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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1.Вища математика 
2..Фізика 
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Електроніка і мікросхемотехніка. 
2. Електроніка і схемотехніка. 
3. Електродинаміка і техніка НВЧ. 
4. Контроль та випробовування РЕА. 
5. Конструювання та технологія виробництва РЕА. 
6.  Методи розрахунку електронних схем. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 

- визначення та сутність понять і категорій електротехніки; 
- основні закони електричних, магнітних і електромагнітних кіл; 
- основні рівняння та методи аналізу лінійних електричних кіл; 
- теорію електромагнітної енергії та її потужності; 
- багатофазні кола та методи їх аналізу; 
- теорію та методи аналізу кіл несинусоїдного струму; 
- теорію та методи аналізу перехідних процесів електричних кіл зі зосередженими параметрами; 
- визначення та сутність понять і категорій нелінійних електричних і  магнітних кіл; 
- основи теорії та методології нелінійних електромагнітних апаратів, явище ферорезонансу та 

його використання в електромагнітних пристроях для стабілізації напруг і струмів; 
 

вміти: 
-  формувати схеми заміщення й топологічні структури електротехнічних об’єктів; 
-  обчислювати відповідні параметри та координати усталених режимів електричних кіл на 

підставі різних методів аналізу, електромагнітну енергію та її потужність в таких об’єктах; 
-  методами математичного аналізу та фізичного експерименту досліджувати явище резонансу, 

усталені режими багатофазних кіл, кіл несинусоідного струму, перехідних процесів, кіл зі 
зосередженими параметрами, кіл з чотириполюсниками; 

-  формувати схеми заміщення нелінійних електричних і магнітних кіл; 
    на основі знань особливостей енергетичних процесів в електричних системах і мережах                 

розробляти заходи щодо запобігання втрат електроенергії та енергозбереження; 
 
 володіти: 

- навичками використання вимірювальних приладів для визначення режимів роботи 
електромагнітних пристроїв, форми і спектрального складу сигналів на вході і виході 
електричних кіл;  

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 
• Основні етапи розвитку електротехніки. 
• Основні поняття, визначення та позначення електротехніки.  
• Методи аналізу електричних кіл при постійних струмах. 

 
Модуль 2 

• Електричні кола синусоїдального струму. 
• Закони електричних кіл синусоїдального струму. Розрахунок електричних кіл синусоїдального 

струму. Потужність у колах синусоїдального струму.  



• Резонансні явища в  електричних колах. 
 

Модуль 3 
• Взаємна індуктивність. 
• Трансформатор з лінійними характеристиками. 
• Трифазні електричні кола. Роль нейтрального проводу. Занулення та заземлення електричного 

обладнання.    
Модуль 4 

• Електричні кола не синусоїдального струму . 
• Перехідні процеси в електричних колах. Виникнення перенапруг струмів та напруг.  

 
Модуль 5 

• Потоки енергії в потужних пристроях змінного струму. 
• Захист людини  від електромагнітного випромінювання. 

 
Модуль 6 

• Магнітні кола та розрахункові схеми заміщення. 
• Вплив магнітних полів різних частот на живі організми. 
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