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Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ» 

 

Освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи елект-

роспоживання» 

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія» 

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та елек-

тромеханіка» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового, фахового компонента ОП 

Курс 2 

Семестр 3, 4 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
9,0/270 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися (пре-

дмет вивчення) 

Сучасні та класичні наукові концепції, поняття, методи теорії елект-

ричних і магнітних кіл постійного та змінного струму  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування знань із загальних питань теорії електричних кіл, мето-

дів їх розрахунку, розкриття як сучасних, так і класичних  наукових 

концепцій, понять, методів теорії електричних та магнітних кіл пос-

тійного та змінного струму в усталених та перехідних режимах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знання:  

- сучасних методів аналізу лінійних і нелінійних електричних кіл пос-

тійного та змінного струму в усталених і перехідних режимах; 

- сучасного програмного забезпечення, що дозволяє розраховувати 

складні електричні кола та моделювати електромагнітні процеси в 

електротехнічних та електронних пристроях. 

Як можна користувати-

ся набутими знаннями і 

уміннями (компетентно-

сті) 

Вміти: 

– самостійно виконувати розрахунки та дослідження лінійних і нелі-

нійних електричних кіл як в усталених, так і в перехідних режимах; 

– самостійно проводити моделювання електромагнітних процесів в 

електричному колі. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Навчальний матеріал дисципліни складається з 

двох навчальних модулів. 

Модуль №1 «Традиційні методи аналізу електричних кіл»  

Тема 1. Вступ. Елементи та параметри електричних кіл. Визначення 

дисципліни. Визначення електричного кола та його елементів. Паси-

вні та активні елементи електричного кола та їх параметри. Позитив-

ний напрямок струму та напруги. Схема та геометрія електричного 

кола. Прості та складні електричні кола. 

Тема 2. Теорія та розрахунок лінійних електричних кіл постійного 

струму. Задача розрахунку. Основні закони електричних кіл. Засто-

сування законів Ома і Кірхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Потенціальна 

діаграма. Еквівалентні перетворення електричних кіл. Розрахунок 

складних кіл методами рівнянь Кірхгофа, контурних струмів і вузло-

вих потенціалів. Рівняння балансу потужностей. Енергія та потуж-

ність у колі постійного струму. 

Тема 3. Теорія та розрахунок лінійний електричних кіл однофазного 

синусоїдного струму.Основні визначення. Часові діаграми струму, 

напруги, потужності. Зсув фаз. Діючі та середні значення змінних 

ЕРС, струмів та напруг. Векторні діаграми. Кола синусоїдного струму 

окремо з резистором, індуктивною котушкою та конденсатором. Роз-

рахунок кола змінного струму при послідовному з'єднані елементів R, 
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L, C. Розрахунок кола синусоїдного струму з паралельним з’єднанням 

R, L, C. Енергетичні процеси в колах змінного струму. Коефіцієнт 

потужності. Еквівалентні параметри лінійного пасивного двополюс-

ника. Основні положення символічного методу. Закони Ома і Кірхго-

фа в комплексній формі. Комплексний опір і комплексна провідність. 

Повна комплексна потужність. Баланс потужностей в комплексній 

формі. Основні методи розрахунку електричних кіл в комплексній 

формі.  

Тема 4. Резонансні явища в електричних колах синусоїдного струму.  

Резонанс напруг. Резонанс струмів. Добротність та згасання контуру. 

Векторні діаграми і частотні характеристики  резонансних кіл. Енер-

гетичні процеси при резонансі. 

Тема 5. Електричні кола з індуктивним зв'язком. Взаємна індукція в 

колах змінного струму. Узгоджене та зустрічне включення індуктив-

но-зв'язаних елементів. Кола із взаємною індуктивністю при послідо-

вному і паралельному з'єднанні елементів та особливості їх  розраху-

нку. Повітряний трансформатор і його схема заміщення. 

Модуль №2 «Особливості методів аналізу специфічних кіл»  

Тема 1. Пасивні чотириполюсники. Основні визначення і класифіка-

ція чотириполюсників. Основні рівняння пасивних чотириполюсни-

ків. Схеми заміщення пасивного чотириполюсника. Дослідне визна-

чення коефіцієнтів чотириполюсника. 

Тема 2. Теорія та розрахунок лінійних трифазних кіл синусоїдного 

струму. Поняття про трифазні системи ЕРС, струмів та напруг. З'єд-

нання трифазних кіл зіркою та трикутником. Потужності в трифазних 

колах. Розрахунок симетричних трифазних кіл. Розрахунок несимет-

ричних трифазних кіл, з’єднаних зіркою з нульовим та без нульового 

проводу. Розрахунок трифазних кіл, з’єднаних трикутником. 

Тема 3. Теорія та розрахунок лінійних кіл несинусоїдного струму. 

Несинусоїдні періодичні сигнали, розкладання їх в ряд Фур’є. Діючі 

та середні значення несинусоїдних періодичних струмів. Коефіцієнти, 

що характеризують форму несинусоїдних кривих. Потужності в колі 

несинусоїдного періодичного струму. Розрахунок кіл несинусоїдного 

періодичного струму. 

Тема 4. Розрахунок перехідних процесів класичним методом. Загальні 

відомості. Закони комутації. Початкові умови. Особливості класично-

го методу аналізу перехідних процесів. Розрахунок перехідних про-

цесів в електричних колах з одним накопичувачем енергії класичним 

методом. Особливості перехідних процесів у колах другого порядку.  

Тема 5. Розрахунок перехідних процесів операторним методом. Зага-

льні відомості про операторний метод. Перетворення Лапласа для ти-

пових функцій часу. Закони Ома та Кірхгофа в операторній формі. 

Послідовність розрахунку перехідних процесів. 

Тема 6. Нелінійні електричні і магнітні кола та їх аналіз. Нелінійні 

елементи в колах постійного струму. ВАХ нелінійних елементів. Ста-

тичні та динамічні опори. Методи розрахунку нелінійних кіл. Основні 

визначення та характеристики магнітних кіл. Основні закони магніт-

них кіл. Закони Ома та Кірхгофа для магнітного кола. Розрахунок не-

розгалужених магнітних кіл з намагнічуючими обмотками. 
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Види занять: Лекції,  практичні, лабораторні 

Методи навчання: пояснення; розповідь;  бесіда; ілюстрування; де-

монстрування;навчальна дискусія; забезпечення успіху в навчанні; 

створення ситуації інтересу у процесі викладення; комбіноване опи-

тування; письмовий, тестовий, самоконтроль і самооцінка. 

Форми навчання: очна, заочна 

 

Пререквізити «Вища математика», «Фізика» 

Пореквізити «Електричні машини», «Електричні апарати», «Промислова електро-

ніка», «Електричні системи та мережі» та інщ. 

Інформаційне забезпе-

чення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1. Зеленков О.А. та інші. Лінійні електричні кола постійного та змін-

ного струму: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 156 с. 

2. Зеленков О.А., та інші. Лінійні і нелінійні електричні кола: Конс-

пект лекцій.: НАУ, 2003. – 168 с. 

3. Зеленков О.А., та інші. Перехідні процеси в лінійних електричних 

колах: Конспект лекцій.: НАУ, 2003. – 132 с.  

4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники.–М.: 1973.  

–752 с. 

5. Зеленков О.А., Бунчук О.О. Теоретичні основи електротехніки. Ві-

ртуальна лабораторія: методичний посібник.: НАУ, 2003.–108 с. 

http://www.lib.nau.edu.ua/elbook/ 

https://er.nau.edu.ua/ 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
11 корпус, 402 ауд.; 5 корнус, ауд. 101, 317, 319; комп’ютерний клас 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Усне опитування, поточний контроль, модульний контроль, оціню-

вання виконання курсових робіт, іспит 

Кафедра 
Кафедра комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій 

(КЕСТ) 

Факультет Аерокосмічний факультет 

Викладач 

 

           ФОТО 

  

ПІБ Курілов Володимир Іванович  

Посада: доцент 

Науковий  ступінь: к.т.н. 

Вчене звання: доценнт 

Профайл викладача:  

http://cest.nau.edu.ua/ukr/index.htm 

Тел.: 0674425471 

E-mail: 

volodymyr.kurilov@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 5 корпус, ауд.101 

Оригінальність нав-

чальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

http://www.lib.nau.edu.ua/elbook/
https://er.nau.edu.ua/
http://cest.nau.edu.ua/ukr/index.htm
mailto:volodymyr.kurilov@npp.nau.edu.ua
https://classroom.google.com/

