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1. Статус дисципліни: Навчальна дисципліна "Статистична радіофізика" є 

дисципліною блоку вибіркових компонент освітньої програми за освітнім 

рівнем «бакалавр» галузі знань «10. Природничі науки» зі спеціальності 

«105. Прикладна фізика та наноматеріали». 

 

2. Анотація навчальної дисципліни: Програма дисципліни включає в себе 

описання флуктуаційних явищ в радіофізиці, зокрема флуктуацій в 

автоколивальних системах і пов’язаних з ними питань монохроматичності 

автоколивань та стабільності частоти, методів дослідження статистичних явищ 

в радіофізиці, питання про фізичну природу і статистичні характеристики шумів 

в радіоапаратурі. На конкретних прикладах проводиться аналіз перетворення 

шумів коливальними і хвильовими системами  з регулярно-змінними 

параметрами та з параметрами, які змінюються випадковим чином. 

 

3. Мета навчальної дисципліни: Забезпечити студента необхідними знаннями 

із статистичної радіофізики для проектування і використання радіотехнічних 

схем і пристроїв, що використовуються в приладах, лабораторних установках, 

вимірювально-обчислювальних системах. 

 

4. Результати навчання. У результаті вивчення дисципліни «Статистична 

радіофізика» студент отримає підготовку, достатню для подальшого навчання за 

освітньою програмою за спеціальністю Прикладна фізика та наноматеріали 

(спеціалізація Фізична електроніка), самостійного вивчення відповідної 

наукової літератури, розв'язання типових задач цієї області науки. 

Набуття загальних, фахових компетентностей та досягнення програмних 

результатів навчання: 

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-2). 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

(ЗК-4). 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-9). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-10). 

Здатність до постійного розвитку компетентностей у сфері прикладної фізики, 

інженерії та комп’ютерних технологій (ФК-7). 

Здатність використовувати сучасні теоретичні уявлення в галузі фізики для 

аналізу фізичних систем (ФК-8). 

Здатність використовувати методи і засоби теоретичного дослідження та 

математичного моделювання в професійній діяльності (ФК-9). 

Знати і розуміти сучасну фізику на рівні, достатньому для розв’язання складних 

спеціалізованих задач і практичних проблем прикладної фізики (ПРН-1). 



Застосовувати фізичні, математичні та комп'ютерні моделі для дослідження 

фізичних явищ, розробки приладів і наукоємних технологій (ПРН-7). 

 

5. Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

До вивчення дисципліни «Статистична радіофізика» необхідно пройти 

підготовку і скласти іспити/заліки з таких дисциплін: 

 Вища математика (Математичний аналіз, , Диференційні рівняння та 

теорія ймовірностей, Методи математичної фізики)  

 Загальної фізики (Механіка, Молекулярна фізика, Електрика та 

магнетизм, Оптика, Атомна фізика),  

 Теоретична фізика (Статистична фізика, Електродинаміка) 

 Коливання та хвилі. 

 

6а. Засоби оцінювання результатів навчання: 

 Семестрове оцінювання: Навчальний курс містить два змістовні модулі. 

Всі модулі оцінюються максимально в 30 балів.  

 Контрольні роботи (колоквіуми) є складовими частинами відповідних 

модулів. 

 Підсумкове оцінювання (у формі заліку): Білет для заліку складається із 

2 теоретичних питань. Залік оцінюється максимально в 40 балів. 

 

6б. Умови допуску до підсумкового заліку: умовою допуску до заліку є 

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

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

одержання допуску до заліку повинні скласти колоквіум на необхідну 

мінімальну кількість балів. 

 

6в. Критерії оцінювання 

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів умінь (рішення 

задач) і знань (опанування теоретичного матеріалу) 

 

 
Знання 

(мінімум) 

Знання 

(максимум) 

Уміння 

(мінімум)  

Уміння 

(максимум) 

Знання + 

уміння 

(мінімум) 

Знання + 

уміння 

(максимум) 

Результати 

протягом 

семестру 

20 40 10 20 30 60 

 

Іспит 

 

18 30 6 10 24 40 

Підсумкова 

оцінка 

 

40 70 20 30 min 

60 

max 

100 



 

6г. Загальні результати і шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка (за національною шкалою) / National 

grade  
Рівень досягнень, % / Marks, % 

Зараховано / Credited 60-100% 

Не зараховано / Not credited 0-59% 

 

 

 

 

7.1. Програма навчальної дисципліни «Статистична радіофізика» 

 

№  Тема 
Кількість 

годин 

(лекції) 

Контрольні 

роботи 

 
Змістовний модуль 1. Методи теорії випадкових функцій в радіофізиці. 

Моделі випадкових процесів. 

1 Вступ.  Методи теорії випадкових функцій в радіофізиці. 

Випадкові процеси. Багатовимірні статистичні 

характеристики. 

2  

2 Кореляційні і спектральні характеристики випадкових 

процесів. Теорема Вінера-Хінчина. Усереднення по 

ансамблю і часу. 

4 
 

3 Стохастичні диференціальні рівняння. Рівняння Фоккера-

Планка для функції розподілу ймовірності 
4  

4 Моделі випадкових процесів. Гаусівський випадковий 

процес. Вузькополосний шум. Дифузійний 

(вінеровський) процес. Імпульсні випадкові процеси. 

Дробовий шум. 

4 

Колоквіум 1 

Змістовний модуль 2. Шумові коливання в лінійних системах. Статистичні 

явища в параметричних системах 

5 Шумові коливання в лінійних системах. Математичне 

описання лінійних систем. Відгук лінійної системи на 

шумову дію. Фільтрація шуму. 

4 
 

6 Теплові шуми дисипативних лінійних систем . Формула 

Найквіста. 
 

 

2 

 

 

 

7 Спільна дія сигналу і шуму на лінійну систему. 

Фільтрація. Знаходження сигналів скінченної довжини. 

Виділення сигналу із шуму. Рівняння Вінера-Хопфа. 

 

4 

 

8 Оптимальні фільтри і корелятори.  Нелінійне 

перетворення шуму. Нелінійне безінерційне 

перетворення. Амплітудне детектування шуму. Діодний 

детектор із ємнісним фільтром. 

 

2 

 

9 Статистичні явища в параметричних системах. 

Параметричне підсилення і перетворення частоти.  
 

2 

 



10 Перетворення сигналу і шуму в параметричних 

підсилювачах коливань. Одноконтурний параметричний 

підсилювач. Двоконтурний параметричний підсилювач.  

2 
Колоквіум 2 

 Всього 30  

3 кредити 

Лекції     42 год 

Самостійна робота                       48 год. 

Модульні контрольні роботи 2 

Форма заключного контролю  залік 
 

 

 

7.2   Самостійна  робота студентів (СРС).  

 

 Тема СРС Джерело 

інформації 

1.  Марківські процеси. Рівняння Смолуховського [2], 137-144 

2.  Стохастичні методи при невідомому точному розв’язку [1],77 - 98 

3.  Стохастична нестабільність і стохастична стабілізація [1],433-435 

4.  Шумова накачка в параметричних системах. [1], 427-436 

 

 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина I. 

Основні поняття ймовірностей. Елементи теорії випадкових функцій. 

Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. Харків. "Веста". 2007. 192 с. 

2.  А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина II. 

Флуктуаційні явища в радіотехніці та основи статистичної теорії поширення 

хвиль. Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих 

навчальних закладів. Харків. "Веста". 2007. 176 с.  

3. А. О. Мінаков, О. Ф. Тирнов. Статистична радіофізика. Частина III. 

Вплив випадкових неоднорідностей на поширення та розсіювання хвиль. 

Затверджено МОН України як підручник для студентів вищих навчальних 

закладів. Харків. "Веста". 2007. 159 с. 

4. S. M. Rytov, Y. A. Kravtsov, V. I. Tatarskii. Principles of Statistical 

Radiophysics 1: Elements of Random Process Theory. Springer. Softcover reprint of 

the original 1st ed. 1987 Edition. 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sergei+M.+Rytov&text=Sergei+M.+Rytov&sort=relevancerank&search-alias=books
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Valeryan+I.+Tatarskii&text=Valeryan+I.+Tatarskii&sort=relevancerank&search-alias=books


ДОДАТКИ:  
 

9.  Рекомендації до оцінки типів навчальної роботи. 
 

   

Знання 

 

Уміння 

Комуніка-

ційність 

Автономність 

(ініціативність) і 

відповідальність 

1 Лекції 

 

70 30   

 

10а. Результати навчання за дисципліною:  

 
 

Результат навчання 
 

 

 

 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та пороговий 

критерій оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

1 

 

студент повинен 

знати: 

   

1.1 

Основні методи описання 

та аналізу випадкових 

процесів у радіофізиці 

лекційні заняття 

Залік 

контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

д

70 

1.2 

основні методи розв’язку 

стохастичних 

диференціальних рівнянь 

лекційні заняття 
Залік 

контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

1.3 

основні моделі 

випадкових процесів та їх 

кореляційні і спектральні 

характеристики 

лекційні заняття 
Залік 

контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

1.4 

методи знаходження 

сигналу на фоні шуму та 

виділення сигналу із шуму 

лекційні заняття 

Залік 

контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

2 

студент повинен 

вміти: 

 

 

 
д

 30 

2.1 

отримувати кореляційні та 

спектральні 

характеристики для різних 

модельних випадкових 

процесів 

лекційні заняття контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

2.2 

проводити розрахунки 

оптимальних лінійних 

систем в задачах про 

фільтрацію шуму 

 

лекційні заняття 

 

контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

2.3 

розраховувати 

перетворення сигналу і 

шуму в параметричних 

підсилювачах коливань 

 

лекційні заняття 

 

контрольні роботи, завдання для 

самостійної роботи 

 

 

10.б Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 



Програмні результати навчання (назва) ЗНАННЯ (код 1)  УМІННЯ (код 2) 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 

Основні поняття статистичної 

радіофізики 
+ + +     

А) методи теоретичного опису явищ 

статистичної радіофізики 
 +   + +  

Б) методи експериментального 

дослідження явищ статистичної 

радіофізики 

  +  + +  

Розв'язувати типові задачі статистичної 

радіофізики 
      + 

 

 

 


