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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Галузь знань,  

спеціальність,  

освітній рівень 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження  

з дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Галузь знань 

01   Освіта  
(шифр і назва) 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

3  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  –  6 
6  

Лекції 

Спеціальність 

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва) 

Загальна кількість годин – 180 
36  

Практичні, семінарські 

Модулів – 4 
36  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної робо-

ти – 0,67 

–  

Освітній рівень: 

бакалавр 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

108  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни “Електродинаміка” є загальні методи дослідження 

довільних класичних електродинамічних систем. В програму включено математичний апарат елект-

родинаміки, основи електромагнетизму, теорія електромагнетизму Максвелла та деякі практично ва-

жливі 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 розу-

міння фундаментальних фізичних ідей електромагнетизму, їх знайомство з сучасними відомостями 

про найважливіші закони електричних і магнітних природних явищ та їх навчання самостійно й тво-

рчо працювати, використовуючи отримані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Електродинаміка” є знайомство студентів з ос-

новними моделями електродинаміки, з методами розв’язання задач, демонстрація застосування ма-

тематичного апарату до вирішення проблем електродинаміки, формування фізичного стилю мислен-

ня 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 дос-

лідження; 

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 елект-

ромагнітних явищ; 

3) оцінювати ступінь вірогідності результатів, отриманих за допомогою експериментальних 

або математичних методів дослідження; 

4) розв’язувати конкретні задачі з електродинаміки. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

6 семестр 

 

Модуль 1. Електростатика і магнітостатика 

Тема 1.1. Загальні питання електростатики 

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

татичного поля. Електричне поле у діелектрику. Електрична індукція. Теорема Гауса - Остроградсь-

кого. Перша та друга формули Гріна. Формальний розв'язок граничних задач електростатики за до-

помогою функції Гріна. 

Тема 1.2. Граничні задачі електростатики. 

Метод зображень. Метод інверсії. Розклад по ортогональним функціям. Відокремлення змін-

них. Рівняння Лапласа в декартових координатах. Граничні задачі з азимутальною симетрією. Грани-

чні задачі в цілиндричних координатах. 

Тема 1.3. Магнітостатика. 
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Магнітні диполі. Закон Біо і Савара. Магнітна індукція. Закон Ампера. Основні закони магні-

тостатики в диференціальній формі. Векторний потенціал магнітна індукція кругового контуру стру-

му. 

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. Ди-

ференціальна 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 потенціа-

лів 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 запі-

знюванням. 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 представ-

лення 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. Збережен-

ня 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 не-

провідній речовині. Однорідні рівняння Максвелла. Однорідне хвильове рівняння. Фазова швидкість 

і хвильовий вектор плоскої поперечної електромагнітної хвилі. Взаємна ортогональність векторів на-

пруженості 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 кру-

гової 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 на-

прямку. 

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

тромагнітних 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 діе-

лектриками. 

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

Снелліуса. Динамічні характеристики явищ відбиття і заломлення: інтенсивність відбитого і залом-

леного 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. 
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Електродинамічні передумови спеціальної теорії відносності. Перетворення Галілея. Питання 

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

сті 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 ре-

зонатори. Вимушені коливання об'ємних резонаторів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться  6  кредитів ЄКТС  180  годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь

о
го

  

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

А
у
д

и
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р
н

і 

Л
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р
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н

і 
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к
і)

 

Л
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о
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р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

  

А
у
д

и
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р
н

і 

Л
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ц
ії

 

П
р
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ти
ч
н

і 
(с

ем
ін
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к
і)

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

Модуль 1. Електростатика і магнітостатика 

Тема 1.1. Загальні питання 

електростатики 

6 – – – – 6       

Тема 1.2. Граничні задачі 

електростатики 

10 4 2 2 – 6       

Тема 1.3. Магнітостатика 10 4 2 2 – 6       

Разом за модулем 1 26 8 4 4 – 18       

Модуль 2. Змінні у часі поля. Закони збереження  

Тема 2.1. Експериментальні 

основи класичної електро-

динаміки 

10 4 2 2 – 6       

Тема 2.2. Максвеллівський 

струм зміщення. Рівняння 

електродинаміки Максвел-

ла 

4 4 2 2 – –       

Тема 2.3. Електромагнітне 

поле 

10 4 2 2 – 6       

Тема 2.4. Калібровочні пе-

ретворення потенціалів 

електромагнітного поля 

10 4 2 2 – 6       

Тема 2.5. Функція Гріна для 

хвильового рівняння 

10 4 2 2 – 6       

Тема 2.6. Задача розв'язання 

хвильового рівняння з по-

чатковими умовами рішен-

ня Кірхгофа 

10 4 2 2 – 6       

Тема 2.7. Закон збереження 

енергії в електродинаміці 

10 4 2 2 – 6       

Тема 2.8. Макроскопічні рі-

вняння електродинаміки 

Максвелла 

10 4 2 2 – 6       

Разом за модулем 2 74 32 16 16 – 42       

Модуль 3. Плоскі електромагнітні хвилі 

Тема 3.1. Плоскі електро-

магнітні хвилі у середовищі 

10 4 2 2 – 6       

Тема 3.2. Лінійна, кругова 

та еліптична поляризація 

плоскої електромагнітної 

хвилі 

10 4 2 2 – 6       

Тема 3.3. Суперпозиція 

плоских електромагнітних 

10 4 2 2  6       
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хвиль, які розповсюджу-

ються в одному напрямку 

Тема 3.4. Відбиття та зало-

млення електромагнітних 

хвиль на плоскій границі 

розділу між діелектриками 

10 4 2 2 – 6       

Разом за модулем 3 40 16 8 8 – 24       

Модуль 4. Елементи спеціальної теорії відносності. Хвилеводи і резонатори 

Тема 4.1. Швидкість елект-

ромагнітної хвилі (світла) у 

просторі 

10 4 2 2 – 6       

Тема 4.2. Хвилеводи елект-

ромагнітного поля 

10 4 2 2 – 6       

Тема 4.3. Електромагнітні 

хвилі у прямокутному і 

круглому хвилеводі 

10 4 2 2 – 6       

Тема 4.4. Резонатори елект-

ромагнітного поля 

10 4 2 2 – 6       

Разом за модулем 4 40 16 8 8 – 24       

Усього: 180 72 36 36 – 108       

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Граничні задачі електростатики 2 

2. Магнітостатика 2 

3. Закон індукції Фарадея. Правило Ленца 2 

4. Максвеллівський струм зміщення. Рівняння Максвелла 2 

5. Електромагнітне поле 2 

6. Калібровочні перетворення потенціалів електромагнітного поля 2 

7. Функція Гріна для хвильового рівняння 2 

8. Задача розв'язання хвильового рівняння з початковими умовами 2 

9. Закон збереження енергії в електродинаміці 2 

10. Макроскопічні рівняння електродинаміки Максвелла 2 

11. Плоскі електромагнітні хвилі у середовищі 2 

12. Лінійна, кругова, еліптична поляризація плоскої електромагнітної хвилі 2 

13. Суперпозиція плоских електромагнітних хвиль одного напрямку 2 

14. Відбиття та заломлення електромагнітних хвиль на плоскій границі розділу 2 

15. Швидкість електромагнітної хвилі (світла) у просторі 2 

16. Хвилеводи електромагнітного поля 2 

17. Електромагнітні хвилі у прямокутному і круглому хвилеводі 2 

18. Резонатори електромагнітного поля 2 

 Разом 36 

 

 

6. Лабораторні заняття не передбачені 
 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Загальні питання електростатики 6 
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2. Граничні задачі електростатики 6 

3. Магнітостатика 6 

4. Експериментальні основи класичної електродинаміки 6 

5. Електромагнітне поле 6 

6. Калібровочні перетворення потенціалів електромагнітного поля 6 

7. Функція Гріна для хвильового рівняння 6 

8. Задача розв'язання хвильового рівняння з початковими умовами 6 

9. Закон збереження енергії в електродинаміці 6 

10. Макроскопічні рівняння електродинаміки Максвелла 6 

11. Плоскі електромагнітні хвилі у середовищі 6 

12. Лінійна, кругова та еліптична поляризація плоскої електромагнітної хвилі 6 

13. Суперпозиція плоских електромагнітних хвиль одного напрямку 6 

14. Відбиття та заломлення електромагнітних хвиль на плоскій границі розділу 6 

15. Швидкість електромагнітної хвилі (світла) у просторі 6 

16. Хвилеводи електромагнітного поля 6 

17. Електромагнітні хвилі у прямокутному і круглому хвилеводі 6 

18. Резонатори електромагнітного поля 6 

 Разом 108 

 

 

8. Методи навчання 
Лекції, практичні заняття, самостійні роботи, індивідуальні навчально-дослідні роботи, тесту-

вання (контрольні роботи). 

 

 

9. Форми і методи контролю 
Самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, тестування (контрольна робота). 

 

10. Критерії оцінювання знань студентів  
Відповіді студентів оцінюються за 100-бальною системою (з отриманням кількості балів від 1 

до 100) згідно з кваліфікаційними вимогами до спеціальності. 

Оцінка від 90 до 100 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування 

для відповіді не тільки рекомендованої літератури, а й додаткової; вміння використовувати теорію для 

виконання конкретних практичних завдань, тобто студент обрав оригінальний спосіб розв’язування 

задачі, виявив творчість, при цьому суттєво вийшов за межі програмного матеріалу. Оформлення від-

повіді повинно бути акуратним, логічним і в літературному відношенні – бездоганним. 

Оцінка від 74 до 89 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вмін-

ня орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язування практичних задач; від-

повідь може бути неповна в непринциповому відношенні, всі принципово важливі моменти висвітле-

ні повно; практичне завдання виконане в цілому правильно, але при його виконанні припускаються 

окремі помилки. Оформлення виконаного завдання має бути охайним. 

Оцінка від 60 до 73 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для 

розв’язування практичних задач; за умови, якщо студент при відповіді продемонстрував розуміння 

основних положень матеріалу навчальної дисципліни, але у відповіді є суттєві помилки. 

Оцінка від 35 до 59 балів ставиться за не опанування значної частини програмного матеріалу, 

якщо студент не може правильно виконати практичне завдання. 

Оцінка від 1 до 34 балів ставиться студенту, що не опанував програмний матеріал, не може 

правильно виконати практичне завдання. 

 

 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
Для екзамену 
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Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

 

Змістовий модуль № 2 
Змістовий модуль 

№ 3 

Змістовий модуль 

№ 4 

 

Т11 Т12 Т13 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т31 Т32 Т33 Т34 Т41 Т42 Т43 Т44  

60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

 

Т11 – Загальні питання електростатики; 

Т12 – Граничні задачі електростатики; 

Т13 – Магнітостатика; 

Т21 – Експериментальні основи класичної електродинаміки; 

Т22 – Максвеллівський струм зміщення. Рівняння електродинаміки Максвелла: 

Т23 – Електромагнітне поле; 

Т24 – Калібровочні перетворення потенціалів електромагнітного поля; 

Т25 – Функція Гріна для хвильового рівняння; 

Т26 – Задача розв'язання хвильового рівняння з початковими умовами; 

Т27 – Закон збереження енергії в електродинаміці; 

Т28 – Макроскопічні рівняння електродинаміки Максвелла; 

Т31 – Плоскі електромагнітні хвилі у середовищі; 

Т32 – Лінійна, кругова та еліптична поляризація плоскої електромагнітної хвилі; 

Т33 – Суперпозиція плоских електромагнітних хвиль, які розповсюджуються в одному напрямку; 

Т34 – Відбиття та заломлення електромагнітних хвиль на плоскій границі розділу між діелектриками; 

Т41 – Швидкість електромагнітної хвилі (світла) у просторі; 

Т42 – Хвилеводи електромагнітного поля; 

Т43 – Електромагнітні хвилі у прямокутному і круглому хвилеводі; 

Т44 – Резонатори електромагнітного поля. 

 

 

12. Шкала оцінювання: ECTS та національна для заліку 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Для заліку 

90 – 100  

зараховано 74-89 

60-73 

35-59  з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю  

повторного складання 

1-34  з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 
Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти ла-

бораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи. Студенти мають доступ до елек-

тронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

 

14. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. М.: ВШ, 1990. – 460 с. 

2. Федорченко А.М. Теоретична фізика, т.1. Класична механіка і електродинаміка, Київ: ВШ, 1992. – 

430 с. 

3. Савельев И.В. Основы теоретической физики: Учеб. руководство: Для вузов. В 2 т. Т. 1. Механика и 

электродинамика. М.: Наука, 1991. – 496 с. 
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4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1967. – 460 с. 

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Краткий курс теоретической физики. Кн. 1. Механика. Электродина-

мика. . – М.: Наука, 1969. – 272 с. 

6. Макарець М.В., Решетняк В.Ю., Романенко О.В. Задачі з класичної електродинаміки, Київ: Вид. 

КНУ, 2006. – 310 с. 

7. Джексон Дж. Классическая электродинамика. М.: Мир, 1965. – 702 с. 

8. Тамм И.Е. Основы теории электричества. М.: Наука, 1966. – 624 с. 

9. Каценеленбаум Б.З. Высокочастотная электродинамика. М.: Наука, 1966. – 240 с. 

10. Сборник задач по теоретической физике: Учеб. Пособие для вузов / Гречко Л.Г., Сугаков В.И., 

Томасевич О.Ф., Федорченко А.М. М.: Высш. шк., 1984. – 264 с. 

11. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. М.: Сов. радио, 1957. – 582 с. 

 

Допоміжна 

1. Иваненко Д., Соколов А. Классическая теория поля. М.: ГИТТЛ, 1951. – 480 с. 

2. Зоммерфельд А. Электродинамика. М.: ИЛ, 1958. – 502 с. 

3. Пейн Г. Физика колебаний и волн. М.: Мир, 1979. – 390 с. 

4. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике. М.: ГИФМЛ, 1962. – 480 с. 

5. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. М.: Наука, 1985. – 

420 с. 

6. Иос Г. Курс теоретической физики. Ч. 1. Механика и электродинамика. – М.: Наука, 1963. – 580 с. 

7. Лапта С.І. Основи класичної механіки. Коливання механічних систем з навчальної дисципліни ”Фі-

зика”: навчальний посібник / С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2010. – 168 с. 

8. Лапта С.І. Електрика та магнетизм навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / С.І. Лап-

та. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 168 с. 

 

 

 

15. Інформаційні ресурси 
 


