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1. Опис кредитного модуля 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Галузь знань 

17 Електроніка та 

телекомунікації 
 (шифр і назва) 

Назва дисципліни,  

до якої належить кредитний 

модуль Теорія процесів та 

систем-1. Детерміновані 

процеси 

 

Форма навчання 

денна 
(денна / заочна)

 

Спеціальність 

171 Електроніка 
(шифр і назва)

 

Кількість  

кредитів ECTS  

4,5 

Статус кредитного модуля 

Нормативний 
(нормативний  

або за вибором ВНЗ/студентів)
 

Спеціалізація 

Акустичні мультимедійні 

технології та системи 
(назва)

 

Кількість  

розділів 3 

 

Цикл до якого належить 

кредитний модуль 

професійна підготовка 

 

Рік підготовки 2 Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

бакалавр 

Індивідуальне завдання  

розрахунково-графічна 

робота 
(вид)

 
Семестр 4 

Лекції 

36 год. 

Практичні (семінарські) 

18 год. 
Загальна кількість годин 

135 

Лабораторні (комп’ютерний 

практикум) 

18 год. 

Самостійна робота 

63 год., 

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання 

18 год. 

 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4 

СРС – 3,5 Вид та форма семестрового 

контролю 

екзамен 
 (екзамен / залік / диф. залік; 

усний / письмовий / тестування тощо)
 

 

 

Кредитний модуль Теорія процесів та систем-1. Детерміновані процеси 

належить до нормативних дисциплін базової підготовки для студентів 

спеціальності 171 Електроніка. 

Дисципліна базується на знаннях, набутих при вивченні дисципліни 

"Фізики" та "Математичний аналіз", тісно пов'язана з "Теорія електричних кіл" і є 



базовою для подальшого вивчення кредитних модулів "Аналогова схемотехніка", 

"Цифрова схемотехніка", "Теорія процесів та систем-2. Випадкові процеси". 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

Метою викладання кредитного модуля є розвиток у студентів системного мислення 

на основі оволодіння ними необхідним математичним апаратом, що застосовується для 

опису, дослідження і моделювання реальних фізичних явищ. Базою для вивчення 

кредитного модуля є дисципліни «Аналітична геометрія», «Математичний аналіз», 

«Загальна фізика» та «Теорія електричних кіл». Кредитний модуль  є базовим для 

вивчення кредитних модулів «Теорія процесів та систем-2. Випадкові процеси», «Методи 

обробки акустичних сигналів», «Акустичні інфомаційні системи».  

У результаті вивчення кредитного модуля студенти повинні: 

- знати основні поняття та визначення теорії процесів та систем; 

- знати основні класи та моделі процесів та систем; 

- знати основні методи аналізу лінійних та нелінійних перетворень процесів; 

- знати основні принципи передачі сигналів; 

- вміти обчислювати часові та спектральні характеристики процесів та систем; 

- вміти знаходити характеристики відгуків лінійних і нелінійних систем; 

- набути навички рішення типових прикладних задач теорії процесів та систем. 

 



3. Структура кредитного модуля 

Розподіл за видами занять 

Назви розділів, тем 
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Розділ 1. Класифікація та моделі детермінованих 

процесів  

Тема 1.1. Основні класи, моделі  та характеристики 

детермінованих процесів 
Тема 1.2. Апроксимація детермінованого процесу 

сумою ортогональних функцій 

 

21 

 

9 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

6 

 

 

 

9 

 

3 

РГР з розділу 1 15    15 

Розділ 2. Спектральні характеристики 
детермінованих процесів 

Тема 2.1. Спектральний аналіз періодичних 
процесів. 

Тема 2.2. Спектральний аналіз неперіодичних 
процесів. 

 

19 

 

16 

2 

 

6 

2 

 

4 

6 

 

 

 9 

 

 6 

Розділ 3. Елементи аналізу лінійних та нелінійних 
систем 

Тема 3.1. Методи моделювання лінійних 
стаціонарних систем 

Тема 3.2. Аналіз лінійних систем 
 
Тема 3.3. Аналіз нелінійних безінерційних систем 
 

 

14 

18 

6 
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Розділ 4. Елементи теорії передавання сигналів 

Тема 4.1. Дискретизація аналогових процесів 
 
Тема 4.2. Амплітудна, фазова та частотна  

модуляція 

Тема 4.3. Імпульсна модуляція 

МКР за розділами 2-4 

 

3 

6 

3 

6 
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Екзамен 8 2   18 

Всього  135 36 18 18 63 

 

4. Лекційні заняття 

Розділ 1. Класифікація та моделі детермінованих процесів  

Тема 1.1. Основні класи, моделі  та характеристики детермінованих процесів 
Лекція 1. Основні класи та характеристики детермінованих процесів 

Загальні поняття та основні задачі дослідження процесів і систем. Основні класи 
детермінованих процесів. Енергетичні характеристики детермінованих процесів [1,2] 

Лекція 2. Використання сингулярних функцій для моделювання детермінованих 
процесів. 

Функція Хевісайда. Функція лінійного зростання. Знакова функція. Дельта - функція 
Дірака та її властивості[1,2] 



Тема 1.2. Апроксимація детермінованого процесу сумою ортогональних функцій. 

Лекція 3. Подання детермінованого процесу зі скінченою енергією узагальненим 
рядом Фур’є 

Ортогональність сигналів за енергією. Базисні системи функцій та їх властивості. 
Узагальнений ряд Фур’є. Нерівність Бесселя, рівність Парсеваля [1] 

Лекція 4. Ортогональні системи функцій. 

Ортогоналізація систем лінійно незалежних функцій. Поліноми Лежандра та 
Чебишева. Системи функцій Хаара та Уолша. [1] 

Розділ 2. Спектральні характеристики детермінованих процесів 
Тема 2.1. Спектральний аналіз періодичних процесів. 

Лекція 5. Тригонометричний ряд Фур’є. Фізичні спектри періодичних процесів. 
Математичні спектри періодичних процесів. Теореми про спектри періодичних процесів. 

Тема 2.2. Спектральний аналіз неперіодичних процесів. 

Лекція 6. Перетворення Фур’є та його властивості. Спектральна щільність процесів 
із скінченою енергією. Теореми про спектри. Спектри типових моделей процесів. Зв’язок 
між тривалістю процесів та шириною їх спектрів[1,2]. 

Лекція 7.Спектральна густина енергії та кореляція. 

Спектральна густина енергії та її властивості. Автокореляційна функція та її 
властивості. Взаємна кореляційна функція. Спектральна густина середньої потужності та 
кореляційна функція періодичного процесу[1,2]. 

Лекція 8. Віконцева та вейвлет обробка сигналів. 

Віконцева функція. Локальне перетворення Фур’є. Неперервне вейвлет 
перетворення[1]. 

Розділ 3. Елементи аналізу лінійних та нелінійних систем 

Тема 3.1. Методи моделювання лінійних стаціонарних систем 
Лекція 9. Аналіз лінійних стаціонарних систем методами частотних та імпульсних 

характеристик[1-3]. 

Операторна передатна характеристика лінійної стаціонарної системи. Комплексна 
частотна характеристика та її властивості. Імпульсна характеристика лінійної системи та 
її властивості. Співвідношення між впливом та відгуком лінійної системи[1-3]. 

Лекція 10. Моделювання лінійних стаціонарних систем методом змінних стану. 

Опис лінійних стаціонарних систем методом змінних стану. Зв’язок рівняння стану 
з операторною передатною характеристикою, комплексною частотною характеристикою, 
імпульсною характеристикою лінійної стаціонарної системи [3].  

Тема 3.2. Аналіз лінійних систем 
Лекція 11. Лінійні фільтри 

 Визначення та класифікація фільтрів. Фільтри НЧ, ВЧ. СФ, РФ. Порівняльна 
характеристика типових фільтрів: Баттерворта, Бесселя та Чебишева[2,4]. 

Лекція 12. Лінійні системи зі зворотнім зв’язком. 
Багатокаскадні системи. Принципи зворотного зв’язку. Стійкість лінійних систем. 

Критерії стійкості. Застосування зворотного зв’язку[2,4]. 

Тема 3.3. Аналіз нелінійних безінерційних систем. 
Лекція 13. Способи опису та методи аналізу нелінійних безінерційних систем. 

Способи опису нелінійних систем. Метод амплітудних характеристик. Амплітудні 
характеристики типових нелінійних систем. Аналіз нелінійних систем при гармонічних 
впливах[2]. 

Розділ 4. Елементи теорії передавання сигналів 

Тема 4.1. Дискретизація аналогових процесів. 
Лекція 14. Принципи дискретизації та відновлення. Спектральні характеристики 

дискретизованих процесів. Зв’язок спектрів дискретизованих та аналогових процесів. 
Теорема Котельникова[2]. 

Тема 4.2. Амплітудна, фазова та частотна  модуляція. 

Лекція 15. Амплітудна модуляція 

Однотональна АМ. Модуляція періодичним процесом. Модуляція процесом зі 
скінченою енергією[1,2]. 



Лекція 16. Кутова модуляція. 

Загальні співвідношення при кутовій модуляції. Фазова та частотна модуляції. 
Вузькосмугова ЧМ. Широкосмугова ЧМ. Радіоімпульси з лінійною частотною 
модуляцією[1,2]. 

Тема 4.3. Імпульсна модуляція. 

Лекція 17. Принципи імпульсної модуляції. Амплітудно-імпульсна модуляція. 
Широтно-імпульсна модуляція. Фазово-імпульсна модуляція[1,2]. 

Лекція 18.Залікове заняття. 

 

5. Практичні заняття 

Основні завдання циклу практичних занять: 

1. Закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані на лекціях. 

2. Сприяти набуттю студентами вмінь і навичок використання отриманих знань 

для розв’язку практичних задач, виконання розрахунків, графічних та інших 

видів завдань. 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

1. Моделі детермінованих процесів. 

2. Подання детермінованого процесу зі скінченою енергією узагальненим 

рядом Фур’є.  

3. Гармонічний аналіз періодичних процесів. 

4. Спектральний аналіз процесів зі скінченою енергією. 

5. Спектрально-кореляційний аналіз типових моделей детермінованих 

процесів. 

6. Частотні методи аналізу лінійних систем. 

7. Часові методи аналізу лінійних систем. 

8. Аналіз нелінійних систем. 

9. Модульна контрольна робота. 

 

6. Лабораторні заняття  

Основні завдання циклу лабораторних занять: 

1. Закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані на лекційних і практичних 

заняттях. 

2. Сприяти набуттю студентами навичок роботи з лабораторним обладнанням, 

оснащенням, вимірювальною апаратурою, а також оволодінню методиками 

експериментальних досліджень та обробки отриманих результатів. 

№ 

з/п 
Назва лабораторної роботи  

Кількість 

ауд. годин 

1 Аналіз типових моделей детермінованих процесів 4 

2 Аналіз амплітудних спектрів періодичної послідовності прямокутних 

імпульсів 
4 

3 Синтез періодичних процесів 4 

4 Дослідження інтегрувальних та диференціювальних кіл 2 

5 Дослідження частотних властивостей каскадного з’єднання RC - кіл 4 

8. Індивідуальні завдання 

Для кращого засвоювання дисципліни та оптимальної організації самостійної 

роботи студентам пропонується розрахунково-графічна робота. 



Задача РГР полягає в побудові ортогонального базису та подання за його 

допомогою типових моделей процесів. 

Терміни виконання РГР - 4 тижні. Контроль за її виконанням проводиться в два 

етапи - попередня перевірка правильності рішення задачі і захист роботи. Результати 

виконання РГР враховуються в індивідуальному рейтингу студентів. 

 

10. Рейтингова система оцінювання результатів навчання1
  

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

1) виконання та захист 5-ти лабораторних робіт (максимально 35 балів); 

2) виконання однієї розрахунково-графічної роботи (максимально 15 балів); 

3) виконання однієї модульної контрольної роботи (максимально 10 балів); 

4) відповідь на екзаменаційний білет (максимально 40 балів). 

 

Система рейтингових балів 

1. Лабораторна робота: 

– вірне та повне виконання розрахункової частини роботи (2 бали), вірне та повне 

виконання експериментальної частини роботи (2 бали), правильно оформлення 

звіту та висновків (1 бал), впевнений та своєчасний (протягом двох наступних 

лабораторних занять) захист роботи (2 бали)  – разом максимально 7 балів. 

2. Розрахунково-графічна робота. 

– «відмінно», повний розв’язок усіх завдань (не менше 95% потрібної інформації) –  

15 балів; 

– «дуже добре», достатньо повний розв’язок завдань (не менше 85% потрібної 

інформації) – 14 балів; 

– «добре», розв’язок з деякими неточностями (не менше 75% потрібної інформації) – 

12 балів; 

–  «задовільно», неповний розв’язок (не менше 65% потрібної інформації) – 10 балів; 

–  «достатньо», розв’язок з незначними помилками (не менше 60% потрібної 

інформації)  – 9 балів; 

– «незадовільно», незадовільний розв’язок (менше 60% потрібної інформації) – 0 

балів. 

3. Модульна контрольна робота складається з 2 задач, кожна з яких оцінюється так: 

– «відмінно», повний розв’язок (не менше 95% потрібної інформації) –  

5 балів; 

– «дуже добре», достатньо повний розв’язок (не менше 85% потрібної інформації) – 4.5 

балів; 

– «добре», розв’язок з деякими неточностями (не менше 75% потрібної інформації), – 4 

балів; 

–  «задовільно», неповний розв’язок (не менше 65% потрібної інформації) – 3.5 балів; 

–  «достатньо», розв’язок з незначними помилками (не менше 60% потрібної 

інформації)  – 3 бали; 

– «незадовільно», незадовільний розв’язок (менше 60% потрібної інформації) – 0 

балів. 

За результатами навчальної роботи за перші 8 тижнів «ідеальний студент» має 

набрати 24 бали. На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «зараховано», якщо 

його поточний рейтинг не менше 12 балів. За результатами 14 тижнів навчання «ідеальний 

                                                 
1
 Вимоги до РСО та методика її складання надані у Положенні про рейтингову систему 

оцінювання результатів навчання студентів / Уклад.: В. П. Головенкін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 36 с. 



студент» має набрати 53 бали. На другій атестації (14-й тиждень) студент отримує 

«зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 27 балів. Максимальна сума балів 

стартової складової дорівнює 60.  

Необхідними умовами допуску до екзамену є:  

– зараховані всі лабораторні роботи (оцінка з кожної не менше 4); 

– виконана і захищена розрахунково-графічна робота.  

На екзамені студенти виконують письмову контрольну роботу. Кожен білет містить 

два теоретичних питання і дві задачі. Перелік питань наведений у методичних 

рекомендаціях до засвоєння кредитного модуля. Кожне теоретичне питання і задача  

максимально оцінюється у 10 балів: 

–  «відмінно», повний розв’язок або відповідь (не менше 95% потрібної інформації) 

–  9.5-10 балів;  

– «дуже добре», достатньо повний розв’язок або відповідь (не менше 85% потрібної 

інформації) – 8.5-9.4 балів; 

– «добре», розв’язок з деякими неточностями (не менше 75% потрібної інформації) – 

7.5-8.4 балів; 

–  «задовільно», неповний розв’язок (не менше 65% потрібної інформації) – 6.5-7.4 

балів; 

–  «достатньо», розв’язок з незначними помилками (не менше 60% потрібної 

інформації)  – 6-6.5 бали; 

– «незадовільно», незадовільний розв’язок (менше 60% потрібної інформації) – 0 

балів. 

Сума стартових балів rc і балів за екзаменаційну контрольну роботу rE 

переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею: 

Бали rc + rE ECTS-оцінка Екзаменаційна оцінка 

95-100 A відмінно 

85-94 B дуже добре 

75-84 C добре 

65-74 D задовільно 

60-64 E достатньо 

Менше 60 Fx незадовільно 

Не зараховано розрахунково-

графічну роботу (оцінка менше 9 

балів), або не зарахована будь-яка з 

лабораторних робіт (менше 4 балів) 

F не допущено 

 

11. Методичні рекомендації 

Для засвоєння кредитного модуля “Теорія процесів та систем-1. 

Детерміновані процеси ” використовуються такі методи навчання: лекційний, 

практичні, лабораторні заняття, самостійна робота студентів, виконання 

індивідуального завдання, контроль за якістю виконання.  

На лекційних та практичних заняттях регулярно проводиться опитування 

студентів, спрямоване на обговорення і роз'яснення основних теоретичних 

положень, які забезпечують розв'язок поставлених задач і більш глибоке розуміння 

сутностей і особливостей методів, що відпрацьовуються. 

Для наочності при проведенні розрахунків на практичних та 

експериментальних досліджень на лабораторних заняттях студентам надаються 

реальні елементи електронних пристроїв у вигляді дискретних елементів або 

друкованих плат. 



 З метою інтенсифікації навчального процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців, підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, 

систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за 

результати навчальної діяльності запропонована рейтингова система оцінювання 

успішності студентів.  

Для більш зручної роботи деякі робочі матеріали та методичні вказівки 

надаються в електронному вигляді.  

12. Рекомендована література 

Оскільки з дисципліні «Теорія процесів та систем» відсутні сучасні підручники та 

задачники, що цілком відповідають даній програмі, кожну з книг, зазначених у списку 

літератури, рекомендується використовувати, як правило, з окремих питань програми. 
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