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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, Характеристика навчальної
код та назва напряму
дисципліни
підготовки, спеціальності,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Кількість кредитів ЕСТS – 9,5 1701 - Інформаційна безпека Цикл
професійної
та
Загальна кількість годин – 342 6.170102 – Системи технічного практичної підготовки
Кількість тем
–14 захисту інформації
Навчальний курс ____2,3_____
(номер)
Бакалавр
Семестр ______4,5__________
(номер)

Види контролю:
Підсумковий контроль –
екзамен.
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
–5
самостійної роботи – 5

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
Лекції
– _84___;
(години)

Практичні заняття

– __44__;
(години)

Лабораторні заняття – __44__;
(години)

Самостійна робота – _170__;
(години)

Види контролю:
Підсумковий
екзамен

контроль

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в
системах технічного захисту інформації» є засвоєння основних законів та
положень теорії електричних кіл та сигналів, оволодіння методами аналізу та
синтезу кіл, засвоєння методів аналізу сигналів та процесів в електричних колах
пристроїв та систем технічного захисту інформації.
Основними завданнями дисципліни «Основи теорії кіл, сигналів та
процесів в системах технічного захисту інформації» є:
- отримання курсантами знань про властивості, характеристики та
процеси що відбуваються в пристроях систем технічного захисту інформації;
- оволодіння методами аналізу та синтезу електро- радіо кіл.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні
знати:
– основні поняття , елементи , закони і методи аналізу електричних кіл;
– частотні і часові характеристики електричних кіл;
– методи аналізу кіл в усталеному режимі синусоїдного струму;
– математичні моделі сигналів та процесів;

– спектри детермінованих сигналів та їх властивості;
– основні сигнали які використовуються у системах технічного захисту
інформації.
вміти:
– здійснювати аналіз кіл систем технічного захисту інформації;
– розраховувати і вимірювати параметри типових радіотехнічних пристроїв
і сигналів;
– здійснювати аналіз проходження сигналів у пристроях систем технічного
захисту інформації.
3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Загальні положення, елементи теорії і закони теорії
електричних кіл»
Визначення електричного кола. Електричний струм, напруга, потужність і
енергія. Пасивні і активні елементи електричних кіл. Закон Ома. Закони
Кірхгофа.
ТЕМА № 2. «Основні методи аналізу кіл»
Метод еквівалентних перетворень. Методи рівнянь Кірхгофа, вузлових
напруг, накладання, еквівалентного генератора.
ТЕМА № 3. «Загальні характеристики кіл синусоїдного струму»
Основні параметри синусоїдних струмів, напруги та ЕРС. Діюче та середнє
значення. Векторне і комплексне подання синусоїдних струмів, напруги та ЕРС.
ТЕМА № 4. «Елементи R,L,C в колах синусоїдного струму»
Елементи R,L,C в колах синусоїдного струму. Паралельне та послідовне
з’єднання R,L,C в колах синусоїдного струму. Закони Кірхгофа в комплексній
формі. Енергетичні співвідношення в кола синусоїдного струму. Трифазні кола.
ТЕМА № 5. «Вибіркові властивості електричних кіл»
Комплексні передатні функції електричних кіл. Вибіркові властивості
електричних кіл. Смуга пропускання.
ТЕМА № 6. «Послідовний коливальний контур та паралельний коливальні
контури»
Схема послідовного контуру, резонансний режим, вторинні параметри.
Комплексні передатні функції і частотні характеристики.
Схема паралельного контуру, резонансний режим, вторинні параметри.
Комплексні передатні функції і частотні характеристики. Складні паралельні
контури.
ТЕМА №7. «Чотириполюсники»
Загальні положення. Система рівнянь прохідних чотириполюсників,
характеристичні параметри. З’єднання чотириполюсників.
ТЕМА № 8. «Електричні фільтри»

Частотні характеристики фільтрів. Фільтри другого порядку та їх схемна
реалізація. Передавальні функції фільтрів.
ТЕМА № 9. «Перехідні процеси в R,L,C колах»
Методи аналізу перехідних процесів. Часові характеристики кіл.
ТЕМА № 10. «Усталений синусоїдний режим і частотні характеристики кіл
з розподіленими параметрами»
Первинні параметри довгих ліній. Аналіз усталеного синусоїдного режиму
довгих ліній. Режими біжних і стійних хвиль.
ТЕМА № 11. «Математичні моделі сигналів та процесі»
Загальні відомості про сигнали. Спектральне уявлення сигналів. Частотні
спектри неінтегрованих сигналив.
ТЕМА № 12. «Детерміновані сигнали»
Частотні спектри одиноких вiдеоiмпульсiв. Частотні спектри періодичних
послідовностей відеоімпульсів. Частотні спектри сигналів з амплітудною
модуляцією. Частотні спектри одиноких та періодичних послідовностей
радіоімпульсів. Частотні спектри пачок відео та радіоімпульсів. Сигнали з
кутовою модуляцією та їх спектри. Частотні спектри сигналів складної
структури. Кореляційний аналіз детермінованих сигналів.
ТЕМА № 13. «Аналіз проходження сигналів через лінійні кола».
Спектральний метод аналізу проходження сигналів через лінійні кола.
Проходження амплітудно-модульованого сигналу через коливальний контур.
Вплив частотних характеристик електричного кола на спотворення вихідного
сигналу. Часовий метод аналізу проходження сигналів через лінійні кола
ТЕМА № 14. «Перетворення детермінованих сигналів у нелінійних і
параметричних колах».
Характеристики нелінійних елементів і основні властивості нелінійних кіл.
Основні види перетворень детермінованих сигналів у нелінійних колах.
Детектування сигналів із кутовою модуляцією. Поняття про лінійне
параметричне коло. Основні характеристики. Поняття про лінійне
параметричне коло з реактивним елементом. Енергетичні співвідношення в
лінійних параметричних колах
4. Структура навчальної дисципліни

Літера
тура,
сторінк
и
Вид
контро
лю

4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
Вс
ьо
го

Номер та назва змістового модулю, номер та Кількість годин відведених на вивчення
найменування теми
навчальної дисципліни
з них:

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

1

3

4

5

6

7

2

Семестр № 4
Тема № 1: Загальні положення, елементи теорії
і закони теорії електричних кіл
Тема № 2: Основні методи аналізу кіл
Тема № 3: Загальні характеристики кіл
синусоїдного струму
Тема № 4: Елементи R,L,C
в колах
синусоїдного струму
Тема № 5: Вибіркові властивості електричних
кіл
Тема № 6: Послідовний та паралельний
коливальні контури
Тема № 7: Чотириполюсники
Тема № 8: : Електричні фільтр
Тема № 9: Перехідні процеси в R,L,C колах
Тема № 10: Усталений синусоїдний режим і
частотні характеристики кіл з розподіленими
параметрами
Всього за семестр № 4:
Семестр № 5
Тема № 11: Математичні моделі сигналів та
процесі
Тема № 12: Детерміновані сигнали
Тема № 13: Аналіз проходження сигналів через
лінійні кола
Тема № 14: Перетворення детермінованих
сигналів у нелінійних і параметричних колах
Всього за семестр №5:

4

2

26
8

4
4

4

28

4

6

8

4

34

6

4
8
24
36

2
4
4
10

180

44

8

4

8

2

2,9

4

14
4

2,9
7,9,10

4

14

9,10,11

4

2,9,10

8

16

2,9,10

4
4

4
4

2
4
12
18

2,9,11
7,9,10
2,9,11
7,9,10

22

24

90

4

9

залік

4

1,3,5

16
10

8
8

8
8

32

1,3,8
3,5,8

40

10

6

4

20

4,7,10

162

40

22

20

80

екзамен

4
4.1.3. Завдання на самостійну роботу
Завдання що виносяться на самостійну роботу слухача

Література:

Тема № 1: Загальні положення, елементи теорії і закони теорії електричних кіл
Класифікація кіл і режимів їх роботи. Аналіз нелінійних кіл. Принци взаємності.
Основи матрично-топологчного методу анлізу кіл.
Тема № 2: Основні методи аналізу кіл
Комплексний метод розрахунку кіл синусоїдного струму. Кола синусоїдного
струму із взаємними індуктивностями. Трифазні кола.
Тема № 3: Загальні характеристики кіл синусоїдного струму
Вибірність резонансного контуру. Смуга пропкскання. Складні паралелоьні
контури. Еквівалентний комплексний опір контуру.

2,9,10,11

9,10,11

7,9,10

Тема № 4: Елементи R,L,C в колах синусоїдного струму
Частотні характеристики фільтрів другого порядку та їх схемні реалізації.
Передатні характеристи фільтрів на оперційних підсилювачах.Операторна форма
закону Ома і законів Кірхгофа. Операторна передатна функція кола. Зв'язок
оператної передатньої функції з часовими параметрами.
Тема № 5: Вибіркові властивості електричних кіл

9,10

Методи узгодження довгих ліній. Кутові діаграми довгих ліній. Комплексні функції
довгих ліній.
Тема № 6: Послідовний та паралельний коливальні контури

2,9,10

Векторне подання сигналів. Простір сигналів. Матричні простори. Інерційні та
безінерційни системи та кола.
Тема № 7: Чотириполюсники

1,3,6

Ортогоналізація сигналів лінійно незалежними функціями. Спектральний аналіз на
основі функції Уолша. Граничний перхід у перетворенні Фур’є. Спектральна
густина енергії і колеляційна функція сигналів.
Тема № 8: : Електричні фільтр

3,5,6

Квадратурна амплітудна модуляція. Балансний модулятор. Односмугова модуляція.
Радіосигнали з лінійною частотноюмодуляцією. Спектри сигналів маніпульовані
М- послідовністю.
Тема № 9: Перехідні процеси в R,L,C колах

3,5,6,8

Умови каузальності та стійкості лінійних систем.
Розподіл імовірностей
випадкового процесу на виході лінійного кола. Оптимальні лінійні кола.
Тема № 10: Усталений синусоїдний режим і частотні характеристики кіл з розподіленими
параметрами
Зв'язок між спектрами на вході і виході лінійного кола. Зв'язок між комплексною
функцією кола та її часовими характеристиками
Тема № 11: Математичні моделі сигналів та процесі

4,5,6

Радiоiмпульси з лiнiйною частотою модуляцiєю та їх спектри. Радіоімпульси з
фазовою маніпуляцією та їх спектри
Тема № 12: Детерміновані сигнали

1,3,8

Дискретний сигнал і його спектр. Спектр дискретного сигналу

1,3,5

3,5,8

Тема № 14: Перетворення детермінованих сигналів у нелінійних і параметричних колах
Швидке перетворення Фур'є. Властивості дискретного перетворення Фур'є

4,7,10

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
РГЗ
6. Методи навчання
За темами навчальної дисципліни передбачається використання таких
методів навчання:
 проблемне викладання матеріалу під час лекційних занять,
 формування вмінь і навичок під час практичних занять із
застосуванням комп’ютеру;
 бінарний метод (словесний та практичний) при проведенні
практичних занять;
 самостійна робота слухачів з осмислення й засвоєння нового
матеріалу;
 перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.
7. Методи контролю
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль.
1. Що таке електричне коло?
2. Дайте визначення поняття «електричний струм». Чим чисельно
визначається електричний струм?
3. Якій роботі чисельно дорівнює напруга?
4. Який напрямок вибраний за позитивний напрямок струму?
5. Чому чисельно дорівнює ЕРС?
6. Для врахування якого явища введено поняття «взаємоіндукція»?
7. Які основні елементи використовуються в теорії кіл?
8. Чим відрізняється реальне від ідеального джерело напруги?
9. Чим відрізняється реальне від ідеального джерело струму?
10. Що розуміють під вузлом, гілкою і контуром електричного кола?
11. Дайте визначення закону Ома у загальному вигляді (для кола, яке має
опори і джерела ЕРС).
12. Як формулюється перший закон Кірхгофа?
13. Як формулюється другий закон Кірхгофа?
14. Чому дорівнює еквівалентний опір при паралельному з’єднанні опорів?
15. Що таке змішане з’єднання ділянок кола?
16. Чому чисельно дорівнює потужність резистивного приймача?
17. Що розуміють під задачами аналізу та синтезу електричних кіл?
18. Який метод є найбільш загальним при вирішенні задач аналізу кіл?
19. У чому полягає суть методу рівнянь Кірхгофа?
20. За допомогою яких рівнянь можливо перевірити правильність
розрахунків за методом рівнянь Кірхгофа?
21. Які сигнали називаються регулярними?
22. Які основні параметри характеризують синусоїдальний струм?

23. В якому випадку початкова фаза синусоїдального струму позитивна?
24. Чому дорівнює середнє значення синусоїдального струму?
25. Чому дорівнює діюче значення синусоїдальної напруги?
26. Що називається спектром сигналу?
27. Що розуміють під незгасаючими та згасаючими коливаннями?
28. Що визначає логарифмічний декремент згасання?
29. Що характеризує добротність коливальної системи?
30. Що визначає коефіцієнт згасання коливальної системи?
31. Які умови виникнення вимушених коливань в електричному колі?
32. Яким чином зв’язані за фазою в колі змінного струму з опором струм і
напруга?
33. Як залежить від частоти ємнісний опір?
34. На скільки в колі змінного струму з конденсатором струм на
конденсаторі відстає або випереджає подану до нього напругу за фазою?
35. Як залежить від частоти індуктивний опір?
36. На скільки в колі змінного струму з індуктивністю струм на
індуктивності відстає або випереджає подану до неї напругу за фазою?
37. Що розуміється під резонансом у електричних колах?
38. Який опір називається хвильовим (характеристичним) опором контуру?
39. За яких умов у послідовному контурі виникає резонанс напруг?
40. За яких умов у паралельному контурі виникає резонанс струмів?
41. Частотна, фазова і перехідна характеристики диференціюючих CR - і
RL - ланцюгів. Проходження імпульсного сигналу через диференціюючий
ланцюг.
42. Інтеграція сигналу. Частотна, фазова і перехідна характеристики
інтегруючих RC - і LR - ланцюгів. Проходження імпульсного сигналу через
інтегруючий ланцюг.
43. Коливальний контур. Рівняння коливального контура і його рішення.
Резонансна крива коливального контура.
44. Основні параметри коливального контура (повне і характеристичне
опори, добротність і смуга пропускання контура). Паралельний коливальний
контур.
45. Довгі лінії. Хвилеві рівняння довгої лінії без втрат і їх рішення.
Швидкість поширення сигналу в двопровідній і коаксіальній довгих лініях.
46. Хвилевий опір довгої лінії без втрат. Формули для розрахунку
хвилевого опори двопровідної і коаксіальної довгих ліній без втрат.
47. Віддзеркалення хвиль в довгій лінії без втрат за різних умов на кінці
лінії. Коефіцієнти стоячої і такої, що біжить хвиль.
48. Стаціонарний процес в довгій лінії з втратами при гармонійному
збудженні і хвилевий опір цієї лінії. Віддзеркалення хвиль в довгій лінії з
втратами.
49.Поняття сигналу. Класифікація сигналів. Математичне опис сигналів.
Розривні функції (функція Дираку, Хевисайда, знакова функція, прямокутний
імпульс).
50. Основні характеристики неперіодичних і періодичних сигналів.

Ефективна тривалість неперіодичного сигналу.
51. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Ряд Фур'є в комплексній
формі. Властивості коефіцієнтів ряду.
52. Поняття комплексного, амплітудного і фазового спектру
периодического сигналу. Спектральні діаграми.
53. Спектральний аналіз періодичних сигналів. Ряд Фур'є в
тригонометричній формі. Поняття амплітудного і фазового спектру
періодичного сигналу.
54Спектральні діаграми. Зв'язок між коефіцієнтами ряду Фур'є в
комплексній і тригонометричній формі.
55. Спектральний аналіз неперіодичних сигналів. Претворення Фур'є,
спектральна щільність, амплітудний і фазовый спектр неперіодичного сигналу.
Властивість зв'язаної симетрії.
56.Спектральна щільність симетричних сигналів. Вираження енергії через
спектральну щільність.
56. Взаємозв'язок між спектрами періодичних і непериодических сигналів.
Ефективна ширина спектру. Ефект Гиббса.
57. Властивості перетворення Фур'є. Лінійність. Властивість часового
запізнювання/випередження сигналу.
58. Властивості перетворення Фур'є. Диференціювання сигнала.
59. Властивості перетворення Фур'є. Зміна масштабу часу. Поняття бази
сигналу.
60. Властивості перетворення Фур'є. Властивість взаимозаменяе-мости у
парі перетворень Фур'є.
61. Радіосигнали. Поняття радіосигналу. Математичнеопис радіосигналу.
Часові діаграми радіосигналу.
62. Радіосигнали. Спектр радіосигналу. Спектр простого импульсу.
63. Амплітудно-модульовані сигнали. Одинтональний амплітудномодульований сигнал, його математичне опис і часова діаграма.
Поняття коефіцієнта модуляции, його визначення по часовій діаграмі.
Перемодуляция.
64. Амплітудно-модульовані сигнали. Спектр однотонального амплітудномодульованого сигналу. Визначення коефіцієнта модуляції по спектру. Середня
потужність однотонального амплітудно-модульованого сигналу за період
модулюючого і несучого коливання.
65. Амплітудно-модульовані сигнали. Багатотональний амплітудномодульований сигнал, його математичне опис, спектр, ширина спектру, середня
потужність. Балансна і односмугова амплітудна модуляція.
66. Періодична послідовність радіоімпульсів, її математичний опис і
спектр.
67. Сигнали з кутовою модуляцією. Сигнал з одинтональною кутовою
модуляцією, його математичний опис. Девіація частоти і індекс модуляції.
68.Середня потужність сигналу з угловой модуляцією. Спектр сигналу з
тональною кутовий модуляцией при малих і великих індексах модуляції,
ширина спектру.

69. Сигнали з кутовою модуляцією. Частотна і фазова модуляция, їх
порівняльний аналіз. 23. Лінійні радіотехнічні ланцюги. Поняття лінійного
кола, лінійні елементи. Принцип суперпозиції. Поняття линейного кола з
постійними параметрами. Режими роботи ли-нейного кола.
70. Методи аналізу лінійних ланцюгів. Постановка завдання анализа
лінійних ланцюгів. Огляд методів аналізу.
71. Методи аналізу лінійних кіл. Постановка завдання анализа лінійних кіл.
Аналіз кіл методом накладення. Проходіння прямокутного імпульсу через
лінійне коло.

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

Результат
+
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів,
слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену)
обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового
контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль
(екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю
(екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної

дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні
оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам
(студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з Університету.
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку),
то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як
середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому
семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на практичних заняттях, виконання самостійних
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 3 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати розрахунковографічну роботу, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30 балів

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними
помилками.
C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними помилками.

Задовільно
(“зараховано”)

D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

75 – 81

68 –74

60 – 67

35–59

1–34

Незадовільно
(„не зараховано”)

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Рекомендована література
Базова
1. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. - М.: Высш. Шк., 1988. 448 с.
2. Башарин С. А.
Теоретические
основы
электротехники.
Теория
электрических цепей и электромагнитного поля : учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / С. А. Башарин, В. В. Федоров. – М. : Академия, 2004. – 304 с.
3. Волощук Ю. І. Сигнали і процеси у радіотехніці: Підручник для
студентів вищих навчальних закладів, том 1. – Харків: Компанія Сміт, 2003. –
580 с.
4. Волощук Ю. І. Сигнали і процеси у радіотехніці: Підручник для
студентів вищих навчальних закладів, том 2. – Харків: Компанія Сміт, 2003. –
444 с.
5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. -М.:Сов. Радио,
1986. –512с.
6. Денисенко А.Н. Сиганлы. Теоретическая радиотехника. Справочное
пособие.М.: Горячая линия-Телеком, 2005.- 704 с.
7. Запасный А. И. Основы теории цепей : учеб. пособие / А. И. Запасный . –
М. : РИОР, 2006. – 336 с.
8. Радиотехнические цепи и сигналы /Под ред. К.А.Самойло. - М.: Радио и
связь, 1982. - 527 с.
9. Основи теорії кіл : підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Ю. О. Коваль,
Л. В. Гринченко, І. О. Милютченко, О. І. Рибін ; за заг. ред. В. М. Шокало та
В. І. Правди. – Х. : СМІТ, 2008. – 432 с.
10. Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту
інформації: підруч. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1 / Ю. О. Коваль,
І. О. Милютченко, А. М. Олейніков, В.М.Шокалота ін..; за заг. ред.
В. М. Шокало. – Х. : НТМТ, 2011. – 544 с.
11. Основи теорії радіокіл : навч. посіб. / В. О. Кочура ; МВС України, Харк.
нац. ун-т внутр. справ – Х. : ХНУВС, 2011. – 220 с.
Допоміжна
1. Лабораторный практикум по курсу “Радиотехнические цепи и
сигналы”/Под. Ред. Б.Л.Кащеева. - М.:Высш.шк., 1985.-206 с.
2. Зиновьев А.Л., Филиппов Л.И. Введение в теорию сигналов и цепей. - М.:
Высш.шк., 1972. - 261 с.
3. Запасный А. И. Основы теории цепей : учеб. пособие / А. И. Запасный . –
М. : РИОР, 2006. – 336 с.
4. Лосев А.К. Теория линейних электрических цепей: Учебник для вузов.
М.: Высш. школа, 1985. – 496 с.

5. Морозов А. Г. Электротехника, электроника и импульсная техника : учеб.
пособие для инженерно-эконом. спец. вузов / А. Г. Морозов. – М. : Высш. шк.,
1987. – 448 с.

