 Пристрої генерування і формування сигналів  теорія і
схемотехніка радіопередавальних пристроїв.
 Пристрої прийому сигналів 
теорія і схемотехніка радіоприймачів різного призначення.
 Антени та пристрої НВЧ
теорія і конструкція антен, їх
застосування.
 Основи радіолокації  теорія і
практика радіолокаційних систем.
 Метрологія і радіовимірювання  вимірювання фізичних величин і параметрів радіометодами.
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Практику студенти проходять на базі інститутів і підприємств радіоелектронного профілю, зокрема в Інституті
іоносфери МОН і НАН України, Інституті радіофізики і

підприємства з виробництва та продажу комп’ютерної
техніки та багато інших.
Перелік ЗНО з предметів:
1. Українська мова та література
2. Профільний: фізика
3. На вибір: математика або іноземна мова

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
NA T IO N A L T EC H N IC AL U NI V ER S I TY

“KHARKIV POLYTECHNIC INSTITUTE”

Приймальна комісія факультету знаходиться за адресою:
м. Харків, вул. Кирпичова 2, Електрокорпус,
1 поверх, к. 110 або 2 поверх к. 210

НАШІ КОНТАКТИ
Викладацька (057)-707-62-52
Приймальна комісія АП ф-ту
(057)-707-63-57
Сайт кафедри
http://web.kpi.kharkov.ua/re
E-mail: re196@i.ua

ДЕ МИ ЗНАХОДИМОСЯ

електроніки НАН України, ВАТ «Хартрон», ВАТ «Комунар» та ін.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
Випускники спеціальності "Прикладна фізика та наноматеріали" одержують запрошення та влаштовуються на роботу на підприємства радіоелектронної та електротехнічної
промисловості,
в
науководослідні та проектні інститути та
організації, конструкторські бюро, інформаційно-обчислювальні
центри, підприємства зв’язку (в
тому числі  стільникового і супутникового), в системи і мережі передачі і обробки даних,
підприємства енергопостачання,
торгівельні корпорації радіоелектронного напрямку,

Факультет
«Автоматика і приладобудування»

Кафедра

« Радіоелектроніка »

Спеціальність105: «Прикладна фізика та
наноматеріали»
Спеціалізація 105-01: «Інженерія радіоелектронних
систем»

Спеціальність акредитована на найвищому четвертому
рівні. Спеціальність має два освітньо-кваліфікаційних
ступеня: бакалавр (8 семестрів навчання) та магістр (12
семестрів). Навчання здійснюється на бюджетній і контрактній основах за денною формою. Студенти мають можливість пройти підготовку на військовій кафедрі і отримати офіцерське звання.
ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНІСТІ
Випускники спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали» є фахівцями широкого профілю, здатними
розробляти різноманітну радіоелектронну апаратуру (від
телевізійних приймачів до
великих радіотехнічних дослідницьких систем і систем
супутникового зв’язку), займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля, спостереженням геофізичних явищ в атмосфері і
іоносфері, дослідженням космічного простору, об’єктів
Всесвіту, природних ресурсів Землі та інших планет.
Основні напрямки підготовки спеціалістів такі:
 Розробка радіотехнічної і радіофізичної апаратури. Випускник може працювати в спеціалізованих конструкторських бюро електронного і радіофізичного профілю, а також у конструкторських відділах великих заводів.

 Обслуговування складних радіотехнічних систем.
Цей напрямок роботи практично необмежений. Випускники спеціальності можуть працювати інженерами на численних радіостанціях, телеканалах, ретрансляційних мережах, тощо. Особливий попит
на випускників спеціальності
існує у операторів мобільного
зв’язку. Вони працюють інженерами з обслуговування
базових приймально-передавальних станцій стільникової
мережі.
 Проектування і обслуговування антено-фідерних систем широкого і спеціального призначення. Від антен
супутникового телебачення до антен дальнього космічного зв’язку зможуть проектувати і обслуговувати випускники спеціальності.
 Дослідження космічної середи, об’єктів всесвіту,
природних ресурсів Землі та інших планет. Спеціальними радіофізичними методами такі дослідження ведуться в Україні, Росії, США та інших країнах світу.
Інженери-радіофізики можуть працювати в цій галузі як
розробники спеціальної апаратури, так і як вченідослідники. Випускники спеціальності працюють у науково-дослідних лабораторіях багатьох країн.
 Розробка і обслуговування складних електронних систем, в тому числі комп’ютерних і комп’ютеризованих систем автоматичного управління. Такі системи
в наш час широко застосовуються у всіх галузях народного господарства. Багато випускників спеціальності
плідно працюють у цій галузі.

 Розробка і обслуговування електронних систем енергопостачання. Зараз важко уявити
постачання тепла, електрики,
газу в наші домівки і на підприємства без електронних систем
розподілення, регулювання, обліку тощо. Інженери нашої спеціальності знаходять своє місце
в цій важливій галузі.
ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ
СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
“Прикладна фізика та наноматеріали”
Багатосторонні знання випускників з цієї спеціальності
базуються на глибокому вивченні циклу фундаментальних
і спеціальних дисциплін.
Основні фундаментальні дисципліни:
 Вища математика. Математичний аналіз, аналітичну
геометрію і диференціальні рівняння студенти вивчають
на протязі трьох перших семестрів.
 Фізика. Цей предмет вивчається у рамках загальної фізики і спеціальних розділів фізики.
 Електрика та магнетизм. В рамках цієї дисципліни
вивчається поглиблений курс теоретичної електротехніки.
 Методи математичної фізики. Вивчаються методи
математики, як і ш ир о ко зас то со в ую т ьс я р а д і о фіз и ко ю і е ле ктр о н і ко ю.
 Електродинаміка. Один з основних предметів спеціальності. Глибоко вивчається теорія електромагнітних полів.
Основні спеціальні дисципліни:
 Напівпровідникова та оптична електроніка.
Вивчаються основи фізики твердого тіла, мікро- і
наноелектроніки.
 Основи радіоелектроніки. Вивчається теорія
елементної бази радіоелектронних пристроїв.
 Фізична електроніка. В цьому курсі студенти
опановують радіофізичні методи дослідження.
 Радіотехнічні кола та сигнали. Вивчається теорія радіотехнічних кіл та сигналів.
 Поширення радіохвиль  теорія поширення електромагнітних хвиль у різноманітних середовищах.

