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ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Силабус дисципліни 

“Електротехніка та електроніка” 

 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 
Кафедра електрифікації, 

автоматизації виробництва 
та інженерної екології 

Освітній ступінь – бакалавр  

Галузь знань: 14 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 141 «Агроінженерія»  
Освітньо-професійна програма: «Агроінженерія»  

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 1/2 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

 
Викладач (-і) Войцицький Анатолій Павлович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet/m-
about-pmo/sklad-pmo/ 

Контактна інформація 0966268743 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/enrol/index.php?id=442 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber щоденно з 15-00 до           

17-00 
 

 

 

3. Анотація до дисципліни 

 
Дисципліна «Електротехніка та електроніка» є однією з дисциплін, яка відіграє 

важливу роль у підготовці фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань 20 

«Аграрна наука та продовольство», а також надає можливість використовувати знання в усіх 

галузях використання електротехнічних машин, пристроїв та електроніці при використанні їх для 

забезпечення для безперебійної роботи технологічних процесів.  
Дисципліна забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти  для вивчення таких 

дисциплін: «Електричні та автоматичні системи і комплекси агарного виробництва», 

«Машини і обладнання для тваринництва», «Механізація і автоматизація технологічних 

процесів у рослинництві». 
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4. Мета та цілі дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є: 

засвоєння основ теорії, набуття навичок виконання лабораторних робіт, вироблення 

фізичного, електротехнічного мислення та інтуїції, застосування набутих знань та навичок 

для розв’язування практичних задач.  

Ціллю навчальної дисципліни є формування знань в області електротехніки та 

електроніки. 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК 03. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності. 

ЗК 08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 

5. Організація навчання 

 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 18 4 

Практичні / лабораторні 24 4 

Самостійна робота 78 112 

 

5.2. Формат дисципліни 

 
Для формування у здобувачів вищої освіти системного технічного мислення на 

лекційних та лабораторних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній 

дисципліні, експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та лабораторні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 

керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 

навчального процесу. 

Лабораторні роботи – інформаційні інтерактивні демонстраційні моделі об’єктів, 

процесів та їхніх властивостей із застосуванням методичних розробок, плакатів, натурних 

зразків. 

Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 
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5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
 

 
 

 
 

Назви модулів 

 

Обсяг годин для окремих видів 

навчальних занять (дена форма 

навчання / заочна форма навчання) 

у тому числі усього 

л п лаб інд. с.р. 

Модуль 1. Електротехніка і електроніка 

Змістовий модуль1. Електротехніка 

Тема 1. Кола постійного струму 4/1  4/0 4/4 10/16 22/21 

Тема 2. Кола змінного струму. Трифазні кола  4/1  8/2 4/4 10/16 26/28 

Тема.3. Електричні машини. Трансформатори 2/0,5  - 2/2 10/16 14/18,5 

Разом за ЗМ-1 10/2,5  12/2 10/10 30/48 52/62,5 

Змістовий модуль 2. Електроніка 

Тема 4. Елементна база електроніки 2/0,5  - - 10/16 12/16,5 

 Тема 5. Електроніка 4/0,5  6/2 4/4 10/16 24/24,5 

Тема 6. Мікроелектроніка   2/0,5  6/0 4/2 10/16 22/10,5 

Разом за ЗМ-2 8/1,5  12/0 8/6 30/48 42/45,5 

Разом за семестр 18/4  24/4 18/16 60/96 120/120 

 

 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/екзамен – 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 0,5 9 4,5 

Лабораторні 

заняття 
7 6 42,0 

Семінарські 

зняття 
- - - 

Самостійна 

робота 
0,21 22 4,5 

Модульна 

контрольна 

робота
 

- - - 

Індивідуальні 9,0 1 9,0 
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завдання 

Разом: 38 60 
 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Здобувач вищо освіти допускаєть до підсумкрвого 

контролю за умови здачі або захисту звітів по 

лабораторним роботам 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів враховує види занять, які 

згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 

лекційні, лабораторні заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно 

контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних 

занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 

сума – 60 балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що 

проводиться у формі семестрового екзамену, відповідно 

до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні лабораторних 

робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації 

матеріалу на лабораторних заняттях, захисту звіту по 

лабораторній роботі; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі семестрового екзамену. Семестровий екзамен – 

форма оцінки підсумкового засвоєння студентами 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої 

навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний 

захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних 

занять проводиться за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та 

методології проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу 

навчальної дисципліни; 

-  ознайомлення з рекомендованою літературою, 

а також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при 

розгляді виробничих ситуацій, розв'язанні задач, 

проведенні розрахунків у процесі виконання завдань, 



5 

 

винесених на розгляд в аудиторії; 

-  логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки; 

-  арифметична правильність виконання 

завдання. 

Максимально можливий бал за конкретним 

завданням ставиться за умови відповідності 

індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або 

іншої складової знижує кількість балів. При оцінюванні 

індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 

якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, 

є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних 

завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 

на лабораторних заняттях. 

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення семестрового екзамену (тестів). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв'язків між окремими розділами, здатності 

творчого використання накопичених знань, вміння 

формулювати своє ставлення до певної проблеми 

навчальної дисципліни тощо. В умовах реалізації 

компетентнісного підходу екзамен оцінює рівень 

засвоєння студентом компетентностей, що передбачені 

кваліфікаційними вимогами.  

Студент не може бути допущений до складання 

екзамену, якщо кількість балів, одержаних за 

результатами перевірки успішності під час поточного та 

модульного контролю відповідно до змістового модуля 

впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Після 

екзаменаційної сесії декан факультету видає 

розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає 

залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума 

балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Результат семестрового екзамену 
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оцінюється в балах (максимальна кількість – 40 балів, 

мінімальна кількість, що зараховується, – 24 бали) і 

проставляється у відповідній графі екзаменаційній 

"Відомості обліку успішності". 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

екзамену, та балів, отриманих під час поточного 

контролю за накопичувальною системою. Сумарний 

результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – 

«задовільно»", "59 і менше балів – «не задовільно»" та 

заноситься у екзаменаційну "Відомість обліку успішності" 

навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 

балів студент обов'язково складає екзамен після 

закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом 

факультету термін. 

У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 

термін перескладання екзамену, після чого приймається 

рішення відповідно до чинного законодавства. 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

 

6. Результати навчання 

 
ПР 01. Володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними 

знаннями; формулювати ідеї, концепції з метою використання у професійній 

діяльності. 

ПР 09. Виявляти, узагальнювати та вирішувати проблеми, що виникають у 

процесі професійної діяльності, та формувати у майбутнього фахівця почуття 

відповідальності за виконувану роботу. 

ПР 10. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою 

впроваджувати етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють 

досягненню виробничої мети. Проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі. 

 

7. Пререквізити 
Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 
- всі важливі поняття електротехніки та електроніки;  

- методи обчислення основних величин та їх похибок;  

- основні закони всіх тем та розділів;  

- методи розв’язування типових та нестандартних задач;  

- елементи порядку в організації та проведенні лабораторних робіт;  
 

студент повинен вміти: 
- використовувати математичний апарат дослідження основних законів;  
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- застосовувати методи представлення й аналізу експериментальних даних та 

інформації при розв’язуванні практичних задач;  

- використовувати отримані результати для обґрунтування прийнятих рішень тощо.  

 

8. Політики дисципліни 
Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись 

таких положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення 

плагіату в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

 

9.Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними 

засобами, і передбачають використання презентацій. Практичні заняття і лабораторні 

роботи проводяться у комп’ютерних класах, в яких встановлено програмне забезпечення 

Microsoft Visual Studio. 

 

10Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

 
Основна 

1. Васелега П.О. Електропостачання: Навчальний посібник – Суми:Університетська 

книга,2019. – 415 с. 

2. Ус А.Г., Евминов Л.И.Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских 

зданий : Учебное пособие. - Мн.:НПООО «ПИОН» 2002-457 с. 

3. Лыкин, А. В. Передача и распределение электрической энергии : учеб. пособие / 

А. В. Лыкин. – Новосибирск : НГТУ, 2008. 
4. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов : практикум / сост. : 

Е. П. Забелло, В. А. Дайнеко, В. С. Громова. – Минск: БГАТУ, 2010. – 72 с. 

 
Допоміжна 

5. Макаров, Е. Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4–35 кВ и 110–1150 кВ : в 5 т. / 

Е. Ф. Макаров ; под ред. И. Т. Горюнова, А. А. Любимова.  М. : Папирус Про, 2005. 

6. Надеин В. Ф. и др. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения/ 

Надеин В.Ф., Петухов С.В., Радюшин В.В..– Архангельск: Издательство САФУ, 2015г.–

100.Д 

7. Практическое пособие по электрическим сетям и электрооборудованию / С. Л. 

Кужеков, С. В. Гончаров.  Изд. 5-е, доп. и перераб.  Ростов н/Д : Феникс, 2011.  

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktms.znau.edu.ua 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. Голосіївський, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача). 

http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%2026.06.18.pdf
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3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (наукові статті, автореферати дисертацій та 

дисертації, навчальні матеріали, студентські роботи, матеріали конференцій, патенти, 

комп'ютерні програми, статистичні матеріали, навчальні об'єкти, наукові звіти). 

 

 


