
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:   ПП 2.03   
2. Назва: Теорія електричних  та магнітних кіл.  

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти І (бакалаврський);                                   
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 ; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Назарук В. Д., кандидат 

технічних наук, старший викладач   

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• виконувати розрахунки електричних та магнітних кіл 

• складати електричні кола за їх принциповими схемами;  

• аналізувати роботу схем в усталеному та перехідному режимах; 

• використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для розв’язання задач ТЕМК  

 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

лабораторні роботи , контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, фізика. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - . 

12. Зміст курсу:  
Змістовний модуль №1. Основні поняття та закони теорії електричних кіл.  

Лінійні електричні кола постійного струму. 

Тема № 1: Структура електричного кола. Закони Ома та Кірхгофа. 

Тема № 2: Перетворення лінійних електричних кіл. Узагальнений закон Ома. Баланс 

потужностей. 

Тема № 3: Розрахунки нерозгалужених електричних кіл. Розрахунки розгалужених 

електричних кіл з одним джерелом. 

Тема № 4: Розрахунки розгалужених електричних кіл з декількома джерелами. 

 

Змістовний модуль №2. Кола з джерелами синусоїдальних сигналів. 

Тема № 5: Основні характеристики синусоїдальних сигналів. Елементи кіл синусоїдального 

струму. Синусоїдальний струм в опорі. 

Тема № 6: Синусоїдальний струм в індуктивності та ємності. Послідовне та паралельне 

з’єднання опору, індуктивності та ємності. 

Тема № 7: Методи розрахунку кіл синусоїдального струму. 

Тема № 8: Випрямлення змінного струму. 

 

Змістовний модуль № 3. Перехідні процеси в електричних колах. 

Тема № 9: Поняття про перехідні процеси. Закони комутації. Початкові умови. 

Тема № 10: Комутації при зміні струму стрибком. Методи розрахунку перехідних процесів. 

 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. А.Булашенко Теорія електричних та магнітних кіл. Ч 1 / А.В.Булашенко, Г.М.Худолій, 

ВА.Акуленко Суми, СумДУ 2010 

2. А.Булашенко Теорія електричних та магнітних кіл. Ч 4 / А.В.Булашенко, Г.М.Худолій, 

ВА.Акуленко Суми, СумДУ 2010 

2. І.Курило Розрахунки електричних кіл постійного струму/ І.А. Курило, І.Н.Намацюк, А.А.Щерба. 

Київ ННТУ КПІ , 2006 

3 І.Курило Розрахунки електричних кіл синусоїдального однофазного  струму: Методичні вказівки 

до виконання розрахункових робіт з курсу «Теоретична електротехніка»/ І.А. Курило, І.Н.Намацюк, 

А.А.Щерба. Київ ННТУ КПІ , 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
20 год. лекцій, 28 год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120год.  

Методи:  лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, тестування, опитування, 

використання  засобів моделювання на ПЕОМ. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, Звіти по лабораторних роботах . 

16. Мова викладання: Українська. 

 
Завідувач кафедри                                     Б.Б. Круліковський кандидат технічних наук, доцент      

 

 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code:   ПП 2.03    
2. Name: The theory of electric and magnetic circles.  

3. Тип: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree);                                   
5. Year of training, when discipline is offered: 2; 

6. Semester when studying discipline: 3; 

7. Number of credits established: 3; 

8. Surname, forname  lecturer, science step, landing: Vitalij Nazaruk, candidate of technical sciences, senior 

teacher 

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable: 

•  carry out calculations of electrical and magnetic circuits; 

•  to form electric circuits according to their principal schemes; 

•  analyze the operation of circuits in the steady and transitional modes; 

•  use modern computer facilities to solve the theory of electric and magnetic circles tasks 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work,  practical classes,  control measures; 
11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, physics. 

      • Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline (if necessary): - . 

12. Course content:  
Content module № 1. Basic concepts and laws of the theory of electric circles. 

Linear electric circuits of direct current. 

Theme № 1: The structure of the electric circle. The laws of Om and Kirchhoff. 

Theme № 2: Transformation of linear electric circuits. Generalized Ohm's law. Power balance. 

Theme № 3: Calculations of unbranched electric circuits. Calculations of branched electric circuits 

with one source. 

Theme № 4: Calculations of branched electric circuits with several sources. 

Content module № 2. Circles with sources of sinusoidal signals. 

Theme № 5: The main characteristics of sinusoidal signals. Elements of the circular sine current. 

Sinewave current in resistorium. 

Theme № 6: Sinewave current in capacitance and inductance. Serial and parallel connection of 

resistance, inductance and capacitance; 

Theme № 7: Methods of calculating the circles of sinusoidal current. 

Theme № 8: Straightening variable current. 

Content module № 3. Transient processes in electric circuits. 

Theme № 9: The concept of transient processes. Switching laws. Initial conditions. 

Theme № 10: Switches when changing current jump. Methods of calculation of transient processes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Recommended editions: (note up to 5 sources) 

1. А.Bulaschenko The theory of electric and magnetic circles T.1 / А.Bulaschenko, G. Hudolij, W. Akulenco 

Sumy, SumDU 2010 

2. А.Bulaschenko The theory of electric and magnetic circles T.1 / А.Bulaschenko, G. Hudolij, W. Akulenco 

Sumy, SumDU 2010 

3. I.Kurylo Calculations of electric circuits of direct current / I.Kurylo, I.Namazuk, A.Shcherba. Kyev 

NTTU KPI , 2006 

4. I.Kurylo Calculations of electric circuits of sinusoidal single-phase current: Methodological instructions 

for the execution of settlement work I.Kurylo, I.Namazuk, A.Shcherba. Kyev NTTU KPI , 2006 

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 20 hours, practical classes – 28 hours, independent work – 42 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching:  lectures, problem lecture elements, individual tasks, testing, questioning, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): oral at the end of the 3 
rd

 semester.  

   Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Teaching language: Ukrainian. 

 
Head of the department                                B. Krulikowskij  candidate of technical sciences,            

associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


