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Робоча програма навчальної дисципліни 
Мікрохвильова електродинаміка   

(4 курс, 8 семестр) 
 

Кредити    3 
Лекції     28 год. 
Практичні    6 год. 
Семестрові консультації  4 год. 
Колоквіум    1 
Форма заключного контролю  залік 

 
 Навчальна дисципліна «Мікрохвильова електродинаміка» є складовою програми 
підготовки фахівців за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 10 «Природничі науки» 
спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали спеціалізації «Нанофізика та 
наноелектроніка». 

Дана дисципліна входить у блок вільного вибору студента (спеціалізація «Нанофізика та 
наноелектроніка»). 

Викладається у 8 семестрі (4 року навчання) в обсязі 90 год. (3 кредити ECTS), у т.ч.: 
лекції – 28 год., практичні – 6 год., семестрові консультації – 4 год., самостійна робота – 52 год. 
Дисципліна завершується заліком. 

 
1. Мета дисципліни. Студенти мають засвоїти базові ідеї та концепції мікрохвильової 

електродинаміки, зрозуміти природу та особливості електромагнітних явищ, що відбуваються у 
мікрохвильових системах, опанувати методи теоретичного аналізу мікрохвильових 
електромагнітних полів та отримати навички застосування отриманих знань для аналізу 
практичних задач мікрохвильової електродинаміки. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  
Навчальна дисципліна «Мікрохвильова електродинаміка» базується на циклі дисциплін 

професійної та практичної підготовки: «Електродинаміка», «Загальна фізика. Електрика та 
магнетизм», «Коливання та хвилі», «Радіоелектроніка», «Радіотехнічні кола та сигнали», 
«Математичний аналіз», «Алгебра», «Диференціальні рівняння». 

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
У курсі вивчаються основи сучасної теорії мікрохвильового електромагнітного поля, а 

також фізичні процеси, пов’язані з поширенням електромагнітних хвиль, утворенням та 
існуванням електромагнітних коливань мікрохвильового діапазону частот у різних середовищах 
і системах. Специфічні питання, що розглядаються у курсі, включають різні методи опису 
мікрохвильових полів, аналіз особливостей поширення електромагнітних хвиль у різних 
направляючих системах (прямокутний, круглий металеві хвилеводи, діелектричні та 
металодіелектричні хвилеводи тощо) та аналіз особливостей збудження та існування 
мікрохвильових коливань у резонансних системах (об’ємні резонатори, резонатори біжучої та 
поверхневої хвилі тощо). 

 
4. Завдання (навчальні цілі): 
Сформувати у студентів такі навички і компетентності: 

- розуміння предметної області сучасної прикладної фізики та математики; 
- знання основ технологій та методів дослідження властивостей речовин і матеріалів, 

включаючи наноматеріали; 
- вміння застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження 

фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій; 
- здатність розв’язувати практичні задачі у галузі мікрохвильової електродинаміки; 



- розуміння фізичних особливостей електромагнітних явищ, що відбуваються у 
мікрохвильовому діапазоні; 

- вміння застосовувати методи мікрохвильової електродинаміки для аналізу ефективності 
поширення хвиль у мікрохвильових лініях передачі; 

- вміння застосовувати методи мікрохвильової електродинаміки для аналізу ефективності 
збудження та підтримання коливань у мікрохвильових резонаторах. 

 
5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання (1, знати; 2, 
вміти; 3, комунікація; 4, 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код 
Результат навчання 

1 студент повинен знати:  
письмово-усні 
колоквіуми 
 

 

1.1 

рівняння Максвелла в 
диференціальній та 
інтегральній формах запису 
для дійсних та комплексних 
величин 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

5 

1.2 

енергетичні характеристики 
електромагнітного поля та 
рівняння енергетичного 
балансу  

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

5 

1.3 

властивості плоских 
електромагнітних хвиль та 
концепцію представлення 
електромагнітних хвиль за 
допомогою парціальних хвиль 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

5 

1.4 
дисперсійні характеристики 
різних мікрохвильових ліній 
передачі, явище відсічки 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.5 
властивості швидких 
електромагнітних хвиль в 
лініях передачі 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.6 
властивості повільних 
електромагнітних хвиль в 
лініях передачі 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 5 

1.7 
властивості електромагнітних 
коливань в об’ємних 
резонаторах 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 10 

2 студент повинен вміти:    

2.1 

працювати з 
електромагнітними 
величинами в комплексній 
формі 

лекційні заняття, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

2.2 

розв’язувати рівняння 
Гельмгольца для заданих 
граничних умов у системах 
простої геометрії 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

2.3 розраховувати енергетичні лабораторна письмово-усний 10 



характеристики 
електромагнітного поля 

робота, 
самостійна робота 

колоквіум 

2.4 

розрахувати частоту відсічки, 
довжину хвилі та сталу 
поширення електромагнітних 
хвиль у мікрохвильових лініях 
передачі 

лабораторна 
робота, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10  

2.5 
розраховувати резонансну 
частоту різних мод коливань 
об’ємних резонаторів 

лекційні заняття,  
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум  

10 

2.6 
проводити аналіз ефективності 
збудження коливань в 
об’ємних резонаторах 

лабораторна 
робота, 
самостійна робота 

письмово-усний 
колоквіум 

10 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін, 
які не входять до блоків спеціалізацій) 

 
Результати навчання дисципліни (код) 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

 
Програмні результати навчання (назва) 
знання              
Розуміти предметну область сучасної 
прикладної фізики та математики. 

+ + + + + + +       

Знати основи технологій та методів дослідження 
властивостей речовин і матеріалів, включаючи 
наноматеріали. 

+ + + + + + + + + + + + + 

Вміти застосовувати фізичні, математичні та 
комп'ютерні моделі для дослідження фізичних 
явищ, приладів і наукоємних технологій. 

       + + + + + + 

 

 

 



7. Схема формування оцінки 
7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення запланованих результатів навчання 
визначається за результатами написання письмового колоквіуму з урахуванням усних 
відповідей студентів та роботи на практичних заняттях. Вплив результатів навчання на 
підсумкову оцінку:  

результати навчання 1.1 – 1.7 [знання] до 40 %; 
результат навчання 2.1 – 2.6 [вміння] – до 60%; 

 
- Оцінювання самостійної роботи за період самостійного навчання: колоквіум, що 

зокрема включає в себе матеріал за темами, винесеними на самостійне опрацювання (див. 
нижче розділ «Самостійна робота студентів»). Максимальна кількість балів – 50. 

- Семестрове оцінювання: контроль здійснюється за таким принципом. Навчальний семестр 
складається з одного тематичного блоку, до якого входять теми 1-4 (лекції 1-14). Проводиться 
письмово-усний колоквіум, що полягає у відповіді на теоретичні питання, що 
розглядались на лекціях, розв’язуванні задач, аналогічних тим, що розв’язувались на 
практичних заняттях, семестрових консультаціях або виносились на самостійну роботу. 
Максимальна кількість балів за колоквіум – 50. 

- Умови отримання заліку: щоб отримати залік, студент має набрати не менше, ніж 60% 
від максимальної кількості балів за кожну форму контролю. У цьому випадку сумарний 
бал складе не менше, ніж 60 балів. 

 
У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі колоквіумів 

здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

7.2. Організація оцінювання (обов’язково зазначається порядок організації передбачених 
робочою навчальною програмою форм оцінювання із зазначенням орієнтованого графіку 
оцінювання): 

Оцінювання за формами контролю: 
 Максимальна кількість 

балів 
Мінімальна кількість балів, 
необхідна для отримання заліку 

Колоквіум 1 50 30 
Залік 50 30 

Всього: 100 60 
 

Орієнтований графік оцінювання: 

 
Орієнтовний період для здійснення 

відповідної форми оцінювання 
Колоквіум 1 Середина квітня 

Добір балів/додатковий колоквіум та/або 
доскладання домашніх завдань 

Протягом семестру 

Залік Червень 
 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 
Зараховано/ Credited 60-100% 

Не зараховано/ Not credited 0-59% 
 

  



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекційних занять 
 

№ 
лекці

ї 
Назва теми 

Лекції
, 

год 

Практичн
і, 

год 

Семестрові 
консультац

ії, 
год 

СРС, 
год. 

1-3 Вступ. Основи мікрохвильової 
електродинаміки. 

6 0 1 13 

4-6 Плоскі електромагнітні хвилі. 6 2 1 13 
7-11 Мікрохвильові лінії передачі. 10 2 1 13 
12-14 Мікрохвильові резонатори. 6 2 1 13 

 Всього 28 6 4 52 
 

ПРИКЛАДИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ 
 
1. Визначення мікрохвильового діапазону, класифікація піддіапазонів. 
2. Особливості мікрохвильового діапазону частот. 
3. Основні рівняння електромагнітного поля. 
4. Граничні умови для векторів електромагнітного поля. 
5. Електродинамічні задачі та умови існування їх розв’язку. 
6. Узагальнені плоскі хвилі. 
7. Стоячі хвилі. 
8. Мембранна функція. Граничні умови для мембранної функції. 
9. Неоднорідні плоскі хвилі. ТЕ- та ТМ-хвилі. 
10. Електромагнітні хвилі в круглому металевому хвилеводі. 
11. Електромагнітні хвилі в прямокутному металевому хвилеводі. 
12. Дисперсія та явище відсічки в лініях передачі НВЧ. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Постійними завданнями для самостійної роботи є: 
–  робота над лекційним матеріалом з конспектом; 
–  підготовка до колоквіумів; 
–  опрацювання частини лекційного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення: 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Мелков Г.А., Прокопенко О.В. Мікрохвильова електродинаміка та електроніка: 
Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Факультет радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, 2017. 

2. Техніка та напівпровідникова електроніка НВЧ: Навчальний посібник / О.О. Дробахін, 
С.В. Плаксін, В.Д. Рябчій, Д.Ю. Салтиков. – Д.: ДНУ, 2018. – 335 с. 
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