінь математичного формулювання 

економічних задач. 

Основні завдання: вивчення базових математичних понять та загальних 

математичних законів; теоретична та практична підготовка студентів, 

спрямована на оволодіння сучасними математичними методами, які повинні 

допомогти розв’язувати прикладні економічні задачі. 

Предмет дисципліни: основні методи та моделі лінійної та векторної 

алгебри, аналітичної геометрії, математичного аналізу, диференціального та 

інтегрального числення, теорії звичайних диференціальних рівнянь, теорії 

ймовірностей і математичної статистики, які створюють фундаментальний 

базис для розуміння основних положень та засвоєння методів обчислення 

ймовірнісно-статистичних характеристик і оцінок прогнозів розвитку 

соціально-економічних процесів. 

 

Інженерна графіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення  математичних  

основ  інженерної  та комп'ютерної графіки, загальних принципів, стандартів 

та методів представлення зображень, основних типів комп'ютерних даних 

для збереження графічної інформації та методів її обробки, комп'ютерного 

дослідження графічних даних. 

Основні завдання: дати знання студентам, щодо математичних основ 

інженерної та комп'ютерної графіки, загальних принципів, стандартів та 

методів представлення зображень, основних типів комп'ютерних даних для 

збереження графічної інформації та методів її обробки, допомогти студентам 

набути навичок в застосуванні графічної інформації через комп'ютерний 

інструментарій та методів аналізу і обробки графічних даних на комп'ютері.  

Предмет дисципліни: дисципліна дає достатні фундаментальні та 

прикладні знання для проведення різноманітних досліджень і вирішення 

таких завдань:  



 

 – представлення інженерних виробів у вигляді стандартизованої 

графічної інформації;  

 – виконання та читання креслень деталей і складальних одиниць, 

виконання ескізів, складання конструкторської документації;  

 – використання програмних засобів комп'ютерної графіки. 

 

Фізика 

Мета викладання навчальної дисципліни: фундаментальна підготовка 

майбутнього фахівця. Особлива роль фізики визначається, перш за все, 

самим предметом вивчення, в якому розкривається зміст матерії і форм її 

руху, простору і часу як форм існування матерії, взаємозв'язку і 

взаємоперетворюваності видів матерії і рухів, єдності матеріального світу. 

Крім того, фізика є вершиною інтелектуальної діяльності людства. В цьому 

полягає важливе методологічне і світоглядне значення вивчення фізики. На 

основі вивчення класичної і квантової фізики, засвоєння фізичних теорій, 

фундаментальних понять і означень фізичних величин, змісту моделей, 

законів, принципів, формується цілісна сучасна фізична картина світу. 

Завдання навчальної дисципліни фізика є такими: створення у студентів 

достатньо широкої підготовки в галузі фізики, володіння фундаментальними 

поняттями та теоріями класичної та сучасної фізики, що забезпечує їм 

ефективне опанування спеціальних предметів й подальшу можливість 

використання фізичних принципів. Сюди відносяться також навчання 

студентів методам та навичкам розв’язання конкретних задач та 

ознайомлення їх із сучасною науковою апаратурою, в тому числі електронно-

обчислювальною. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен знати: - основні фізичні величини, одиниці їх вимірювань, основи 

теорії похибок та правила оброблення результатів вимірювань, сучасні 

засоби вимірювання фізичних величин,  фундаментальні поняття й теорії 

класичної та сучасної фізики з тим, щоб ефективно опанувати спеціальні 

навчальні дисципліни та використати знання фізичних закономірностей у 

майбутній роботі; методи розв'язування практичних фізичних задач та 

проблем. 

 

Хімія 

Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння знаннями про 

властивості, будову, способи одержання і застосування хімічних елементів та 

їх сполук; оволодіння теоретичними основами органічної хімії, розкриття 

суті механізмів хімічних процесів, які протікають у природі, формування 

навичок виконання хімічного експерименту як основи екологічного 



 

контролю стану довкілля, створення наукової бази для вивчення професійно-

орієнтованих та спеціальних дисциплін. 

Основні завдання: вивчення основ хімії як складової фундаментальної 

підготовки фахівців з екології; забезпечити спеціалістів-екологів певним 

мінімумом знань хімії, який дозволяє засвоїти профільні дисципліни та 

сприяє розумінню хімічних аспектів заходів, націлених на підвищення 

продуктивності галузей рослинництва;  виробити у студентів навики 

експериментальної роботи, уміння поводитися з приладами, грамотно 

обробляти результати досліджень і самостійно робити відповідні висновки з 

одержаних дослідних даних;  розвинути у студентів навички самостійного 

пошуку, виховати вміння застосовувати одержані знання на 

практиці: забезпечити можливість екологам кваліфіковано давати економічні 

обґрунтування різних заходів з охорони докілля.  

Предмет дисципліни:  основні закони і концепції хімії;сучасні уявлення 

про будову речовин; основні термодинамічні і кінетичні закономірності 

хімічних процесів; природу процесів утворення розчинів та сутність і 

кількісну характеристику реакцій, що відбуваються в них 

(електролітичнадисоціація, гідроліз, окисно-відновні процеси, 

комплексоутворення); властивовті біогенних хімічних елементів, сполук та їх 

роль у навколишньому природному середовищі; особливості будови, 

властивості органічних сполук та їх роль для живої природи, техніки, 

суспільства; хімічні аспекти стану навколишнього середовища і його 

охорони від забруднень продуктами життєдіяльності людини. 

 

Правознавство 

Мета викладання навчальної дисципліни: надання теоретичних знань та 

формування практичних навичок щодо застосування норм трудового та 

господарського права; надання системи знань з теорії держави та права та 

провідних галузей права; формування навичок застосування правових норм 

чинного законодавства; формування виважених, сталих знань про право і 

правову систему, адже правова культура є невід’ємною складовою загальної 

культури будь-якої освіченої людини; сприяння усвідомленню необхідності 

побудови правової держави і дотримання верховенства Конституції та 

законів України у державі. 

Основні завдання: засвоєння найвагоміших правових норм та відносин; 

вивчення системи права; опанування Конституції та ряду законів; 

формування у студентів юридичного мислення; застосовувати знання про 

державно-правову систему України; застосування Конституцію України, як 

Основний Закон прямої дії; орієнтування в системі чинного законодавства; 



 

розробка проектів угод та інших юридичних документів; набуття умінь 

роботи з юридичними джерелами. 

Предмет дисципліни: вивчення системи правових норм, що регулюють 

суспільні відносини; ґрунтовне вивчення суспільних відносин у різних 

галузях системи права та джерел права. 

 

Психологія 

Мета викладання навчальної дисципліни: пізнання законів і 

закономірностей соціальної реальності у зв’язку з закономірностями 

функціонування психічного життя людини, формування знань про соціальні 

та психологічні фактори життя людей, розуміння соціально-психічної 

сутності особистості; придбання навичок аналізу соціальних та психічних 

явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 

у суспільстві, що переживає трансформацію; засвоєння і використання знань 

задля вирішення психологічних та соціальних проблем в колективі та 

суспільстві; теоретична і практична підготовка з основ психологічних знань і 

навичок. 

Основні завдання: забезпечити основну психологічну підготовку 

студентів до вирішення та аналізу психологічних та соціальних проблем, 

явищ і процесів, які впливають на соціальну діяльність та поведінку індивідів 

у суспільстві, що переживає трансформацію. 

Предмет дисципліни: процес формування умінь елементарної 

психодіагностики психічних процесів та практичного використання методів 

спостереження та самоспостереження для кращого розуміння соціально-

психічної сутності явищ, процесів та взаємозв’язків в колективі. 

 

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

 

Техноекологія регіону 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування та закріплення 

знань і вмінь стосовно структури національного господарства в розрізі 

регіонів та впливу його окремих галузей на навколишнє природне 

середовище.  

Основні завдання: надання майбутньому фахівцю комплексу 

теоретичних знань і практичних навичок, які дають йому можливість 

займатися проектуванням та управлінням різного роду природно-

технологічних процесів, функціонування яких не порушувало б механізму 

саморегуляції об'єктів біосфери. 



 

Предмет дисципліни: характеристика та аналіз впливу окремих галузей 

чи виробництва на навколишнє природне середовище та заходи боротьби зі 

шкідливими викидами, скидами та накопиченням відходів.  

 

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

Мета викладання навчальної дисципліни: пізнання закономірностей 

виникнення подій, що можуть спричинити небезпечні ситуації; розроблення 

методів прогнозування, виявлення та ідентифікація небезпечних шкідливих 

факторів, оцінювання впливу їх на людину і середовище; комплексне вивчення 

принципів взаємодії людини з технічними засобами та навколишнім 

середовищем для розробки засобів і способів захисту людей, територій, 

середовища; надання теоретичних знань і практичних навичок щодо 

створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва, 

надання першої допомоги при виникненні нещасних випадків; узагальнення 

даних відповідної науково-практичної діяльності; формування понятійно-

категорійного, теоретичного і методологічного апарату, необхідного для 

вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, 

цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і 

способи захисту від них; підготовка до забезпечення безпечних умов власної 

життєдіяльності та життєдіяльності оточуючих у побуті, під час навчання та 

в надзвичайних ситуаціях. 

Основні завдання: ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто 

розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та 

ймовірність їх прояву; визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, 

що породжуються джерелами цих небезпек; прогнозувати можливість і 

наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а 

вражаючих факторів на безпеку системи «людина – життєве середовище»; 

використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та 

навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, 

захист у надзвичайних ситуаціях тощо; розробляти заходи та застосовувати 

засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів; 

запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення 

приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію; 

використовувати у своїй практичний діяльності громадсько-політичні, 

соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-

профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення 

здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому 

середовищі. 



 

Предмет дисципліни: захист людей від зовнішніх та внутрішніх 

небезпек, збереження їх здоров’я і працездатності в будь-яких умовах 

існування, зниження ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій при 

мінімізації витрат щодо запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків; захист життя і здоров’я людини на виробництві; опанування 

головними загальнокультурними та професійними компетенціями за 

відповідними напрямами безпеки життєдіяльності. 

 

Теоретична та технічна механіка 

Мета викладання навчальної дисципліни: забезпечення студентів 

системою знань, вмінь і практичних навиків з основ теоретичної та технічної 

механіки - науки, яка вивчає закони механічного руху і взаємодії 

матеріальних об’єктів між собою, закони механічного руху і взаємодії 

матеріальних об’єктів для розв’язання різних прикладних задач науково-

виробничої діяльності, вмінь і практичних навиків з основ технічної 

механіки. 

Основні завдання: складати рівняння рівноваги будь-якої системи сил 

(плоскої чи просторової) та розв’язувати їх; складати і розв’язувати рівняння 

руху матеріальної точки (або твердого тіла); використовувати ту чи іншу 

загальну теорему динаміки, або той чи інший принцип механіки у 

відповідності до умови задачі, яка розглядається; аналізувати одержаний 

результат; виконувати перевірочні розрахунки. 

Предмет дисципліни: основні поняття механіки, місце і роль технічної 

та теоретичної механіки у сучасних технологіях; основні визначення, закони, 

теореми та принципи механіки; алгоритми розв’язку задач; 

 

2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонентів на вибір 

 

Блок А 

 

Фізика електронних процесів 

Мета викладання навчальної дисципліни:  надання  студентам  чітких  

уявлень основних закономірностей електронних процесів, що відбуваються в 

металах та напівпровідниках при дії на них зовнішніх впливів, таких як 

температури, електричного та магнітного полів, дії світла. 

Основні завдання: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть 

отриманні фундаментальні та прикладні знання для проведення 

різноманітних досліджень з фізики електронних процесів. 



 

Предмет дисципліни: дисципліна повинна закріпити існуючі знання на 

базі яких будуть отриманні достатні, фундаментальні та прикладні знання 

для проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального 

вирішення таких задач:  

- формування теоретичних знань та практичних навичок з метою 

проведення лабораторного експерименту;  

-  набуття знань та навичок з метою їх подальшого впровадження у 

наукові дослідження, лабораторні експерименти та обробки 

експериментальних даних;  

- отримання певних навичок пошуку, отримання, аналізу, обробки 

інформації. 

 

Основи твердотілої електроніки  

Мета викладання навчальної дисципліни: навчання студентів основам 

фізики роботи, конструкцій, характеристик та параметрів активних приладів 

сучасної електроніки, фізичних принципів, вдосконалення їх функціональних 

можливостей та технологічних особливостей їх виготовлення. 

Основні завдання: принципи функціонування основних приладів 

сучасної електроніки; основні фізичні та технологічні принципи розрахунку 

та вдосконалення характеристик, параметрів та конструкцій елементів 

твердоті лої електроніки; принципи конструювання елементів твердотілої 

електроніки.    

Предмет дисципліни: дисципліна повинна надати знання на базі яких 

будуть отриманні достатні, фундаментальні та прикладні знання для 

проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального 

вирішення таких задач:  

- формування теоретичних знань та практичних навичок з метою 

проведення лабораторного експерименту;   

- набуття знань та навичок з метою їх подальшого впровадження у 

наукові дослідження, лабораторні експерименти;  

- отримання певних навичок пошуку, отримання, аналізу, обробки 

інформації. 

 

Мікрохвильова техніка  

Мета викладання навчальної дисципліни: навчити студентів основам 

побудови, дії та застосування електронних приладів мікрохвильового 

діапазону, врахуванню їх принципових особливостей порівняно з 

низькочастотними електронними приладами. 



 

Основні завдання: оволодіння студентами теоретичними і практичними  

знаннями фізичних ефектів, на яких базується передача сигналу 

мікрохвильового діапазону та робота електронно-вакуумних і твердотільних 

приладів цього діапазону, а також параметрів і характеристик основних 

приладів і пристроїв мікрохвильової техніки. 

Предмет дисципліни: дисципліна повинна дати достатні 

фундаментальні та прикладні знання для розробки електронних приладів  

мікрохвильового діапазону та проведення широких досліджень, 

компетентного і відповідального вирішення таких задач:  

- засвоєння принципів і способів передачі сигналу мікрохвильового 

діапазону;  

- дослідження параметрів і характеристик приладів мікрохвильової 

техніки; 

- забезпечення безпечної роботи з пристроями мікрохвильового 

діапазону. 

 

Методи перетворення сигналів 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів знань  

про загальні принципи побудови та алгоритми функціонування засобів 

цифрової обробки сигналів. 

Основні завдання: оволодіння студентами теоретичними і практичними 

знаннями з сучасних цифрових засобів обробки сигналів, а також придбання 

навичок розрахунків перетворення інформаційних повідомлень, параметрів 

модуляції та кодування. 

Предмет дисципліни: дисципліна повинна дати достатні 

фундаментальні та прикладні знання для обробки сигналів та проведення 

широких досліджень, компетентного і відповідального вирішення таких 

задач:  

- засвоєння принципів і способів дискретизації сигналів за часом та 

рівнем;  

- оволодіння основними методами побудови завадостійких кодів; 

- вирішення задач виявлення та виправлення помилок в інформаційних 

повідомленнях. 

 

Моделювання в електроніці 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

основних концептуальних положень що до моделювання в науці і техніці, 

зокрема, до математичного моделювання в електроніці 



 

Основні завдання: засвоєння основ математичного моделювання; 

засвоєння методів побудові фізичних і математичних моделей технологічних 

процесів електронної техніки та електронних схем і їх компонентів; 

одержання практичних навиків схемотехнічного та топологічного 

моделювання електронних схем. 

Предмет дисципліни: дисципліна дає достатні фундаментальні та 

прикладні знання для проведення різноманітних досліджень в області 

побудови електронних схем та вирішенні таких завдань:  

– аналізу технологічних моделей;  

– проведення якісних наукових розрахункових завдань з моделювання 

електронних схем;  

– проектування топології електронних схем. 

 

Мікропроцесорна техніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

основних концептуальних положень, щодо принципів будування 

мікропроцесорних систем та їх використання в електронних приладах.  

Основні завдання: вивчення дисципліни є засвоєння основ складу 

мікропроцесорів; одержання практичних навиків використання 

функціональних вузлів мікропроцесорної техніки в електронних пристроях.  

Предмет дисципліни: дисципліна дає достатні фундаментальні та 

прикладні знання для проведення різноманітних досліджень в області 

формування мікропроцесорних систем та вирішення таких завдань:  

– аналізу апаратної і програмної складових мікропроцесорних систем;  

– проведення якісних наукових розрахункових завдань з побудови 

мікропроцесорних схем; 

– проектування електронних пристроїв з використанням 

мікроконтролерів. 

 

Органічна електроніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів знань 

про основні технологічні процеси створення мікроелектронних приладів на 

основі органічних полімерів. 

Основні завдання: отримання студентами знань про розуміння 

функціонування елементів, пристроїв органічної електроніки. Розглядаються 

основи квантової хімії, які необхідні для визначення основних геометричних, 

енергетичних та спектральних властивостей молекул, їхніх електрохімічних і 

напівпровідникових властивостей з погляду потреб електронної техніки. 

Вивчаються фізичні властивості базових органічних матеріалів, зокрема 



 

напівпровідників та інтерфейсів на їх основі, а також контактні явища. 

Значну увагу приділено методам дослідження їхніх кінетичних та 

інтерфейсних властивостей; принципи роботи та чинники, що впливають на 

функціонування органічних фотовольтаїчних елементів, починаючи від 

одношарових електронних структур та завершуючи тандемними і 

барвниково-сенсибілізованими сонячними елементами. 

Предмет дисципліни: основні постулати квантової механіки для 

органічної електроніки; базові структури та особливості функціонування 

нанорозмірних елементів, пристроїв електронної техніки: сонячних 

фотоелементів, світловипромінювальних структур, транзисторних структур, 

сенсорів тощо; фізико-хімічні основи технології створення електронних 

структур органічної електроніки. 

 

Блок Б 

 

Електромагнітна техніка  

 Мета викладання навчальної дисципліни: знання фізичних процесів, що 

протікають у магнітних елементах, їхні характеристики, технології 

виготовлення, галузі використання, а також характеристики двигунів 

постійного і змінного струму і практичне їх використання. 

Основні завдання: розширити свій науково-технічний кругозір в області 

елементів електромагнітної техніки; придбати знання, необхідні фахівцю, що 

займається експлуатацією електромагнітних елементів в промисловій 

електроніці; знати характеристики магнітних елементів їх параметри і 

способи використання; уміти здійснювати вибір і розрахунок магнітних 

елементів для виконання заданих функцій. 

 Предмет дисципліни: електромагнітні елементи в промисловій 

електроніці 

 

Електронні сенсори 

Мета викладання навчальної дисципліни: навчання студентів 

дослідженню та аналізу електронних сенсорів, які призначені для 

вимірювання величин різної природи. 

Основні завдання: знайомство студентів з будовою та принципами дії 

електронних датчиків та сенсорів, які застосовуються в різних галузях науки 

та техніки; оволодіння студентами методами математичного опису цих 

датчиків та сенсорів та набуття вміння використовувати їх на практиці. 



 

Предмет дисципліни: дисципліна повинна дати достатні 

фундаментальні та прикладні знання для проведення широких досліджень, 

компетентного і відповідального вирішення таких задач:  

- побудови відповідних математичних та фізичних моделей 

електронних датчиків та сенсорів;  

 - застосування електронних датчиків та сенсорів у сучасних 

вимірювальних схемах. 

 

Біомедична електроніка 

 Мета викладання навчальної дисципліни: надати вичерпні знання з 

розробки і обслуговування нових приладів і пристроїв для діагностики і 

лікування захворювань людини. 

 Основні завдання: знати штучні джерела зовнішніх лікувальних впливів, 

принципи роботи, принципові і структурні схеми медичних апаратів, які 

використовуються для лікування захворювань, конструктивно-технологічні 

особливості медичної апаратури; вміти експлуатувати і обслуговувати 

існуючу лікувальну біомедичну апаратуру; розробляти нові 

фізіотерапевтичні прилади й апарати. 

 Предмет дисципліни: біомедичне обладнання і технології, біометрія, 

біоелектрика, медична електроніка і моніторинг, отримання і обробка 

біосигналів і медичних зображень, сервісне обслуговування і технології 

експлуатації медичної техніки. 

 

Комп'ютерна електроніка 

 Мета викладання навчальної дисципліни: формування у майбутніх 

фахівців знань з елементної бази аналогової та цифрової схемотехніки, 

роз'яснення принципів дії та використання напівпровідникових приладів та 

типових інтегральних мікросхем в комп'ютерній електроніці. 

 Основні завдання: опанування будови та принципу дії 

напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем; освоєння методів 

розрахунку типових електронних пристроїв, що можуть бути використані 

при розробці, впровадження та експлуатація апаратних засобів передачі, 

обробка та захисту інформації при створенні автоматизованих систем 

керування тощо. 

Предмет дисципліни: класифікація, умовні позначення, принципи дії, 

призначення, основні характеристики, параметри і особливості застосування 

основних напівпровідникових приладів електронної підсилювальної та 

обчислювальної техніки, автоматичних і комп’ютерних пристроїв та систем; 

розробка типові вузлів та пристроїв ЕОМ; обґрунтування вибору 



 

мікропроцесорних ВІС, інтерфейсів, запам’ятовуючих пристроїв при 

розробці мікропроцесорних систем. 

 

Вакуумна та плазмова електроніка 

Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення, дослідження і 

аналіз принципів дії вакуумних та плазмових приладів. Виявлення зв’язків 

між принципами роботи, параметрами приладів і властивостями матеріалів. 

Основні завдання: надання знань щодо методів дослідження 

характеристик та параметрів окремих вакуумних та плазмових приладів, 

отримання навиків побудови електронних схем на основі вище зазначених 

приладів.  

Предмет дисципліни: фундаментальні та прикладні знання для 

проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального  

вирішення таких завдань:  

 - отримання вольт-амперних характеристик та обчислення за допомогою 

них параметрів електровакуумних приладів;  

 - розрахунок та побудова схем електричних принципових з 

використання електровакуумних приладів для вузлів аналогових пристроїв. 

 

Технологічні основи електроніки 

Мета викладання навчальної дисципліни: опис та аналіз технологічних 

процесів виготовлення, контрольно-вимірювальних операцій, а також 

фізичних, хімічних та механічних випробувань. 

Основні завдання: надання знань щодо методів дослідження 

характеристик та параметрів окремих вакуумних та плазмових приладів, 

отримання навиків побудови електронних схем.  

 Предмет дисципліни: набуті студентами знання та навички з дисципліни 

будуть необхідні їм при виконанні аналітичних досліджень під час 

виробничих, переддипломних практик, при написанні випускних 

кваліфікаційних робіт, у подальшій професійній діяльності. 

 

Автоматизація схемотехнічного проектування 

Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння основ 

автоматичного проектування радіоелектронної апаратури (РЕА), зокрема, 

ознайомлення студентів з особливостями розв'язання конкретних задач на 

ЕОМ, навчання формулюванню задач проектування РЕА, встановлення 

зв'язку теорії і практики проектування радіотехнічних пристроїв.  

Основні завдання: ознайомлення студентів з основними методами 

проектування фізичних систем шляхом проектування їх математичних 



 

моделей,вивчення прикладних методів аналізу лінійних і нелінійних моделей 

пристроїв. 

Предмет дисципліни: дисципліна дає достатні фундаментальні та 

прикладні знання для проведення різноманітних досліджень і вирішення 

таких завдань:  

– складання процедури автоматизованого синтезу;  

– виділення і формування ряду програмних комплексів, що утворюють 

системи;  

- застосування комп'ютерних методів та використання цих методів для 

синтезу електронних схем ; 

– використання САПР в галузі електроніки. 

 

2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

 

2.3.1. 

 

Матеріалознавство 

 Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення складу, структури, 

властивостей і поведінки матеріалів залежно від дії зовнішнього середовища. 

 Основні завдання: розкрити фізичну суть явищ, що відбуваються в 

матеріалах при дії на них різних факторів в умовах виробництва та 

експлуатації, їх вплив на властивості матеріалів; економічні та екологічні 

проблеми під час одержання та обробки матеріалів. 

 Предмет дисципліни: основні закономірності будови, виробництва і 

обробки конструкційних матеріалів різноманітними методами й одержання 

визначених навичок рішення практичних задач на основі знань цих 

закономірностей. 

 

Гідрогазодинаміка 

 Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення основ розділу 

теоретичної механіки, що відноситься до рідких і газоподібних середовищ, 

тобто механіки рідини і газу. 

 Основні завдання: одержання знань щодо закономірностей гідростатики 

та гідродинаміки однофазних і двофазних потоків, які дадуть можливість 

визначати режими руху теплоносіїв, розраховувати поля швидкостей і тисків 

у теплотехнічному обладнанні. 

Предмет дисципліни: охоплює основні положення класичної механіки 

рідини та газу, а також застосування цих законів у різних галузях інженерної 

практики. 



 

Нормування в енергетиці 

Мета викладання навчальної дисципліни: оволодіння необхідним 

обсягом теоретичних і практичних знань з питань нормування витрат палива, 

теплової та електричної енергії, а також нормування витрат теплової енергії 

на опалення, вентиляцію будинків та споруд і нормування праці працівників. 

Набуття практичних вмінь і навичок щодо використання цих знань у 

практичній діяльності. 

Основні завдання: вивчення і закріплення існуючих знань, на базі яких 

будуть отриманні фундаментальні та прикладні знання для проведення 

різноманітних досліджень в енергетиці, компетентного і відповідального 

вирішення таких задач: розрахунок показників використання матеріальних 

ресурсів; витрати теплової енергії на опалення і вентиляцію та на гаряче 

водопостачання; розрахунок показників індексним методом; аналіз 

виконання норм витрат матеріальних ресурсів. 

Предмет дисципліни: нормативні документи України, особливості 

енергогосподарства, нормування паливно-енергетичних ресурсів, 

нормування виробничих процесів та нормування праці. 

 

Теплові електричні станції 

Мета викладання навчальної дисципліни: підготовка сучасного 

спеціаліста-теплоенергетика по теоретичних основах роботи основних 

об'єктів теплових схем паротурбінних ТЕС і ТЕЦ, вивчення їх конструкцій, 

методів розрахунку і проектування, а також особливостей пуску та 

експлуатації з різним тепловим навантаженням. 

Основні завдання: оволодіння способами та засобами підвищення 

ефективності перетворення теплової енергії в електричну; засвоїти способи 

захисту довкілля від шкідливого впливу виробництва електроенергії. 

Предмет дисципліни: будова і взаємодія теплових об'єктів 

технологічної схеми вироблення електричної енергії на теплових 

електричних станціях (ТЕС), розробка їх раціональних режимів роботи і 

засвоєння методики розрахунку теплових схем паротурбінних ТЕС і їх 

аналіз, що дозволяє виконати вибір основного та допоміжного устаткування. 

 

Утилізація теплових вторинних енергоресурсів 

Мета викладання навчальної дисципліни: надати майбутнім інженерам-

теплоенергетикам, науковим працівникам теоретичні та практичні основи 

для розробки і впровадження нових ефективних енерготехнологій 

виробництва. 

Основні завдання: оволодіння способами та засобами утилізації  

теплових вторинних енергоресурсів. 



 

Предмет дисципліни: охоплює наступні основні об’єкти: основні 

положення теплоенергетики і енерготехнологічного комбінування, 

устаткування для утилізації вторинних енергоресурсів і способи їх 

розрахунку. 

 

2.3.2 

 

Енергетична стратегія України та ЄС 

 Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

принципами енергетичної політики. 

 Основні завдання: вивчення тенденцій енергозбереження та 

ознайомлення з методами адміністративно-правового і фінансово-

економічного регулювання процесів енерговикористання. 

 Предмет дисципліни: Основні цілі. Правова основа. Сучасний стан. 

Створення спільного ринку інших ініціатив. Загальні тенденції 

енергозбереження. Використання відходів. Утилізація теплоти. Комбіноване 

виробництво енергії. Екологічні проблеми та співвідношення виробництв. 

Технічні, економічні та правові методи реалізації енергозбереження. 

Адміністративно-правове і фінансово-економічне регулювання процесів 

видобування, переробки, транспортування, зберігання, виробництва, 

розподілу та використання паливно-енергетичних ресурсів; раціональне 

використання паливно-енергетичних ресурсів; економія паливно-

енергетичних ресурсів. Завдання законодавства про енергозбереження. 

Законодавство України про енергозбереження. Основні принципи державної 

політики енергозбереження. Об'єкти та суб'єкти правового регулювання 

відносин у сфері енергозбереження. Державні програми енергозбереження. 

Освіта, виховання і наукові дослідження у сфері енергозбереження. 

Управління у сфері енергозбереження. Стандартизація та нормування у сфері 

енергозбереження 

 

Електричні апарати 

 Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення з основними 

вимогами, що ставляться до апаратів низької напруги, контактними 

з’єднаннями та основами теплових розрахунків електричних апаратів, 

електричною дугою та дугогасними пристроями комутаційних апаратів 

низької напруги, електромагнітними механізмами електричних апаратів. 

 Основні завдання: дослідження процесів і явищ в типових елементах 

електричних апаратів; здобування знань, які дозволяють вибрати необхідні 

електричні апарати для застосування їх у виробничих процесах, а також 

здійснювати експлуатацію апаратів різноманітних схем управління та 



 

силового комутаційного обладнання;  формування навичок роботи з 

технічною документацією на електричні апарати, нормативно-технічними 

матеріалами та технічними довідниками. 

 Предмет дисципліни: електричні апарати, які використовують в 

системах автоматизації і електричному приводі, явища в апаратах, їх 

проектування. Електромеханічні явища в апаратах. Електромагніти змінного 

і постійного струму. Тягова характеристика. Електричні контакти. 

Електрична дуга і пристрої ії гасіння. 

 

Енергетичні системи та комплекси 

 Мета викладання навчальної дисципліни: навчальної дисципліни: 

ознайомлення студентів з основними видами джерел енергії та 

енергоустановок підприємств. 

 Основні завдання: вивчення особливостей електричних станцій та 

відпуску енергії споживачам 

 Предмет дисципліни: Котельні установки. Парові турбіни і паротурбінні 

установки. Двигуни внутрішнього згоряння Теплові електричні та атомні 

електричні станції (ТЕС і АЕС), їх класифікація. Конденсаційний та 

комбінований спосіб виробництва електроенергії і теплоти та їх техніко-

економічні показники. Засоби підвищення теплової економічності ТЕС. 

Теплова схема ТЕС. Відпуск теплоти від ТЕС з гарячою водою та парою, 

теплофікаційне устаткування ТЕС. Атомні електростанції, сучасний стан та 

перспективи їх розвитку, класифікація та теплова схема АЕС. Відведення 

теплоти від АЕС. Газотурбінні та парогазові ТЕС, особливості відпуску 

теплоти споживачам від них, ТЕС з ДВЗ. 

 

Використання вторинних енергоресурсів в промисловості 

 Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

особливостями використання енергії, отриманої з вторинних енергоресурсів, 

на промислових підприємствах 

 Основні завдання: вивчення особливостей застосування енергоустановок 

для утилізації вторинних енергоресурсів 

 Предмет дисципліни: Сонячні енергетичні установки і системи 

сонячного енергопостачання, системи перетворювання сонячної енергії. 

Теплові насоси і теплова енергія довкілля, засоби використання теплової 

енергії довкілля і ефективність систем теплопостачання. Біогаз. Комбіноване 

використання і акумулювання поновлених джерел енергії. 

Низькотемпературне, проміжне, високотемпературне і комбіноване 



 

акумулювання теплової енергії. Принципові схеми ТЕС з нетрадиційними 

енергоносіями і особливості застосування їх в промисловості. 

 

Системи транспортування енергії 

Мета викладання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з 

системами виробництва та розподілу енергії. 

Основні завдання: вивчення особливостей систем тепло- та 

електропостачання, систем стиснутого повітря та добового холоду. 

Предмет дисципліни: Централізовані системи теплопостачання. 

Тенденції розвитку. Теплофікація. Соціальні та екологічні аспекти. 

Принципи побудови та роботи, основні елементи теплових мереж. Джерела 

та споживачі теплоти. Опалення та гаряче водопостачання. Експлуатація 

теплових мереж. Системи паливопостачання. Системи стиснутого повітря. 

Системи виробництва та розподілу добового холоду. Системи 

водопостачання. Графіки споживання електроенергії і електричні 

навантаження. Навантажувальна здібність елементів системи 

електропостачання. Розподілення електроенергії при напрузі до 1000 В. 

Розподілення електроенергії напругою вище 1000 В. Режим 

електроспоживання. Основні відомості про управління електропостачанням 

промислових підприємств. Основні відомості про умови роботи та 

конструктивні виконання ліній електричних мереж. Характеристики і 

параметри основних елементів електричної системи. 

 

2.3.3. 

 

Надійність та діагностика пристроїв електроніки 

 Мета викладання навчальної дисципліни: дати студентам загальні 

поняття надійності та діагностики пристроїв електроніки, про питання, що 

виникають при проектуванні і експлуатації пристроїв електроніки в галузі 

надійність та діагностиці цих пристроїв. 

 Основні завдання: отримання студентом основних знань та придбати 

навички практичної роботи з розрахунку й оцінки надійності пристроїв 

електроніки та діагностики цих пристроїв, а також засвоєння методів 

розрахунку параметрів напівпровідникових приладів по отриманим 

експериментальним даним. 

Предмет дисципліни: основні показники надійності роботи приладів та 

пристроїв, які мають різне навантаження електричним струмом, і які 

поширено використовуються в електронній техніці. 

 



 

Електроніка в системах зв'язку 

 Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення видів електрозв'язку, 

структур пристроїв і особливостей їх експлуатації. 

 Основні завдання: після вивчення дисципліни студент повинен знати 

призначення, принцип дії, основні характеристики, конструктивні 

особливості та тенденції розвитку сучасних засобів зв'язку; структуру 

пристроїв електронних засобів зв'язку і характеристики та взаємозв’язок 

основних вузлів. Вміти вибирати оптимальний вид електрозв'язку при 

розробці різноманітних технічних засобів; користуватися науково-технічною 

і довідковою літературою. 

 Предмет дисципліни: пристрої та засоби для організації систем зв’язку в 

сучасних умовах розвитку. 

 

Аналогово-цифрові периферійні пристроях мікропроцесорних систем 

 Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення питань, присвячених 

проектуванню аналого-цифрових каналів вводу/виводу інформації в 

контрольно-керуючих мікропроцесорних системах. 

 Основні завдання: розглядається склад, призначення та вимоги до 

складових частин периферійних вимірювальних каналів: підсилювачів, 

лінеарізатор, АЦП і ЦАП. Розкриваються проблеми забезпечення необхідної 

точності перетворення - ідентифікації і корекції похибок, необхідності 

гальванічної розв'язки. 

 Предмет дисципліни: поняття дискретизації і цифрового сигналу. 

Розглядаються загальні методи вимірювання частоти, тривалості імпульсів, 

їх кількості та особливості реалізації цих методів в мікропроцесорних 

вимірювальних системах. 

 

Електронні пристрої побутової техніки 

 Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення питань проектування 

електронних пристроїв для застосування, як в індивідуальній побутової 

техніки, так і в системах «розумний будинок». 

 Основні завдання: вивчення сучасної елементної бази, дротяних і 

бездротових інтерфейсів і протоколів обміну на нижньому рівні побутової 

техніки, проектування електронних пристроїв з функціями самодіагностики і 

автономного прийняття рішень. Проектування охоронних систем, пожежної 

сигналізації. Розробка електронних пристроїв для захисту від протікання 

води, відеоспостереження, датчиків руху, електронних замків. 



 

 Предмет дисципліни: процеси і методики побудови аналогових і 

цифрових пристроїв для вирішення завдань управління побутовою технікою 

як автономної, так і в складі систем. 

 

 Мікропроцесорні пристрої управління та обробки інформації 

 Мета викладання навчальної дисципліни: дати студентам сучасні 

відомості про теоретичні основи функціонування, принципи проектування, 

налагодження та експлуатації мікропроцесорних пристроїв управління та 

обробки інформації (МПУОІ). 

 Основні завдання: одержання знань і навичок у аналізі та проектуванні 

мікропроцесорних пристроїв управління та обробки інформації для 

створення та експлуатації автоматизованих систем керування 

технологічними процесами та перетворювальної техніки. У результаті 

вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти провести аналіз 

конкретного пристрою на базі мікропроцесорної техніки, запропонувати 

схемне рішення основних вузлів цифрової системи управління; створювати 

програмну частину вузла цифрової системи управління на базі ОМК. 

 Предмет дисципліни: склад типової структурної схеми 

мікропроцесорного пристрою управління та обробки інформації; способи 

реалізації та типові схемотехнічні рішення окремих вузлів мікропроцесорних 

пристроїв управління та обробки інформації; основні методи та алгоритми 

обробки та візуалізації інформації. 

2.3.4 

 

Теорія сигналів 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у студентів 

комплексу знань про основні закони теорії електромагнітного поля (ЕМП), 

яка є основою для розуміння принципів роботи та методів розрахунку різних 

електрофізичних приладів. 

Основні завдання: навчити студентів вільно орієнтуватися на рівні 

теоретичної  фізики  в  основних  фізичних  явищах  електромагнітних  полів,  

щоб  практично  використовувати набуті знання, навички, методи і підходи в 

подальших дослідженнях та професійній діяльності. Вивчення курсу є 

необхідним етапом теоретичної освіти, який закладає базу для подальшої 

спеціалізації. 

Предмет дисципліни: дисципліна повинна надати знання на базі яких 

будуть отриманні достатні, фундаментальні та прикладні знання для 

проведення різноманітних досліджень, компетентного і відповідального 

вирішення таких задач:  



 

- формування теоретичних знань та практичних навичок з метою 

проведення лабораторного експерименту;   

- набуття знань та навичок з метою їх подальшого впровадження у 

наукові дослідження, лабораторні експерименти;  

- отримання певних навичок пошуку, отримання, аналізу, обробки 

інформації. 

 

Фізика тонких плівок 

 Мета викладання навчальної дисципліни: отримання глибоких та 

систематизованих знань з фізики поверхні і тонких плівок, що включає коло 

питань, що становлять основу сучасних фізичних моделей, які можна 

застосувати для опису поверхні твердих тіл та тонкоплівкових систем. Дати 

опис основних фізичних ефектів і явищ, характерних для систем зі зниженою 

розмірністю. 

 Основні завдання: ознайомлення студентів з основнии фізичними 

ефектами і явищами, характерними для систем зі зниженою розмірністю, а 

також сучасними методами створення та дослідження тонкоплівкових систем 

та поверхні твердих тіл. 

 Предмет дисципліни: коло питань, що становлять основу сучасних 

фізичних моделей, які можна застосувати для опису поверхні твердих тіл та 

тонкоплівкових систем, методів їх створення та дослідження; основні фізичні 

ефекти і явища, характерні для систем зі зниженою розмірністю. 

 

Комп'ютерні мережі 

 Мета викладання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних і 

практичних знань з питань створення та функціонування інформаційних 

систем і технологій в мікро- та наносистемній техніці, а також набуття 

студентами знань з побудови та функціонування мікроелектронних 

інформаційних систем; вивчення структури та етапів побудови 

інформаційних систем, ознайомлення з сучасними інформаційними 

технологіями для використання їх в галузях електроніки та мікро- та 

наносистемної техніки, а також формування у студентів системи теоретичних 

і практичних знань у галузі побудови і функціонування інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій та можливостей їх використання. 

 Основні завдання: вивчення питань, пов’язаних з проектуванням та 

експлуатацією комп’ютерних систем із різною архітектурою. Ознайомлення 

студентів з основами побудови комп’ютерних мереж, засобами 

комунікаційної техніки, концепціями побудови локальних і глобальних 

комп’ютерних мереж. Ознайомлення із програмним забезпеченням 



 

мережевих технологій і тенденціями його розвитку на сучасному етапі. 

Отримання практичних навичок проектування корпоративної комп’ютерної 

мережі стосовно до умов конкретного об’єкта. 

 Предмет дисципліни: основні поняття і методи локальних комп’ютерних 

мереж; методи створення комп'ютерної мереж; сучасні комп’ютерні 

технології й основні засоби забезпечення їх працездатності. 

 

Основи мікро- та наносистемної техніки 

 Мета викладання навчальної дисципліни: повідомити студентам основні 

теоретичні відомості із загальних питань курсу; навчити студентів 

застосовувати одержані знання при рішенні практичних задач; учити 

студентів самостійно працювати з науковою літературою; розвивати у 

студентів 4 аналітичне, логічне мислення і математичну мову.  

 Основні завдання: закріплення існуючих знань, на базі яких будуть 

отриманні фундаментальні та прикладні знання для проведення 

різноманітних досліджень, компетентного і відповідального вирішення 

певних задач, які направлені на формування, набуття та отримання певних 

навичок передбачених у межах певної дисципліни. Дати знання студентам 

щодо фізичних основ роботи нанопристроїв, технології їх виготовлення та 

перспектив застосування, а також отримання навиків щодо створення 

сучасних наноелектронних пристоїв, та їх математичного моделювання. 

 Предмет дисципліни: дослідження й аналіз фізичних основ роботи 

наносистемних пристроїв, технології їх виготовлення та перспективи 

застосування. 

 

Прилади та пристрої інтегральної електроніки 

 Мета викладання навчальної дисципліни: отримання: 

- уявлення про цифрові інтегральні схеми, ідеології і прийоми проектування 

електронної апаратури на їх основі; 

- знання сучасної елементної бази цифрової техніки (від простих цифрових 

інтегральних схем транзисторно-транзисторної логіки, емітерно-зв'язаної 

логіки, КМОП структур до надвеликих інтегральних схем з програмованої 

логікою); 

- вміння використовувати всі типи інтегральних схем для розробки 

різноманітних електронних систем; 

- досвіду програмування надвеликих інтегральних схем. 

 Основні завдання: вивчення будови і принципів дії логічних елементів і 

цифрових пристроїв, побудованих на елементах інтегральної електроніки. 



 

 Предмет дисципліни: класифікація інтегральних мікросхем; система 

позначення інтегральних мікросхем; фізичні явища, які використовуються в 

інтегральній мікроелектроніці; напрямки розвитку інтегральної електроніки. 

виготовлення друкованої плати найпростіших виробів інтегральної 

мікроелектроніки; аналіз типові конструкції і структури напівпровідникових 

і гібридних інтегральних мікросхем; топологія інтегральної схеми на основі 

аналізу схемотехнічних даних; основні етапи проектування інтегральних 

мікросхем; оцінка надійності інтегральних схем; складання найпростіших 

електричних ланцюгів на основі інтегральних мікросхем; визначення 

робочих параметрів елементів інтегральних схем. 
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