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Освітньо-професійний 
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дисципліни 
Вибіркова дисципліна 
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6 кредитів / 180 годин 8 -й – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 
Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Теорія сигналів і їх обробка» є складовою циклу дисциплін 

професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій.  

Дисципліна  «Теорія сигналів і їх обробка» спрямована на набуття 

студентами знань про сучасні тенденції в розвитку телекомунікацій і 

комп’ютерних мереж в значній мірі обумовлені розвитком технологій 

цифрової обробки інформації та комп’ютерного моделювання. 

Перевагою даного курсу є можливість об’єднати як фундаментальні 

аспекти сучасної теорії аналогової і цифрової обробки та передавання 

сигналів, так і ознайомити студентів –з великим набором програмних 

засобів і застосунків пакету MatLab для практичного дослідження вказаних 

питань. У подальшому це є вагомим підґрунтям і значно розширює їхні 

можливості та компетентності з оволодіння сучасними        технологіями 

комп’ютерного моделювання. 

 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

    -     обґрунтувати і показати що методологія цифрової обробки сигналів є 

логічною ланкою, яка пов’язує між собою фундаментальні закони фізики, 

що описують інформаційні сигнали використовуючи математичний апарат, 

теорію інформації та кодування та технології комп’ютерних мереж; 

- сформувати у студентів чіткі уявлення про фундаментальні основи і 

положення теорії цифрової обробки сигналів, та забезпечити підґрунтя для 

освоєння ними аналітичних і числових методів аналізу цифрових сигналів; 

- познайомити студентів із базовими методами цифрової обробки сигналів, 

сприяти набуттю ними компетенцій з широкого застосування методів 

аналізу лінійних систем, цифрових фільтрів, тощо, використовуючи 

поширені пакети прикладного програмування і комп’ютерного 

моделювання, зокрема застосунки пакету MatLab. 

 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Надати студентам знань достатніх для набуття компетентностей з 

розуміння принципів і методів створення, аналізу, передачі та 

обробки цифрових сигналів, та оволодіння технологіями їх 

моделювання в поширених сучасних програмних середовищах і 

використання в галузі інформаційних технологій. 



  

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

PH 1. Застосовувати сучасні математичні методи для дослідження та 

створення систем автоматизації. 

 PH 2. Використовувати основні принципи фізики, електротехніки, 

електромеханіки, електроніки, схемотехніки, мікропроцесорної техніки для 

розрахунку параметрів та характеристик типових елементів систем 

автоматизації.  

PH 3. Знати основні принципи та методи вимірювання основних 

технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та 

оцінювання їх метрологічних характеристик.  

PH 4. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 

обґрунтувати їх вибір на основі аналізу властивостей, призначення і 

технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 

експлуатаційних умов; демонструвати навички налагодження технічних 

засобів автоматизації та вбудованих систем керування.  

PH 5. Вміти аналізувати об’єкти автоматизації (за галузями діяльності) і 

обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на 

основі результатів дослідження їх властивостей. 

PH 8. Використовувати сучасні комп’ютерно-інтегровані технології для 

моніторингу та управління технологічними процесами за допомогою 

засобів людино - машинного інтерфейсу. 

РН 11. Використовувати телекомунікаційні технології в системах 

автоматизації.  

РН 12. Знати та застосовувати вимоги нормативних документів і 

стандартів для конструювання типових схем автоматизації. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.  
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел.  
СК2. Здатність застосовувати знання загальної фізики, електротехніки та 
електромеханіки, електроніки і мікропроцесорної техніки в обсязі для 
розуміння процесів в системах автоматизації  
СК4. Здатність аргументувати вибір технічних засобів автоматизації на 
основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з 
урахуванням вимог до системи автоматизації і експлуатаційних умов; мати 
навички налагодження та обслуговування технічних засобів автоматизації 
і систем керування  
СК5. Здатність оцінювати сучасний стан технічного та програмного 
забезпечення 

СК8 Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та розробляти 

прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем 

керування. 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1.  

 Загальні характеристики аналогових та цифрових сигналів 

Тема 1. Загальні    відомості про ЦОС. 

Тема 2. Математичні моделі сигналів. Гармонійні сигнали. 

Тема 3. Система   МАТЛАБ та її можливості  

Тема 4. Дискретні сигнали. Дискретне  перетворення Фур’є. 

Теорема Котельникова 

 Тема 5. Спектральні характеристики  дискретних сигналів. 

 Лінійні системи. 

РОЗДІЛ 2.  

Цифрові фільтри та випадкові сигнали  

Тема 6. Модульовані  коливання  

Тема 7. Аналогові та цифрові фільтри  

 Тема 8. Випадкові сигнали та їх характеристики 

 Тема 9. Випадкові сигнали в лінійних системах. 



  

 

 

Міжпредметні зв’язки 

Базовими дисциплінами при вивченні дисципліни «Теорії сигналів і 
їх обробка» є такі дисципліни як «Електротехніка та електромеханіка», 
«Теорія автоматичного керування», «Електроніка і мікросхемотехніка», 
«Автоматизація технологічних процесів». 

У подальшому знання та вміння, одержані при вивченні цієї 
дисципліни, використовуються у спеціальних і професійно-орієнтованих 
дисциплінах. 

 
 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 
Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 
ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 
етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 
викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 
(творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 
академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 
бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 
проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 
повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 
заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 
1. Теорія сигналів: навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: А.О. 

Попов. – Електронні текстові данні. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2019. – 268 с 

2. О.М. Пупена. Промислові мережі та інтеграційні технології: курс 

лекцій для студ. напряму 6050202 «Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Частина 2. 

Інтеграційні технології. – К.: НУХТ, 2021. – 34 с. 

3. Комп’ютерні засоби автоматизації електротехнологічних установок: 

Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для здобувачів 

ступеня бакалавра за освітньою програмою «Електротехнічні пристрої 

та електротехнологічні комплекси» спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / М. Я. 

Островерхов; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2022. – 222 с. 

Допоміжна: 

1. Квєтний Р.Н. Комп‘ютерне моделювання систем та процесів. Методи 

обчислення. Частина 2. Цифрова обробка сигналів / Богач О.Р., 

Софина О.Ю., ШушураО.М. 

2. [Електронний ресурс]URL: 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/2kvetnyj_komp%27yuterne_modely

uvannya_s ystem_procesiv/t2/1..htm 

3. Signal Processing [Електронний

 ресурс] URL: 

https://es.mathworks.com/products/signal.htmlocessing Toolbox 

4. Digital Signal Processing [Електронний

 ресурс] URL: https://es.mathworks.com/solutions/dsp.html 
 



  

 

 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/274708-how-to-

download-matlab-2016-version 

2. https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fksa/2kvetnyj_komp%27yuterne_

modelyuvannya_s ystem_procesiv/t2/1..htm 

3. https://es.mathworks.com/products/signal.htmlocessing Toolbox 

https://es.mathworks.com/solutions/dsp.ht 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Лабораторні 30 

Самостійна робота 116 

                                            ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

МАРІЯ СТЕПАНІВНА ГАНДАБУРА 

Посада: викладач 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: handabura.mariia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

Програмування, видавничої поліграфії та компютерної 

інженерії               

Протокол № 5 від 13 _грудня_ 2022 р. 

Голова циклової комісії __________ Гандабура М.С. 

              

Розглянуто та погоджено  

на засіданні циклової комісії  

Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, автоматизації 

та компютерно-інтегрованих технологій 

Протокол № ___ від __________________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії __________ Поцілуйко-Григоряк Г.В. 
                                                   (підпис)   

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/274708-how-to-download-matlab-2016-version
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/274708-how-to-download-matlab-2016-version
https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

