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ПЕРЕДМОВА 

Цей підручник є четвертим доповненим виданням підручника з 

аналогічною назвою, що вийшов у 2008 р. Призначений для студентів вищих 

навчальних закладів України III – IV рівнів акредитації, які навчаються на 

базових напрямах “Електроніка”, “Комп’ютерна інженерія”, “Комп’ютерні 

науки”, “Лазерна та оптоелектронна техніка”, “Електронні апарати” і слухають 

курс “Основи теорії електронних кіл” або подібні за назвою курси. 

Як і попередній підручник, він охоплює всі види занять (лекції, 

практичні та лабораторні заняття) з теорії електронних кіл та уможливлює 

ефективний самоконтроль знань студента. В той же час, на відміну від 

попереднього видання даний підручник доповнений розділами, які детальніше 

описують цифрову обробку сигналів, зокрема, з використанням вейвлет-

перетворень. Дане видання належить також до класу електронних підручників, 

що дає змогу застосовувати сучасні технології комп’ютерного навчання, в тому 

числі і для дистанційного навчання 

Структурно підручник містить три частини: теоретичну, практичні 

завдання із засобами комп’ютерного самоконтролю, лабораторний практикум із 

засобами імітаційного моделювання. Усі складові подаються, як у текстовій так 

і в електронній версіях, причому електронні версії не є простими копіями 

відповідних текстових розділів, а мають форму, яка дає змогу максимально 

використовувати можливості сучасних комп’ютерів. Зокрема, в електронній 

версії теоретичної частини містяться основні положення теорії електронних кіл, 

додатковий довідниковий матеріал з математики та фізики, а також важливі 

практичні застосування теорії. Електронна версія записана на компакт-диску, 

який додається до підручника. 

Теоретична частина підручника містить матеріал, що стосується 

основних понять теорії електронних кіл як різновиду електричних кіл. У ній 

викладено основні методи аналізу таких кіл, зокрема числові методи, 

орієнтовані на комп’ютерне моделювання електронних кіл. Значна увага 

приділена описанню функціонування типових компонент електронних кіл. 

Детальним є розділ, який стосується основ теорії сигналів. Він дає студентам 

змогу зрозуміти роль сигналів в електроніці та інформатиці, вивчити основні 

способи їхнього аналізу і перетворень та роль електронних кіл у цих процесах. 

Окремі розділи підручника містять матеріал, який стосується сучасних методів 

цифрової обробки сигналів. 
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Кожний розділ підручника закінчується питаннями для перевірки знань 

та типовими задачами. Найважливіші висновки по кожному параграфу 

винесено на поля. Тестові завдання для комп’ютерного самоконтролю знань 

формуються випадковим чином на основі банку задач різної складності. 

Реалізовано інтерактивний режим роботи користувача з можливістю підказок, а 

також надання додаткової інформації. Також у текстовій частині для зручності 

користувачів поміщено інструкції щодо роботи з електронною версією 

підручника, подано приклади роботи з програмами самоконтролю знань та 

виконання імітаційних лабораторних робіт. 

Зміст підручника відповідає навчальним програмам відповідних 

дисциплін, які читаються на вищеназваних базових напрямах. Його обсяг 

задовольняє вимоги, викладені в останніх нормативних документах 

Міністерства освіти і науки України. 
Навчальний матеріал, викладений у підручнику, автори апробовували 

упродовж багатьох років у навчальному процесі в Національному технічному 

університеті України “Київський політехнічний інститут” та Національному 

університеті “Львівська політехніка” на базових напрямах “Електроніка”, 

“Електронні прилади”, “Лазерна та оптоелектронна техніка”, “Комп’ютерна 

інженерія”, “Комп’ютерні науки”, “Геодезія, картографія та 

землеупорядкування”. 

Автори висловлюють подяку рецензентам за зауваження та 

рекомендації, які сприяли поліпшенню змісту підручника. 

Автори вдячні за значну допомогу у підготовці рукопису до видання 

інженеру Самойловій С.Г., к.т.н. Шаховській Н.Б. і к.т.н. Голощуку Р.О. за 

вагомий внесок у реалізацію електронної версії підручника. 

Зауваження та рекомендації стосовно змісту підручника автори просять 

надсилати на адресу: 79013, Львів–13, вул. С. Бандери, 12, кафедра Теоретичної 

та загальної електротехніки Національного університету “Львівська 

політехніка”.  
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