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Тематика лекцій Рекомендовані джерела 
Самостійна 

робота (год.) 

1 2 3 

Вступ. Основні засади, на яких ґрунтуються 

положення дисципліни. 
[1, стр.7-14]; [3, стр.5-34] 

 
2 

Приймальні антени радіо- та телевізійного 

мовлення. Антени кілометрових і 

гектометрових хвиль 

[1, стр.181-184];  
[2, стр.4-21] 

2 

Приймальні антени радіо- та телевізійного 

мовлення. Антени ультракоротких хвиль. 

[1, стр.272-274; 292-294; 
296-300]; [2, стр.113-122; 

146-158] 

2 

Антени мобільних абонентських терміналів. 
[1, стр.183-186; 274-279]; 

[3, стр.90-113]  
2 

Антени супутникового телебачення. 

Однодзеркальні антени. 

[1, стр. 250-257]; [2, стр. 

36-65]; [3, стр. 55-58; 114-

133] 

2 

Антени супутникового телебачення. 

Дводзеркальні антени. 

[1, стр. 258-259]; [3, стр. 

59-64; 114-133] 
2 

Антени супутникової системи навігації та 

зв’язку. 

[1, стр.274-279]; 

[3, стр.90-92] 
2 

Модульна контрольна робота №1 
Повтор всіх попередніх 

джерел за 1 модулем 
3 

Антени базових станцій транкінгових та 

стільникових систем рухомого зв’язку. 

Ненапрямлені одноелементні та 

багатоелементні антени. 

[3, стр.65-76] 2 

Антени базових станцій транкінгових та 

стільникових систем рухомого зв’язку. 

Напрямлені антени. 

[3, стр.77-88]; 
[2, стр.87-112] 

2 

Антени станцій радіоконтроля та 

радіомоніторингу. Контрольні та 

вимірювальні антени КХ діапазону. 

[3, стр.187-193] 2 

Антени станцій радіоконтроля та 

радіомоніторингу. Контрольні та 

вимірювальні антени ДВЧ/НВЧ діапазонів. 

[3, стр.194-206] 2 

Антени радіорелейних станцій. [3, стр.134-140] 2 

Антені решітки радіолокаційних та 

навігаційних систем. Принципи побудови. 
[1, стр.312-327] 2 

1 2 3 



Антені решітки радіолокаційних та 

навігаційних систем. Антени авіаційних 

систем локації та спостереження. 

[2, стр.66-86] 2 

Вимірювання параметрів антен та антенно-

фідерних трактів. 
[4, стр. вибірково] 2 

Модульна контрольна робота №2 
Повтор всіх попередніх за 

2 модулем 
3 
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