
Анотація на дисципліну  
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ОСНОВИ ЕЛЕКТРОНІКИ 

 (курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — поглиблення і вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок 
студентами для оцінювання біофізичних та медико-фармацевтичних процесів. 
У процесі вивчення дисципліни «Електротехніка та основи електроніки» 
студенти опановують сучасні уявлення про основи електротехніки та 
електроніки та їх застосування, прослуховують основні теоретичні відомості 
про напівпровідникові прилади та їх застосування в хімічній та біологічній 
інженерії, які необхідні для подальшого їх застосування в проведенні хімічних 
експериментів та медико-біологічних досліджень. Студенти вчаться 
аналізувати і розв’язувати задачі фармацевтичного та медико-біологічного 
змісту.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як вища математика і 
статистика, біологічна фізика з фізичними методами аналізу, інформаційні 
технології у фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність забезпечувати раціональне застосування  
електричних приладів при виробництві та зберіганні лікарських засобів згідно з 
фізико-хімічними їх властивостями. 
Програмні результати навчання: 
знати: основні закони електричних і магнітних кіл, елементи структурних схем 
та фізичних величин, які характеризують кола, основні рівняння і методи 
аналізу лінійних та нелінійних однофазних та багатофазних кіл, електричні 
властивості нелінійних елементів, основні закони нелінійних електричних кіл 
та властивості лінійних елементів, фізико-хімічні властивості лікарських 
речовин, принцип роботи електричних пристроїв; 
уміти:  формувати схеми заміщення та топологічні структури електротехнічних 
об’єктів,  розраховувати параметри і координати усталених режимів 
електричних кіл, потужність і електроенергію електромеханічних об’єктів, 
досліджувати явища резонансу методами математичного аналізу і фізичного 
експерименту, розраховувати параметри лінійних та нелінійних електричних 
кіл, користуватися стрілковими та електронними пристроями, визначати ціну 
поділу приладів при різних границях вимірювання; 
володіти: навичками абстрактного способу мислення, здатністю системно 
аналізувати досліджувані явища, вмінням підключати електричні та електронні 
прилади, робити вимірювання за їх допомогою та виконувати розрахунки 
результатів вимірювання. 



Зміст навчальної дисципліни: 
ЕЛЕКТРИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМІВ. 
Електричне поле. Складні ланцюги. Закони Кірхгофа. Метод контурних 
струмів. Метод накладання. Змінний струм. Векторні діаграми. Послідовні 
ланцюги R, L, C. Резонанс напруг. Паралельне з’єднання R, L, C елементів. 
Резонанс струмів. 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ.  Трифазні ланцюги змінного струму. 
Електричні вимірювання в ланцюгах постійного та змінного струму. 
Напівпровідники. Випрямлячі. Напівпровідниковий діод. Електронно-дірковий 
перехід. Фотоелементи. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 


