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1. Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Мікрохвильова 

електроніка та електродинаміка» є дисципліною блоку вибіркових компонент 

для студентів за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань «10 Природничі 

науки» зі спеціальності «105 Прикладна фізика  та наноматеріали». 

2. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна 

«Мікрохвильова електроніка та електродинаміка» – необхідна складова 

формування професійного світогляду фахівця зі спеціальності «Прикладна 

фізика». Вона містить загальні властивості електромагнітних хвиль, 

особливості мікрохвильового діапазону частот, основи мікрохвильової 

електродинаміки, загальні властивості плоских електромагнітних хвиль, 

загальні властивості мікрохвильових ліній передачі.  

3.  Метою навчальної дисципліни «Мікрохвильова електроніка та 

електродинаміка» є вивчення фізичних основ електромагнітних хвиль 

мікрохвильового діапазону, їх генерації та поширення в мікрохвильових лініях 

передачі. 

4  Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни 

«Мікрохвильова електроніка та електродинаміка» : 

Студент повинен знати:  

системи рівнянь Максвелла в диференціальній та інтегральній формах 

запису, граничні умови для електромагнітних хвиль мікрохвильового діапазону, 

загальні властивості плоских електромагнітних хвиль, неоднорідні плоскі хвилі, 

ТЕ- та ТМ-хвилі, загальні властивості мікрохвильових ліній передач, 

класифікацію мікрохвильових ліній передачі, дисперсію та явище відсічки в 

мікрохвильових лініях передачі. 

Студент повинен вміти: 

отримувати хвильові рівняння для хвиль мікрохвильового діапазону, 

отримувати дисперсійні співвідношення для хвиль мікрохвильового діапазону, 

отримувати тензори електричної та магнітної проникності, проектувати та 

пропонувати трактові елементи пристроїв обробки сигналів мікрохвильового 

діапазону. 

 

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни. 
Навчальна дисципліна «Мікрохвильова електроніка та електродинаміка» 

має зв'язок з навчальними дисциплінами «Математичний аналіз», «Електрика 

та магнетизм», «Радіотехнічні кола та сигнали», «Диференційні рівняння та 

теорія ймовірностей», «Основи фізичної електроніки», «Коливання та хвилі», 

які викладаються на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних 

систем на І, II, III курсах. 

6. Засоби оцінювання результатів навчання. 

- Семестрове оцінювання. Навчальний курс містить три змістовні 

модулі, які оцінюються максимально від 20 до 25 балів. 

-  Робота в аудиторії  є частиною відповідного модуля, контрольні 

роботи та колоквіуми є складовими відповідних модулів. 



- Колоквіум проводяться після завершення відповідних тем. 

- Письмова контрольна робота проводиться після завершення 

відповідних тем. 

- Підсумкове оцінювання (у формі іспиту): Завдання складається із 

2-х теоретичних питань та 1-ї задачі. Кожне питання та задача оцінюється від 0 до 

10 балів 

7. Умови допуску до підсумкового іспиту:  Умовою допуску до іспиту є 

отримання студентом протягом семестру (сумарно) не менше ніж 30 балів. 

Студенти, які сумарно протягом семестру набрали меншу кількість балів, для 

одержання допуску до іспиту повинні написати на необхідну мінімальну 

кількість балів додаткову контрольну роботу.  

8. Критерії оцінювання: протягом семестру передбачено проведення 

двох колоквіумів та модульної контрольної роботи. Кожен колоквіум та 

модульна контрольна робота оцінюється максимум по 20 балів. Максимальна 

кількість балів, яка може бути нарахована студенту протягом семестру – 70 

балів. 

Якщо студент з поважних причин був відсутній при проведенні 

колоквіуму або написанні модульної контрольної роботи з лекційного 

матеріалу, він має право на одне перескладання з можливістю отримання 

максимальної кількості балів. Термін перескладання визначається викладачем. 

 

Система контролю 

Курс «Мікрохвильова електроніка та електродинаміка» складається з 

трьох змістовних модулів (ЗМ-1, ЗМ-2, ЗМ-3) у сьомому семестрі. 

Навчальним планом на вивчення курсу відведено 3 кредити (42 години лекцій). 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою. Передбачено 3 підсумкові модульні контролі (ПМК-1, ПМК-2, 

ПМК-3), та комплексний підсумковий модуль (КПМ) – іспит. 

 

Підсумкова оцінка (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою 

 

Максимальна кількість балів 

 

 Вид контролю 

ПМК-1 ПМК-2 ПМК-3 КПМ ПО 

за колоквіум 1 20 - - 

30 100 за колоквіум 2 - 20 - 

за модульну контрольну роботу 1 - - 20 

за питання та відповіді на 
лекції 

5 5  

Всього 25 25 20 30 100 

 



Примітка. Студенти, які за сумою трьох модульних контролів набрали 

менше 30 балів, до іспиту не допускаються. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 
За шкалою 

Університету (100-
бальною системою) 

Оцінка за 
національною шкалою 

та шкалою 
Університету 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно – 5 А – відмінно 

85-89 
добре – 4 

В – добре (дуже добре) 

75-84 С – добре 

65-74 
задовільно – 3 

D – задовільно 

60-64 Е – задовільно (достатньо) 

35-59 незадовільно – 2 
FХ – незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

1-34 незадовільно – 2 

F – незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисциплін 



Тематичний план курсу 

 

Змістовний модуль 1 

№ Назва теми 
Кількість годин 

Всьо

го 

Лекц

ії 

Лабо

рато

рні 

СРС 

1 Вступ. Загальні властивості 

електромагнітного поля. Загальні 

властивості електромагнітних хвиль. 

 2  2 

2 Мікрохвильовий діапазон частот.  2  2 

3 Особливості мікрохвильового діапазону 

частот. Електромагнітні процеси в 

мікрохвильових колах. Явище запізнення 

коливань. Наявність випромінювання в 

мікрохвильових колах. Прояв інерції носіїв 

заряду, що рухаються. Явище скін-ефекту. 

Наявність вікон прозорості в атмосфері 

Землі. Можливість резонансної взаємодії 

мікрохвильового електромагнітного 

випромінювання з речовиною. 

 4  4 

4 Мікрохвильові коливання та хвилі в науці, 

техніці та побуті. Системи зв’язку. 

Радіолокація та радіонавігація. 

Радіоастрономія. Дослідження властивостей 

речовини. Метрологія. Нові технології та 

застосування в побуті. Застосування в 

медицині та біології. Військові 

застосування. 

 4  4 

 Модульний контроль (Колоквіум 1)     

 

Змістовний модуль 2 

5 Рівняння електромагнітного поля. Система 

рівнянь Максвелла в диференціальній та 

інтегральній формах запису. Симетрична 

форма запису рівнянь Максвелла.  

 2  2 

6 Струми зміщення. Закони повного струму. 

Рівняння неперервності. Закони збереження 

електричного та магнітного зарядів. 

 2  2 

7 Векторні та скалярні поля в 

електродинаміці. Класифікація 

електромагнітних явищ. Джерела 

електромагнітного поля. 

 2  2 



№ Назва теми 
Кількість годин 

Всьо

го 

Лекц

ії 

Лабо

рато

рні 

СРС 

8 Матеріальні рівняння. Електрофізичні 

параметри середовищ. Частотна та 

просторова дисперсія середовищ. 

Діелектрики, провідники та магнетики.  

 2  2 

9 Граничні умови. Граничні умови для 

тангенціальних складових векторів поля. 

Граничні умови для нормальних складових 

векторів поля.  

 2  2 

10 Енергетичні характеристики 

електромагнітного поля. Векторні хвильові 

рівняння. 

 2  2 

11 Метод комплексних амплітуд. 

Електродинамічні потенціали. 

Електродинамічні задачі та умови їх 

розв’язку. 

 4  6 

 Модульний контроль (Колоквіум 2)     

 

Змістовний модуль 3 

12 Плоскі електромагнітні хвилі. Загальні 

властивості плоских хвиль в лінійному 

однорідному ізотропному середовищі. 

Поляризація електромагнітних хвиль. 

Стоячі хвилі. Нормальне падіння плоскої 

хвилі на плоску границю розділу двох 

середовищ. Узагальнені плоскі хвилі. 

Похиле падіння плоскої хвилі на плоску 

границю розділу двох середовищ. 

 4  4 

13 Неоднорідні плоскі хвилі. ТМ- та ТЕ-хвилі. 

Плоскі хвилі в дисипативних середовищах. 

Плоскі хвилі в різних середовищах. Скін-

ефект. 

 4  4 

14 Загальні властивості мікрохвильових ліній 

передачі. Класифікація мікрохвильових 

ліній передачі. Телеграфні рівняння. 

Поширення електромагнітних хвиль між 

двома паралельними ідеально провідними 

площинами. 

 4  6 

15 Дисперсія та явище відсічки в 

мікрохвильових лініях передачі. 
 2  4 



Електромагнітні хвилі в лініях передачі з 

втратами. 

 Контрольна робота     

 Загалом  42  48 

Лекцій      42 год. 

Модульні контрольні роботи  2 

Самостійна робота студентів  48 

Форма заключного контролю  іспит 

 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Мелков Г.А., Прокопенко О.В. Вибрані розділи з курсу 

«Мікрохвильова електродинаміка та електроніка»: навч. посіб. – К.: 

Радіофізичний факультет Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, 2013. – 226 с. 

2. Зависляк І.В., Мартиш Є.В., Попов М.О., Васильків І.В. 

Мікрохвильова електродинаміка в задачах: навч. посіб. – К : ВПЦ "Київський 

університет", 2015. – 111 с. 

 

ДОДАТКИ 

І Завдання навчальної дисципліни (навчальні цілі): 

Дисципліна спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя  

ЗК 4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності  

ЗК 9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 10 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ФК 7 Здатність до постійного поглиблення знань в галузі прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій 

ФК 8 Здатність розуміти і використовувати сучасні теоретичні уявлення в 

галузі фізики для аналізу станів та властивостей фізичних систем 

ФК 9 Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження 

та математичного моделювання для опису фізичних об'єктів, пристроїв та 



процесів 

 

ІІ Програмні результати навчання за дисципліною 

ПРН 1 Розуміти предметну область сучасної прикладної фізики та 

математики. 

ПРН 2 Знати основи технологій та методів дослідження властивостей 

речовин і матеріалів, включаючи наноматеріали. 

ПРН 7 Вміти застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для 

дослідження фізичних явищ, приладів і наукоємних технологій. 

 
 


