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1. Опис навчальної дисципліни 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни  навчальної дисципліни є електричні і магнітні 

явища, їх використання в вимірювальних приладах, и машинах що перетворюють енергію, 

електричні мережі 

 

Міждисциплінарні зв’язки з електромагнетизмом, з елементарною математикою та 

математичним аналізом. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи електро і радіотехніки»  є ознайомлення 

студентів з принципами і технікою отримання, передачі і використання електроенергії, способів 

вимірювання електричних величин, фізичними процесами, які відбуваються в різних електро і 

радіотехнічних колах, принципами побудови мереж радіозв’язку, основними радіотехнічними 

елементами і схемами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи електро і радіотехніки»  є  розвиток 

умінь і навичок аналізувати електричні ланцюги, описувати їх за допомогою аналітичних 

співвідношень (кількісний підхід), отримання досвіду виконання досліджень і керування 

характеристиками електричних машин. Розвиток умінь і навичок аналізувати сигнали і радіотехнічні 

ланцюги, описувати їх за допомогою аналітичних співвідношень (кількісний підхід), отримання 

досвіду виконання досліджень і керування характеристик радіотехнічних пристроїв. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: принцип дії і будову вимірювальних приладів, електричних машин, електричних мереж, 

елементи керування і захисту електричних машин, елементи автоматики, техніку безпеки 

при роботі з електричними ланцюгами; принципи побудови основних радіотехнічних вузлів 

систем зв’язку, різних електронних компонентів, побудову радіо-приймальних і радіо-

передаючих пристроїв. 

вміти: самостійно і безпечно складати, збирати і налагоджувати найпростіші електротехнічні 

ланцюги і пристрої, користуватись приладами для електротехнічних вимірювань. 
вимірювати в електричних колах, розраховувати параметри елементів електричних кіл, 

використовувати і дистанційно керувати електричними машинами, здійснювати захист 

електричних приладів, аналізувати і досліджувати процеси у простих радіотехнічних колах, 

використовувати одержані знання в інших областях науки і техніки. 

  

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

Модуль  1. Електровимірювальні прилади і електричні вимірювання. 

Тема 1.1. Предмет електротехніки і його практичне значення. 
Короткий історичній огляд розвитку електротехніки. Значення електротехнічної підготовки 

для учителя фізики. 

Тема 1.2. Загальні властивості, вузли і деталі електровимірювальних приладів. 

Споживання енергії приладами. Похибки приладів. Класи точності. Класифікація. Уловні 

позначення на шкалах. 

Тема 1.3. Прилади магнітоелектричної системи. 

Амперметри, вольтметри. Шунти і додаткові опори. Прилади електромагнітної і 

електродинамічної системи. Логометри. Мегомметр. Однофазний фазометр. Прилади 

термоелектричної і детекторної систем. 

Тема 1.4. Лічильники електричної енергії. 

Однофазний лічильник електричної енергії. Поняття про цифрові вимірювальні прилади. 

Шкільні електровимірювальні прилади. 

Модуль 2. Лінійні і нелінійні електричні кола. 

Тема 2.1. Лінійні  електричні кола і методи їх аналізу. 
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Електричні кола з  R,  L, C.  Класифікація електричних кіл за ознаками лінійності і кількості 

фаз. Методи аналізу і розрахунку електричних кіл змінного струму: метод векторних діаграм і 

комплексних чисел. Миттєві і середні за період потужності кіл з резистором, індуктивністю і 

ємністю. Електричне коло з послідовно з’єднаними R,  L, C. Трикутники напруги, опорів і 

потужностей. Резонанс напруги. Активна і реактивна складова провідності і струму. 

Трикутники провідностей і струмів. Електричне коло з паралельно з’єднаними котушкою і 

конденсатором. Резонанс струмів. Коефіцієнт потужності і його господарське значення. 

Тема 2.2. Трифазні кола. 

Принцип побудови трифазної системи. З’єднання фаз генератора зіркою і трикутником. 

Зв'язок між лінійною і фазною напругою при з’єднанні споживачів зіркою. Зв'язок між 

лінійними і фазними струмами при з’єднанні споживачів трикутником.  Симетричні і 

несиметричні споживачі. Потужність трифазної системи. Вимірювання потужності в . 

Тема 2.3. Трансформатори. 

Призначення трансформаторів. Будова і принцип дії  однофазного трансформатора. Фізичні 

процеси, що протікають в трансформаторі при різних режимах його роботи. Векторні 

діаграми. ККД трансформатора. Автотрансформатори. Трифазний трансформатор. Розмітка 

виводів обмоток. Перетворення трифазної напруги за допомогою однофазних 

трансформаторів. Вимірювальні трансформатори. Ферорезонансний стабілізатор напруги. 

Тема 2.4. Нелінійні електричні кола. 

Вторинні джерела струму. Нелінійні елементи електричних кіл і їх характеристики. Діоди і 

тиристори. Основні схеми одно – і двопівперіодного випрямлення. Основні схеми трифазного 

випрямлення. Найпростіші згладжуючи фільтри. Поняття про інвертори. 

Модуль 3. Електричні машини 

Тема 3.1. Асинхронні машини. 

Загальні відомості. Асинхронні двигуни: будова і принцип дії трифазного асинхронного 

двигуна. Збудження обертового магнітного поля трифазною системою струмів. Швидкість 

обертання магнітного поля. Швидкість обертання ротора. Ковзання. Реверсування. ЕРС і 

струми асинхронного двигуна. Однофазні асинхронні двигуни. Вмикання трифазного двигуна 

в однофазну мережу. Будова і принцип дії трифазного синхронного генератора. 

Тема 3.2. Синхронні машини. 

ЕРС і реакція якоря трифазного синхронного генератора. Основні характеристики і спрощена 

векторна діаграма синхронного генератора. Поняття про роботу синхронного генератора 

паралельно з мережею. Синхронні двигуни. Принцип дії трифазного синхронного двигуна. 

Вплив струму збудження на роботу синхронного двигуна. Синхронний компенсатор. 

Реактивні синхронні мікродвигуни. Застосування машин змінного струму. 

Тема 3.3. Машини постійного струму. 

Загальні відомості: Будова і принцип дії машини постійного струму. ЕРС, електромагнітний 

момент і реакція якоря, комутація. Способи збудження машин постійного струму. Рівняння 

електричного  стану, електромагнітна потужність. Генератори постійного струму і їх основні 

характеристики. Двигуни постійного струму і їх основні характеристики. Пуск і регулювання 

швидкості. Застосування машин постійного струму. 

Модуль 4. Виробництво, передача і використання електроенергії. Елементи автоматики і 

безпеки 

Тема 4.1. Елементи систем автоматики. 

Елементи систем автоматики: основні типи реле і датчиків. Автоматичний контроль. 

Автоматичне керування. Автоматичне регулювання. Комплексна автоматизація. 

Тема 4.2. Виробництво, передача і використання електроенергії. 

Електричні  станції. Енергетичні системи. Передача електричної енергії змінним і постійним 

струмом. Використання електроенергії в промисловості, на транспорті, в сільському 

господарстві. 

Тема 4.3. Елементи техніки безпеки. 

Небезпека ураження електричним струмом. Застереженні заходи, правила безпеки при роботі 

з електричними пристроями. Захисти заземлення електричних установок. Перша допомога 

потерпілому, основні правила електробезпеки в лабораторіях вузу і школі. 
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Модуль 5. Принципи побудови радіоелектронних пристроїв. 

Тема 5.1. Загальні принципи радіозв’язку. 

Канали радіозв’язку. Необхідність модуляції. Блок-схема радіозв’язку. Особливості 

розповсюдження радіохвиль різних діапазонів. 

Тема 5.2. Особливості модуляції. 

Модуляція високочастотних коливань. Амплітудна, частотна і фазова модуляція. Використання 

модульованих коливань для радіозв’язку.  

Тема 5.3. Радіотехнічні кола. 

Радіотехнічні кола. Чотириполюсники. Еквівалентні схеми радіотехнічних кіл. Різні види 

з’єднання чотириполюсників. Зв’язок між внутрішніми параметрами чотириполюсників. 

Тема 5.4. Коливальні системи. 

Властивості послідовного і паралельного коливальних контурів. Контур як електричний фільтр. 

Електричні фільтри. Фільтри низьких, високих частот. Смугасті фільтри. Розрахунок фільтру за 

прототипом. 

Тема 5.5 Зв’язані контури і антенні системи. 

Зв’язані контури. Антенні системи. Параметри антен. Лінійні кола з розповсюдженими 

параметрами. Лінії передач. 

Модуль 6. Електронні прилади і їхнє використання для підсилення сигналів. 

Тема 6.1.Електронні лампи. 

Активні кола. Проблема підсилення сигналу. Електронний прилад як регулюючий елемент. 

Радіолампи. Термоелектронна емісія. Типи катодів. Вольт-амперні характеристики різних типів 

радіоламп. Апроксимація вольт-амперних характеристик. 

Тема 6.2. Напівпровідникові прилади. 

Напівпровідникові прилади. Біполярний транзистор. Вольт-амперні характеристики. Польовий 

транзистор. Характеристики. Тиристори, тунельні діоди. 

Тема 6.3. Еквівалентні схеми електронних приладів. 

Електронний прилад як чотириполюсник. Еквівалентні схеми електронних приладів. 

Еквівалентні схеми електронних приборів на високих частотах. 

Тема 6.4. Підсилювачі радіосигналів. 

Підсилювачі радіосигналів. Підсилювачі напруги. Вузько смугасті (резонансні) підсилювачі. 

Широко смугасті підсилювачі. Повторювачі. Фільтри, які використовуються в підсилювачах 

різного призначення. Підсилювачі потужності. Підсилювачі постійного струму. 

Тема 6.5. Зворотні зв’язки. 

Зворотні зв’язки в підсилювачах. Позитивний і негативний зворотний зв’язок. Корекція 

амплітудно-частотної характеристики. Корегуючи кола. 

Модуль 7. Елементи радіоприймальних і радіо передаючих пристроїв. 

Тема 7.1. Генерація сигналів. 

Генератори сигналів. LC і RC генератори. Умови виникнення генерації. Амплітуда і частота 

сигналу, що генерується. Автоколивальна система з точки зору імпульсного збудження. 

Тема 7.2. Нелінійні радіотехнічні кола. 

Нелінійні радіотехнічні кола. Перетворення частоти сигналу. Модуляція і детектування. 

Методи отримання амплітудно-модульованих коливань. Методи отримання частотне-

модульованих коливань. Детектори частотне-модульованого сигналу 

Тема 7.3. Радіоприйом. 

Структурні схеми радіоприймачів. Принципи частотного перетворення радіосигналів. 

Супергетеродинні приймачі. 

Тема 7.4. Принципи телебачення. 

Принципи телебачення. Системи телебачення. Блок-схема телевізійної системи. Конструкція 

електронно-променевих трубок. Принципи кольорового телебачення. Сучасні прилади 

відображення інформації. Структурні схеми сучасної телевізійної техніки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться___9____ кредитів ЄКТС __324__ годин. 
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р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 
(с

ем
ін

ар
сь

к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Модуль 1 Електровимірювальні прилади і електричні вимірювання. 

Тема 1.1. Предмет 

електротехніки і його 

практичне значення 

3 1 1   2       

Тема 1.2. Загальні 

властивості, 

деталі електровимірю-

вальних приладів 

10 4 2  2 6       

Тема 1.3. Електровимірю-

вальні прилади 

17 11 3  8 6       

Тема 1.4 Лічильники 

електричної енергії. 

8 2   2 6       

Разом за модулем 1 38 18 6  12 20       

Модуль 2 Лінійні і нелінійні електричні кола 

Тема 2.1. Лінійні  

електричні кола і методи їх 

аналізу. 

16 10 2  8 6       

Тема 2.2. Трифазні кола. 13 7 3  4 6       

Тема 2.3.Трансформатори 15 9 3  6 6       

Тема 2.4. Нелінійні 

електричні кола. 

11 5 3  2 6       

Разом за модулем 2 55 31 11  20 24       

Модуль 3 Електричні машини 

Тема 3.1. Асинхронні 

машини. 

17 11 3  8 6       

Тема 3.2. Синхронні 

машини. 

13 7 3  4 6       

Тема 3.3. Машини 

постійного струму. 

14 8 4  4 6       

Разом за модулем 3 44 26 10  16 18       

Модуль 4 Виробництво, передача і використання електроенергії. Елементи 

автоматики і безпеки. 

Тема 4.1. Елементи систем 

автоматики. 

10 3 1  2 6       

Тема 4.2. Виробництво, 

передача і використання 

електроенергії. 

7 1 1   6       

Тема 4.3. Елементи техніки 

безпеки 

8 3 1  2 4       

Разом за модулем 4 25 7 3  4 16       
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Усього: 162 82 30  52 78       

Модуль 5. Принципи побудови радіоелектронних пристроїв. 

 

Тема 5.1. Загальні 

принципи радіозв’язку. 
6 2 2   4       

Тема 5.2. Особливості 

модуляції. 
6 2 2   4       

Тема 5.3. Радіотехнічні 

кола 

16 10 2  8 6       

Тема 5.4. Коливальні 

системи. 
14 10 2  8 6       

Тема 5.5 Зв’язані контури і 

антенні системи. 
10 4 2  2 6       

Разом за модулем 5 52 28 10  18 26       

Модуль 6. Електронні прилади і їхнє використання для підсилення сигналів 

Тема 6.1.Електронні 

лампи. 
16 8 2  6 8       

Тема 6.2. Напівпровідни-

кові прилади. 
14 8 2  6 6       

Тема 6.3. Еквівалентні 

схеми електронних 

приладів. 

8 2 2   6       

Тема 6.4. Підсилювачі 

радіосигналів. 
14 8 2  6 6       

Тема 6.5. Зворотні зв’язки. 6 2 2   4       

Разом за модулем 6 58 28 10  18 30       

Модуль 7. Елементи радіоприймальних і радіо передаючих пристроїв. 

Тема 7.1. Генерація 

сигналів 

12 8 2  6 4       

Тема 7.2. Нелінійні 

радіотехнічні кола. 
12 6 2  4 6       

Тема 7.3. Радіоприймачи. 14 8 2  6 6       

Тема 7.4. Принципи 

телебачення. 
12 6 6   8       

Разом за модулем 6 52 28 12  16 24       

Усього: 324 166 62  104 158       

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 
Практичні заняття не передбачені 

 

6. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 
Вивчення будови електровимірювальних приладів. Прилади 

електромагнітної системи. 2 

2 Вивчення приладів магнітоелектричної системи. 2 

3 
Вивчення і практичне застосування комбінованого 

електровимірювального приладу 
2 

4 
Вивчення приладів електродинамічної системи. Вимірювання 

потужності в колах змінного струму. 
2 

5 Вивчення однофазного лічильника електричної енергії. 4 
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6 Вивчення і застосування універсального цифрового вольтметра. 4 

7 
Дослідження кіл змінного струму з послідовним з’єднанням 

елементів.  
2 

8 
Дослідження явища резонансу в колі з послідовним з’єднанням 

конденсатора і котушки. 
2 

9 
Дослідження кіл змінного струму з паралельним з’єднанням 

елементів. 
2 

10 
Дослідження явища резонансу в колі з паралельним з’єднанням 

конденсатора і котушки. 
2 

11 
Дослідження трифазного кола з однофазними споживачами, 

з’єднаними зіркою. 
2 

12 
Дослідження трифазного кола з однофазними споживачами, 

з’єднаними трикутником. 
4 

13 
Дослідження явища ферорезонансу і ферорезонансного стабілізатора 

напруги. 
2 

14 Дослідження однофазного трансформатора. 2 

15 
Складання і дослідження однофазних напівпровідникових 

випрямлячів. 
2 

16 Вивчення апаратів захисту. 2 

17 
Вивчення  магнітного пускача і схем дистанційного керування 

асинхронним двигуном. 
2 

18 
Вивчення лабораторного автотрансформатора і шкільного 

електророзподільного щита. 
2 

19 Вивчення будови і принципу дії електричних машин. 2 

20 
Вивчення способів одержання обертового магнітного поля, яке 

використовується у двигунах змінного струму. 
2 

21 
Дослідження трифазного асинхронного двигуна  з короткозамкненою 

обмоткою ротора. 
2 

22 Вивчення  однофазних двигунів. 2 

23 
Дослідження трифазного синхронного генератора з електромагнітним 

збудженням. 
2 

24 Вивчення генераторів постійного струму. 2 

25 Вивчення двигунів постійного струму. 2 

26 Робота 1. Генератори сигналів 2 

27 Робота 2. Вивчення приладів для вимірювання величини і форми 

електричних сигналів. 

2  

29 Робота 3. Вивчення прибору  Е 9 – 4. 2 

30 Робота 4. Джерела вторинного живлення. 2  

31 Робота 5. Вільні коливання в коливальному контурі. 2  

32 Робота 6. Вимушені коливання в послідовному коливальному 

контурі. 

2  

33 Робота 7. Вимушені коливання в паралельному коливальному 

контурі. 

2  

34 Робота 8. Зв’язані контури. 2  

35 Робота 9. Електричні фільтри. 2  

36 Робота 10. Триелектродна лампа (тріод). 2  

37 Робота 11. Вивчення тетроду. 2  

38 Робота 12. П’ятиелектродна лампа (пентод). 2  

39 Робота 13. Вивчення біполярного транзистора. 2 

40 Робота 14. Польовий транзистор. 2  

41 Робота 15. Властивості вакуумних та напівпровідникових діодів. 2  

42 Робота 16. Підсилювачі низької частоти. 2 

43 Робота 17. Дослідження аперіодичного підсилювача. 2  
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44 Робота 18. Операційні підсилювачі. 2  

45 Робота 19. Мультивібратор. 2  

46 Робота 20. Вивчення LC генераторів. 4 

47 Робота 21. Вивчення RC генераторів. 2  

48 Робота 22. Вивчення процесів модуляції. 2  

49 Робота 23. Амплітудне детектування. 2  

50 Робота 24. Дослідження  параметрів побутових радіоприймачів. 2 

 Разом 104 

 

 

7. Самостійна робота 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Короткий історичний огляд розвитку електротехніки.  2 

2 Однофазний лічильник електричної енергії.  6 

3 Поняття про цифрові вимірювальні прилади. Шкільні 

електровимірювальні прилади. 

6 

4 Вимірювальні трансформатори. Ферорезонансний стабілізатор 

напруги.  

6 

5 Автотрансформатори. Лабораторний автотрансформатор. 

Шкільний електророзподільний щит. 

6 

6 Інвертори. Принцип дії. Призначення. 6 

7 Збудження обертового магнітного поля 6 

8 Реактивні синхронні мікродвигуни. Застосування машин змінного 

струму.    

6 

9 Схеми дистанційного керування асинхронним двигуном. Будова  

магнітного пускача.  

6 

10 Вивчення лабораторного автотрансформатора і шкільного 

електророзподільного щита. 

6 

11 Апарати захисту електричних установок. 6 

12 Використання електроенергії в промисловості, на транспорті, в 

сільському господарстві.   

6 

13 Електричні  станції. Види електричних станцій. 6 

14 Перша допомога потерпілому, основні правила електробезпеки в 

лабораторіях вузу і школі 

4 

15 Особливості розповсюдження радіохвиль різних діапазонів 4 

17 Лінійні четирьохполюсніки та їх характеристики. 6 

18 Частково включення коливальних контурів 4 

19 Проходження АМ сигналу скрізь смугастий фільтр 6 

20 Антенни 6 

21 Нелінійні елементи та їх використання 6 

22 Йоні прилади  6 

23 Статичні вольт-амперні характеристики і параметри біполярних і 

польових транзисторів. 

6 

24 Елементи інтегральної техніки.  6 

25 Підсилювачі проміжних частот 6 

26 Електронні генератори та стабілізація частоти. 6 

27 Генератори негармонійних коливань 4 

28 Показники якості радіомовних приймачів. Схеми приймачів. 6 

29 Телевізійний сигнал 8 

 Разом 158 
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8. Методи навчання 
Лекції, лабораторні роботи, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, 

тестування (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  

Відповіді студентів оцінюються за 5-бальною системою (з отриманням кількості балів від 0 до 

5) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка 5 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування для 

відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення 

відповіді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка 4 бали ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння 

орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; 

відповідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти 

висвітлені повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні 

припускаються окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка 3 бали ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка 2 бали ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, якщо 

студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка 1 бал ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може правильно 

виконати практичне завдання. 

Оцінка 0 балів ставиться за невиконання завдання загалом 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий 

модуль №3 

Змістовий модуль 

№4 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 60 

4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

 

Т1, Т2 ...  – теми змістових модулів. 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 
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90 – 100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти 

лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. 

Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

 

14 Рекомендована література 
Базова 

1. Б.І. Паначевний, Ю.Ф. Свергун. Основи електротехніки. –К.: Каравелла, 2007. -296 с. 

2. В.І. Мілих. Електротехніка та електромеханіка: Навч.посібник. – К.: Каравела,2006. – 376 с. 

3. Ф.Ф. Евсюков. Электротехника -М: Просвещение, 1979, -248 с. 

4. Электротехника.  Под редакцией В.С. Пантюшина. –М. Высшая школа, 1976,  -560 с. 

5. 4. В.А. Вартабедян. Загальна електротехніка. –Київ:  1979,  -480 с 

6. А.С. Касаткин, М.В. Немцов. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. -4-е изд., перераб. – 

М.: Энергоатомиздат, 1983. -440 с. 

7. В.Ф. Власов. Курс радиотехники. - М., Госэнергоиздат, 1962. 

8.  А.А. Маркевич. Основы радиотехники. - М., Связьиздат, 1962. 

9. Е.М. Гершензон, Г.Д.Полянина, Н.В.Соина. Радиотехника, - М., Просвещение,1971. – 319 с. 

10. К. Ротхаммель. Антенны, М., Энергия, 1969. 

11. В.И. Щербаков, Г.И. Грездов, Электронные схемы на операционных усилителях, - Киев, 

Техніка,1983. 

12. А.М. Калашников, В.З. Слуцкий. Основи радиотехники и радиолокации, - М., Военное 

издательство министерства обороны СССР, 1962. 

13. С.М. Герасимов, И.Н. Мигулин, В.Н. Яковлєв. Расчет полупроводниковых усилителей и 

генераторов. - Киев, Изд-во технической литературы, УССР, 1961. 

14. О.К. Мокеев. Полупроводниковые приборы и микросхемы.- М.: Высшая школа, 1987. 

15. В.И. Лачин. Электроника.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 

16.  А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и импульсная техника.- М: Высшая школа, 1987. 

Допоміжна 

1. А.Г. Морозов. Электротехника, электроника и импульсная техника.- М: Высшая школа, 1987. 

В.И. Лачин. Электроника.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002 

2. Брошури серії “ Массовая радиобиблиотека” 

3. Журналы “Радио”. 

4. Журнали “Радіоаматор 

 

15. Інформаційні ресурси 
1. Сайт «РадиоЛоцман» http://www.rlocman.ru/book/book.html. 

2. Сайт «Анатомия електроники» http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema. 

3. Сайт «Железо» http://www.gelezo.com/. 

4. Сайт «Схемы, справочники, программы» http://www.radiofan.ru/. 
 

http://www.rlocman.ru/book/book.html?di=150476
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema
http://www.gelezo.com/
http://www.radiofan.ru/

