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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни “Електродинаміка” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», галузі знань 01 

Освіта,  спеціальності 014 Середня освіта (ФІЗИКА). 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни “Електродинаміка” є загальні методи дослідження 

довільних класичних електродинамічних систем. В програму включено математичний апарат 

електродинаміки, основи електромагнетизму, теорія електромагнетизму Максвелла та деякі 

практично важливі сучасні застосування електродинаміки. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з загальною фізикою, елементарною та вищою математикою і з 

класичною механікою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни „Електродинаміка" є формування у студентів 

розуміння фундаментальних фізичних ідей електромагнетизму, їх знайомство з сучасними 

відомостями про найважливіші закони електричних і магнітних природних явищ та їх навчання 

самостійно й творчо працювати, використовуючи отримані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Електродинаміка” є знайомство студентів з 

основними моделями електродинаміки, з методами розв’язання задач, демонстрація застосування 

математичного апарату до вирішення проблем електродинаміки, формування фізичного стилю 

мислення та світогляду студентів та їх навчання самостійно й творчо працювати, використовуючи 

отримані знання. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

1) природні електричні та магнітні явища, закони електродинаміки, методи їх фізичного 

дослідження; 

2) фізичні теорії електродинаміки та їх математичні форми; 

3) діалектико-матеріалістичне розуміння принципів і проблем “Електродинаміки”; 

вміти: 

1) застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних електромагнітних 

явищ; 

2) правильно визначати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій до 

електромагнітних явищ; 

3) оцінювати ступінь вірогідності результатів, отриманих за допомогою експериментальних 

або математичних методів дослідження; 

4) розв’язувати конкретні задачі з електродинаміки. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 6 кредитів ЄКТС 180 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  

 

Модуль 1. Електростатика і магнітостатика 

Тема 1.1. Загальні питання електростатики 

Електричні заряди. Закон Кулона. Напруженість електричного поля. Векторні лінії 

електростатичного поля. Електричне поле у діелектрику. Електрична індукція. Теорема Гауса - 

Остроградського. Перша та друга формули Гріна. Формальний розв'язок граничних задач 

електростатики за допомогою функції Гріна. 

Тема 1.2. Граничні задачі електростатики. 
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Метод зображень. Метод інверсії. Розклад по ортогональним функціям. Відокремлення 

змінних. Рівняння Лапласа в декартових координатах. Граничні задачі з азимутальною симетрією. 

Граничні задачі в цілиндричних координатах. 

Тема 1.3. Магнітостатика. 

Магнітні диполі. Закон Біо і Савара. Магнітна індукція. Закон Ампера. Основні закони 

магнітостатики в диференціальній формі. Векторний потенціал магнітна індукція кругового контуру 

струму. 

Модуль 2. Змінні у часі поля. Закони збереження 

Тема 2.1. Експериментальні основи класичної електродинаміки. 

Закон індукції Фарадея. Правило Ленца. Енергія магнітного поля. Електрорушійна сила. 

Диференціальна форма закону Фарадея. 

Тема 2.2. Максвеллівський струм зміщення. Рівняння електродинаміки Максвелла. 

Неповнота законів Кулона, Ампера, Фарадея, відсутності магнітних зарядів для опису змінних 

у часі полів. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла. 

Тема 2.3. Електромагнітне поле. 

Електромагнітне поле у вакуумі. Векторний і скалярний потенціали електромагнітного поля. 

Електромагнітне поле в середовищі. Основні поняття і рівняння. 

Тема 2.4. Калібровочні перетворення потенціалів електромагнітного поля. 

Лоренцева калібровка потенціалів електромагнітного поля. Кулонівська калібровка 

потенціалів електромагнітного поля. 

Тема 2.5. Функція Гріна для хвильового рівняння. 

Метод функції Гріна для отримання значень векторного і скалярного потенціалів. Рівняння 

для функції Гріна. Побудова функції Гріна з врахуванням фізичних міркувань. Функція Гріна із 

запізнюванням. Отримання часткового рішення для потенціалів із запізнюванням. 

Тема 2.6. Задача розв'язання хвильового рівняння з початковими умовами. 

Побудова загального розв'язку хвильового рівняння для потенціалів. Інтегральне 

представлення рішення Кірхгофа. Принцип Гюйгенса. 

Тема 2.7. Закон збереження енергії в електродинаміці. 

Закон збереження електромагнітної енергії - Теорема Пойнтінга. Закон збереження в інтегральній та 

у диференціальній формі. Потік електромагнітної енергії - вектор Пойнтінга. Сила Лоренца. 

Збереження моменту кількості руху комбінованої системи часток і полів. 

Тема 2.8. Макроскопічні рівняння електродинаміки Максвелла. 

Пряме виведення макроскопічних рівнянь електромагнітного поля із мікроскопічних рівнянь.  

Випромінювання і поширення електромагнітних хвиль у суцільному середовищі. 

Модуль 3. Плоскі електромагнітні хвилі 

Тема 3.1. Плоскі електромагнітні хвилі у середовищі. 

Визначення плоскої хвилі. Плоска поперечна монохроматична електромагнітна хвиля у 

непровідній речовині. Однорідні рівняння Максвелла. Однорідне хвильове рівняння. Фазова 

швидкість і хвильовий вектор плоскої поперечної електромагнітної хвилі. Взаємна ортогональність 

векторів напруженості електричного поля та індукції магнітного поля, а також їх ортогональність 

хвильовому вектору. Комплексний вектор Пойтінга. Щільність енергії електромагнітного поля. 

Тема 3.2. Лінійна, кругова та еліптична поляризація плоскої електромагнітної хвилі. 

Визначення лінійної поляризації плоскої поперечної електромагнітної хвилі. Визначення 

кругової та еліптичної поляризації плоскої поперечної електромагнітної хвилі. Ліва кругова 

поляризація (позитивна спіральність). Права кругова поляризація (від'ємна спіральність). 

Тема 3.3. Суперпозиція плоских електромагнітних хвиль, які розповсюджуються в одному 

напрямку. 

Хвильовий пакет. Фурьє-спектр. Групова швидкість електромагнітних хвиль. Дисперсія 

електромагнітних хвиль у речовині. Нормальна і аномальна дисперсія. Залежність групової і фазової 

швидкостей від частоти в областях нормальної і аномальної дисперсії. 

Тема 3.4. Відбиття та заломлення електромагнітних хвиль на плоскій границі розділу між 

діелектриками. 

Кінематичні характеристики явищ відбиття і заломлення: Закон відбиття та Закон заломлення 

Снелліуса. Динамічні характеристики явищ відбиття і заломлення: інтенсивність відбитого і 
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заломленого світла. Поляризація плоскої електромагнітної хвилі при відбитті від плоскої границі розділу. 

Кут Брюстера. Повне внутрішнє відбиття плоскої електромагнітної хвилі на плоскій границі розділу. 

Модуль 4. Елементи спеціальної теорії відносності. Хвилеводи і резонатори 

Тема 4.1. Швидкість електромагнітної хвилі (світла) у просторі. 

Електродинамічні передумови спеціальної теорії відносності. Перетворення Галілея. Питання 

швидкості світла (електромагнітної хвилі) та існування ефіру. Постулати спеціальної теорії 

відносності та перетворення Лоренца. 

Тема 4.2. Хвилеводи електромагнітного поля. 

Хвилевод. Особливості електромагнітних хвиль у хвилеводах. Електричні хвилі у хвилеводах. 

Магнітні хвилі у хвилеводах. Діелектричні хвилеводи електромагнітного поля. 

Тема 4.3. Електромагнітні хвилі у прямокутному і круглому хвилеводі. 

Система хвиль у прямокутному хвилеводі. Система хвиль у круглому хвилеводі. Хвилеводи 

довільної форми. Фазова і групова швидкості. Розповсюдження та затухання хвиль у хвилеводі. 

Швидкість хвиль у хвилеводі. 

Тема 4.4. Резонатори електромагнітного поля. 

Вільні коливання об'ємних резонаторів. Стоячі хвилі у прямокутній полості. Цілиндричні 

резонатори. Вимушені коливання об'ємних резонаторів. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Тести, комп’ютерний клас з підключенням до Інтернету. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен. 
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