
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ" 

 

Спеціальність: 255 Озброєння та військова техніка 

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 
Вивчення законів теорії електричних кіл, методів аналізу та синтезу 

електричних кіл, математичний опис електричних сигналів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Формування базових знань та сукупності вмінь, необхідних для 

вирішення завдань з розрахунку і аналізу електричних кіл, оцінка 

характеру та степені впливу електричних кіл на сигнали, які 

проходять через них. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне 

числення, теорію функцій багатьох змінних, теорію рядів, 

диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, 

операційне числення, теорію ймовірностей та математичну статистику в 

обсязі, необхідному для розробки та використання телекомунікаційних 

систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури 

організації. 

Застосовувати знання фундаментальних і природничих наук, системного 

аналізу та технологій моделювання, стандартних алгоритмів та 

дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і використання 

телекомунікаційних систем та технологій. 

Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення 

телекомунікаційних систем та технологій на основі аналізу їх 

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження 

та тестування програмних і технічних засобів телекомунікаційних 

систем та технологій. 

Здійснювати розрахунки ліній коротко- та ультракороткохвильового, 

радіорелейного, тропосферного, супутникового радіозв'язку; обирати та 

розгортати антенно-фідерні пристрої відповідних ліній радіозв'язку в 

залежності від умов ведення зв'язку, самостійно вивчати нові зразки 

техніки. 

Експлуатувати кабельно-лінійні споруди зв’язку побудовані на польових 



 

 

стаціонарних та оптичних кабелях зв’язку. Проводити інструментальні 

вимірювання параметрів передачі і параметрів взаємного впливу 

ланцюгів кабелів зв’язку та здавати їх в експлуатацію на лініях передачі 

військового призначення 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних 

джерел. 

Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його 

предметну область. 

Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації телекомунікаційних систем та 

технологій з використанням математичних моделей і методів. 

Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати 

результати експериментальних даних і отриманих рішень. 

Здатність аналізувати та розробляти схеми цифрових вузлів 

обчислювальної техніки (ОТ) та мікропроцесорних систем (МПС), що 

застосовуються у телекомунікаціях, на основі мікропроцесорів (МП) та 

мікроконтролерів (МК), а також формування практичних навичок їх 

програмування. 

Здатність експлуатувати та застосовувати кінцеве телекомунікаційне 

обладнання мереж військового зв’язку в умовах повсякденної діяльності 

та при веденні бойових дій 

Здатність експлуатувати та застосовувати телекомунікаційне обладнання 

мереж військового зв’язку в умовах повсякденної діяльності штабів і 

підрозділів Збройних сил України та в умовах ведення бойових дій. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовний модуль 1. Аналіз електричних кіл при постійних впливах. 

Основні визначення і закони теорії електричних кіл. Заміщення фізичних 

пристроїв ідеальними елементами кола., побудова потенціальної 

діаграми. Закони Ома та Кірхгофа для лінійних кіл. Аналіз електричних 

кіл при послідовному, паралельному і змішаному з’єднанні 

елементів.  

Змістовний модуль 2. Аналіз електричних кіл при гармонічних 

впливах. Електричні кола при гармонічному збудженні. Закони 

електричних кіл в комплексній формі. Методи розрахунку електричних 

кіл при гармонічних впливах. Розрахунок реакцій електричних кіл 

методом комплексних амплітуд.  

Змістовний модуль 3. Частотні характеристики лінійних електричних 

кіл. Частотні характеристики електричних кіл. Послідовний, 

паралельний коливальний контур. Дослідження частотних 

характеристик найпростіших електричних кіл.  

Змістовний модуль 4.. Розрахунок перехідних процесів. Перехідні 

процеси в електричних колах. Операторні і часові характеристики 
електричних кіл. Дослідження перехідних процесів в електричних RC- і 

RL- колах.  

Змістовний модуль 5. Чотириполюсники. Рівняння передачі і системи 

власних параметрів чотириполюсників. Характеристичні параметри 

чотириполюсників. Характеристичні параметри чотириполюсників. 

Розрахунок власних параметрів чотириполюсників.  

Змістовний модуль 6. Фільтри. Загальні відомості та класифікація 

фільтрів. Перетворення частоти. Фільтри верхніх частот (ФВЧ) та 

смугові фільтри (СФ). Розрахунок LC-ФНЧ і ФВЧ.  

Змістовний модуль 7. Аналіз кіл з розподільними параметрами. 



 

 

 

 

Первинні параметри довгої лінії. Рівняння передачі довгої лінії. Хвильові 

процеси в довгих лініях. Розрахунок довгої лінії за допомогою кругової 

номограми.  

Змістовний модуль 8. Спектри періодичних та неперіодичних 

сигналів. Проходження сигналів через лінійні електричні кола. Первинні 

дискретні і аналогові сигнали. Розрахунок спектрів періодичних відео- і 

радіоімпульсів. Теорема Котельникова. Імпульсно-кодова модуляція. 

Алгоритм цифрової фільтрації. Розрахунок спектрів неперіодичних 

сигналів. Спектральні методи аналізу проходження періодичних і 

неперіодичних сигналів через електричні кола. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні, лабораторні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Знання вищої математики, фізики, інформатики, загальні та фахові 

знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Постреквізити Знання, отримані під час вивчення даного курсу, можуть бути 

використані при вивченні основ схемотехніки, обчислювальної 

техніки та мікропроцесорів. 

Знання з теорії електричних кіл можуть бути використані під час 

написання магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Боголій С.М., Клімович С.О., Мотора Є.М. Теорія електричних 

кіл. – К., 2018. 

2. Іващенко О.В., Лівенцев С.П., Міночкін А.І., Павлов В.П. 

Теорія електричних кіл. Основи теорії чотириполюсників. – К., 

2005. 

 

Репозитарій ВІТІ: 

WEB портал на серверах локальної мережі кафедри 

\\192.168.33.10\BIBLIOTEKA. 

Система дистанційного навчання ВІТІ  

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

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Побудови телекомунікаційних систем 

Факультет Факультет телекомунікаційних систем 

Викладач(і) ЦУКАНОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ 

Посада: професор кафедри 

Вчене звання: професор 

Науковий ступінь: ктн 

Профайл викладача: 0000-0002-7104-3724 

Тел.: (044) 280 59 67 

E-mail: cukanov@viti.edu.ua 

Робоче місце: 239* 

http://orcid.org/0000-0002-7104-3724
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