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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: 

2  

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 8 
4  

Лекції 

Спеціальність   

014 Середня освіта 

(ФІЗИКА) 
(код і назва 

Загальна кількість годин – 240 
30  

Практичні, семінарські 

Модулів – 4 
30  

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної  

роботи – 0,67 

36  

Освітній рівень: 

____бакалавр ___ 
(бакалавр/магістр) 

Самостійна робота 

144  

Форма підсумкового  

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Предмет вивчення навчальної дисципліни "Електромагнетизм" є явища природи та робота рі-

зноманітних механізмів, створених людиною, в яких спостерігаються електричні та магнітні взаємо-

дії, їх властивості та закономірності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з механікою, молекулярною фізикою, з елементарною та вищою 

математикою. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни "Електромагнетизм" є формування у студентів ро-

зуміння фундаментальних фізичних ідей, їх знайомство з сучасними відомостями про найважливіші 

закони електричних і магнітних природних явищ та їх навчання самостійно й творчо працювати, ви-

користовуючи отримані знання. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Електромагнетизм” є знайомство студентів з 

законами і властивостями електричних і магнітних явищ, з методами розв’язку задач електромагне-

тизму, демонстрація застосування відомих студентам експериментальних і математичних навичок до 

вирішення відповідних проблем. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

природні електричні і магнітні явища, закони класичної електродинаміки, методи теоретично-

го і експериментального дослідження цих явищ; фізичні теорії електромагнетизму та їх математичні 

форми; діалектико-матеріалістичне розуміння принципів і проблем “Електромагнетизму”; 

вміти: 

застосовувати загальні фундаментальні закони до аналізу конкретних явищ; правильно визна-

чати межі застосування різних фізичних понять, законів і теорій; оцінювати ступінь вірогідності ре-

зультатів, отриманих за допомогою експериментальних або математичних методів дослідження; про-

водити експериментальне наукове дослідження різних фізичних явищ і оцінювати похибки вимірю-

вань; розв’язувати конкретні задачі з електромагнетизму. 

 

 

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами  
 

4 семестр 

 

Модуль 1. Електростатика 

Тема 1.1. Електричне поле у вакуумі. Напруженість електричного поля. 

Позитивні і негативні електричні заряди, їх взаємодія. Електрони, вільні електрони у речовині. 

Провідники електричних зарядів, діелектрики (ізолятори) та напівпровідники. Закон збереження еле-

ктричного заряду в ізольованій системі. Закон Кавендіша - Кулона, його скалярний та векторний ви-

гляд. Одиниця електричного заряду у системі СІ - 1 Кулон. Діелектрична проникність вакууму (елек-

трична постійна). Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів. Сило-

ві лінії електричного поля. Поняття однорідного, неоднорідного електричного поля. Потік вектора 

напруженості електричного поля. Теорема Остроградського - Гауса для потоку вектора напруженості 

електричного поля. Напруженість електричного поля прямолінійної нескінченної рівномірно заря-

дженої нитки. Напруженість електричного поля нескінченної рівномірно зарядженої площини, між 

двома такими різнойменно зарядженими площинами. 

Тема 1.2. Енергія взаємодії зарядів. Потенціал електричного поля. 

Потенціал електричного поля. Центральне поле. Сферична система координат. Різниця потен-

ціалів (напруга). Консервативність (потенційність) поля. Потенційна енергія взаємодії двох зарядів. 

Теорема Ірншоу. Вольт. Властивість адитивності потенціалу електричного поля. Еквіпотенціальна 
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поверхня. Градієнт поля потенціалу, його зв'язок з напруженістю електричного поля. Фізичний сенс 

модуля і напрямку градієнта. 

Тема 1.3. Металеві провідники і діелектрики в електричному полі. 

Еквіпотенціальність поверхні металевого провідника. "Наведені" (індуковані) електричні за-

ряди на поверхні металу в електричному полі. Зв'язок між зарядом провідника та його потенціалом. 

Електрична ємність (електроємність) провідника. Фарад. Електроємність провідної сфери. Потенціа-

льна енергія зарядженого провідника. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектрика. 

Діелектрична проникність діелектрика. Вектор електричної індукції. Теорема Остроградського - Гау-

са для електричної індукції. 

Тема 1.4. Конденсатор. Енергія електричного поля. 

Конденсатор. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля. Потенціальна енер-

гія зарядженого конденсатора. Ємність батареї з паралельно, послідовно підключених конденсаторів.  

Модуль 2. Постійний електричний струм 

Тема 2.1. Умови і характеристики постійного електричного струму. 

Поняття постійного електричного струму. Носії електричного струму. Напрямок електричного 

струму. Конвекційний електричний струм. Генератор (джерело) електричного струму. Сторонні сили. 

Умови постійного електричного струму. Електрорушійна сила джерела електричного струму. Напру-

га джерела струму або спадання напруги на провіднику. Полюса джерела струму. Сила електричного 

струму. Ампер. Щільність електричного струму.  

Тема 2.2. Закон Ома. 

Закон Ома для ділянки електричного контуру. Електропровідність, електричний опір провід-

ника. Ом. Питомий опір, питома провідність провідника. Закон Ома у диференціальній формі. Закон 

Джоуля-Ленца. Потужність постійного струму. Зовнішній опір електричного контуру, внутрішній 

опір джерела струму. Спадання напруги на внутрішній ділянці контуру. Повний опір контуру. Закон 

Ома для замкнутого електричного контуру. 

Тема 2.3. Правила Кірхгофа. 

Розгалужений контур, його вузли та елементарні замкнені контури. Перше правило Кірхгофа 

вузлів контуру. Друге правило Кірхгофа для елементарних замкнутих контурів. Послідовність про-

цедур застосування другого правила Кірхгофа. Опір батареї з паралельно, послідовно підключених 

опорів. 

Тема 2.4. Електропровідність твердих тіл. Класична електронна теорія електропровідності ме-

талів. 

"Газ" вільних електронів у металах. Розподіл Максвелла швидкості вільних електронів. Сере-

дня квадратична швидкість, середня арифметична швидкість і найбільш ймовірна швидкість вільних 

електронів. Середня довжина вільного пробігу електронів у металі. Швидкість поширення електрич-

ного поля у металі. Швидкість упорядкованого руху електронів електричного струму. Температурна 

залежність опору металу, температурний коефіцієнт опору. 

Тема 2.5. Електричний струм у напівпровідниках. 

Визначення напівпровідника. Залежність опору напівпровідника від температури. Електронна 

провідність напівпровідника n -типу. "Дірка" у напівпровіднику. Діркова провідність напівпровідни-

ка або провідність p -типу. Домішкова провідність напівпровідника. Донорні домішки й акцепторні 

домішки. Домішковий електронний напівпровідник n -типу. Домішковий дірковий напівпровідник 

p -типу. "Подвійний електричний прошарок" - запірний прошарок контакту двох напівпровідників 

різного типу. 

Тема 2.6. Електричні контактні явища. 

"Потенціальна яма" вільного електрона всередині металу. Робота виходу електрона з металу. 

Одиниця роботи - електрон-вольт. Контактна різниця потенціалів. Перший, другий, третій закони 

Вольти. Термоелектрорушійна сила. Термострум, термопара. 

Тема 2.7. Електричний струм у вакуумі, газах та рідинах. 

Нормальний тиск. Поняття вакууму. Анодний струм між катодом і анодом. Електронна хма-

ринка. Вольт-амперна характеристика. Формула "3/2" Богуславського - Ленгмюра. Іонізація молекул 

газу. Рекомбінація молекул із іонів. Електричний розряд у газі. Несамостійний електричний розряд. 

Самоіонізація газу. Іонізація ударом. Поняття електроліту. Електролітична провідність. Слабкі і си-

льні електроліти. Електроліз. Перший і другий закони електролізу Фарадея. Електрохімічний та хімі-
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чний еквіваленти речовини. Універсальна постійна Фарадея. Загальний закон Фарадея для електролі-

зу. Закон Ома для електролітів. Електролітична поляризація. Узагальнений закон Ома для електролі-

тів. 

Модуль 3. Магнітні явища 

Тема 3.1. Магнітні поля магнітів. Постійне магнітне поле у вакуумі. 

Поняття магнітної взаємодії. Намагніченість. Тимчасова, залишкова намагніченість. Постійні 

магніти. Два протилежні полюси магнітів, їх взаємодія. Магнітне поле. Північний N  - "+" і півден-

ний S  - "-" магнітні полюси, їх розташування відносно географічних полюсів Землі. Магніт - Земна 

куля. Уявні магнітні заряди - "кількість магнетизму". Закон Кулона для "кількості магнетизму". Маг-

нітна постійна вакууму - магнітна проникність вакууму. Вектор напруженості магнітного поля. Си-

лова лінія магнітного поля. Магнітний екватор. 

Тема 3.2. Магнітне поле струмів. Закон Ампера. 

Зв’язок електричних і магнітних явищ. Досліди Ерстеда. Правило штопору (свердлика) для 

визначення напрямку вектора магнітного поля, збудженого постійним електричним струмом.  

Закон (сила) Ампера у диференціальній (у разі лінійного елементу електричного струму) та ін-

тегральній формі (у разі прямолінійного провідника кінцевої довжини) у скалярному та у векторному 

вигляді. Правило лівої руки для визначення напрямку сили Ампера. Сила Лоренца. Нове визначення 

вектора напруженості магнітного поля. Векторна формула Ампера для сили взаємодії двох елемента-

рних електричних струмів. Скалярна формула Ампера для сили взаємодії двох нескінченно довгих 

паралельних провідників з електричними струмами. Одиниця виміру сили струму - Ампер. Досліди 

Біо і Савара. Формула Лапласа для магнітного поля, що створюється лінійним елементом електрич-

ного струму (диференціальний закон Біо – Савара – Лапласа). Інтегральний закон Біо – Савара – Ла-

пласа. Одиниця вимірювання напруженості магнітного поля. 

Тема 3.3. Сила Лоренца. Ефект Холла. 

Рух електрично зарядженої частки у магнітному полі. Намотування траєкторії руху зарядженої 

частки на силові лінії магнітного поля. Полярне сяйво. Експериментальне визначення питомого заря-

ду електрона. Коефіцієнт Холла. Аномальний ефект Холла. Мас-спектрограф. Циклотрон. Фазотрон. 

Синхротрон. Синхрофазотрон. 

Тема 3.4. Магнітне поле у речовині. 

Феноменологічний опис магнітного поля у середовищі. Магнетики. Вектор магнітної індукції. 

Магнітна сприйнятливість і магнітна проникність середовища. Вебер, тесла. Парамагнетики, діамаг-

нетики, феромагнетики. Магнітне поле кругового електричного струму. Магнітний момент замкнуто-

го контуру зі струмом. Обертаюча дія пари сил на рамку зі струмом у магнітному полі. Потік вектора 

індукції магнітного поля крізь площадку, поверхню. Вебер. Магнітний момент електрону. Власний 

магнітний момент електрону. Силові лінії вектора індукції магнітного поля. 

Модуль 4. Електромагнітна індукція та її застосування 

Тема 4.1. Закон повного струму. 

Циркуляція вектора напруженості магнітного поля уздовж замкнутої лінії обходу. Теорема 

про циркуляцію напруженості магнітного поля - Закон повного струму. Магнітне поле соленоїда. 

Тема 4.2. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 

Електричний індукційний струм Фарадея. Електромагнітна індукція. Висновки Фарадея щодо 

індукційного струму і електрорушійної сили індукції. Правило Ленца. Джерело енергії індукційних 

струмів. Визначення одиниці потоку магнітної індукції – Вебера. Струми Фуко. 

Тема 4.3. Самоіндукція і взаємна електромагнітна індукція в замкнутих контурах. 

Визначення самоіндукції. Коефіцієнт самоіндукції або індуктивність (витка). Електрорушійна 

сила самоіндукції. Екстраструми замикання і розмикання електричного кола.  

Взаємна індукція. Електрорушійна сила взаємної індукції. Коефіцієнт взаємної індукції - взає-

мна індуктивність обох контурів. Одиниця вимірювання індуктивності (взаємної індуктивності) - Ге-

нрі (Г). 

Тема 4.4. Змінний електричний струм. 

Електричний коливальний контур. Змінний синусоїдальний струм. Обґрунтування застосу-

вання для розрахунку електричних коливань у коливальному контурі другого правила Кірхгофа. Ві-

льні (власні) коливання коливального контуру. Умовне спадання напруги на індуктивності. Вимуше-

ні коливання коливального контуру. Реактивний опір: ємнісний та індуктивний. Повний опір ланцю-
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га змінного струму. Загальний закон Ома для амплітудних значень змінного струму в коливальному 

контурі. Електричний резонанс. Індукційний спосіб генерації потужного змінного електричного 

струму. Прямий пульсуючий струм. Електродвигун. Трансформатор змінного струму. Коефіцієнт 

трансформації. Ефективна (діюча) сила, напруга змінного струму. Потужність змінного струму. Кое-

фіцієнт потужності електричного ланцюга. Трифазний змінний струм. Асинхронний електродвигун. 

Тема 4.5. Струм зміщення Максвелла. 

Процеси проходження змінного електричного струму крізь конденсатор. Струм зміщення. 

Узагальнення поняття електричного струму на струм зміщення. Узагальнення Максвеллом закону 

повного електричного струму. Узагальнення Максвеллом закону електромагнітної індукції Фарадея. 

Систему основних рівнянь Максвелла в інтегральній формі. 

Тема 4.6. Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. 

Максвеллові рівняння електромагнітного поля у диференціальній формі та їх фізичний сенс. 

Застосування електромагнітних хвиль. Швидкість електромагнітної хвилі у просторі - швидкість сві-

тла. Електричний диполь. Стояча хвиля. Плоска поперечна електромагнітна хвиля, розташування в 

ній векторів електричної та магнітної напруженості. Спектр електромагнітних хвиль. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться____8____ кредитів ЄКТС ___240___ годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма  

У
сь
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го

  

у тому числі 
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о
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о
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і 
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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 

Тема 1.1. Електричне поле 

у вакуумі. Напруженість 

електричного поля 

6 4 2 2 – 2       

Тема 1.2. Енергія взаємодії 

зарядів. Потенціал електри-

чного поля 

8 6 2 2 2 2       

Тема 1.3. Металеві провід-

ники і діелектрики в елект-

ричному полі 

8 6 2 2 2 2       

Тема 1.4. Конденсатор. 

Енергія електричного поля 

6 4 – 2 2 2       

Разом за модулем 1 28 20 6 8 6 8       

Модуль 2. Постійний електричний струм 

Тема 2.1. Умови і характе-

ристики постійного елект-

ричного струму 

6 4 2 – 2 2       

Тема 2.2. Закон Ома 8 6 2 2 2 2       

Тема 2.3. Правила Кірхгофа 10 6 2 2 2 4       

Тема 2.4. Електропровід-

ність твердих тіл. Класична 

електронна теорія електро-

провідності металів 

18 2 

– – 2 

16 

      

Тема 2.5. Електричний 

струм у напівпровідниках 
18 2 

– – 2 
16 

      

Тема 2.6. Електричні кон-

тактні явища 
18 2 

– – 2 
16 

      

Тема 2.7. Електричний струм 

у вакуумі, газах та рідинах 
  

– – – 
 

      

Разом за модулем 2 78 22 6 4 12 56       

Модуль 3. Магнітні явища 

Тема 3.1. Магнітні поля 

магнітів. Постійне магніт-

не поле у вакуумі 

18 2 – – 2 16       

Тема 3.2. Магнітне поле 

струмів. Закон Ампера 

8 6 2 2 2 2       

Тема 3.3. Сила Лоренца. 

Ефект Холла 

10 6 2 2 2 4       

Тема 3.4. Магнітне поле у 

речовині 

22 6 2 2 2 16       

Разом за модулем 3 58 20 6 6 8 38       
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Модуль 4. Електромагнітна індукція та її застосування 

Тема 4.1. Закон повного 

струму 

8 6 2 2 2 2       

Тема 4.2. Закон електрома-

гнітної індукції Фарадея 

8 6 2 2 2 2       

Тема 4.3. Самоіндукція і 

взаємна електромагнітна 

індукція в замкнутих кон-

турах 

10 6 2 2 2 4       

Тема 4.4. Змінний електри-

чний струм 

22 6 2 2 2 16       

Тема 4.5. Струм зміщення 

Максвелла 

8 6 2 2 2 2       

Тема 4.6. Електромагнітне 

поле та електромагнітні 

хвилі 

20 4 2 2 – 16       

Разом за модулем 4 76 34 12 12 10 42       

Усього: 240 96 30 30 36 144       

 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Електричне поле у вакуумі. Напруженість електричного поля. 2 

2. Енергія взаємодії зарядів. Потенціал електричного поля. 2 

3. Металеві провідники і діелектрики в електричному полі. 2 

4. Конденсатор. Енергія електричного поля. 2 

5. Закон Ома. 2 

6. Правила Кірхгофа. 2 

7. Магнітне поле струмів. Закон Ампера. 2 

8. Сила Лоренца. Ефект Холла. 2 

9. Магнітне поле у речовині. 2 

10. Закон повного струму. 2 

11. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 2 

12. Самоіндукція і взаємна електромагнітна індукція в замкнутих контурах. 2 

13. 
Електричний коливальний контур. Змінний квазістаціонарний струм. 

Квазістаціонарні електричні кола. 
2 

14. Струм зміщення Максвелла. 2 

15. 
Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. Максвеллові рівнян-

ня електромагнітного поля. 
2 

 Разом 30 

 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1. Вивчення електростатичного поля. 2 

2. Вивчення закону Ома. 2 
3. Вимірювання опору металів за допомогою містка Уітстона. 2 

4. Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації. 2 
5. Перевірка правил Кірхгофа. 2 
6. Градуювання термопари. 2 

7. Вимірювання магнітного поля Землі за допомогою явища індукції. 2 
8. Вивчення роботи трансформатора. 2 
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9. Вивчення закону Ома для змінного струму. 4 
10. Визначення залежності опору провідників від температури. 2 

11. Визначення заряду електрона за допомогою містка Сотті. 2 
12. Електричні властивості напівпровідників. 2 

13. Вивчення резонансу напруг і струмів в колах змінного струму. 4 
14. Визначення характеристик двох провідної лінії (кабелю). 2 

15. Визначення залежності опору електроліту від температури. 2 
16. Вивчення роботи осцилографа. 2 

 Разом 36 

 

 

7. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1. Електричне поле у вакуумі. Напруженість електричного поля. 2 

2. Енергія взаємодії зарядів. Потенціал електричного поля. 2 

3. Металеві провідники і діелектрики в електричному полі. 2 

4. Конденсатор. Енергія електричного поля. 2 

5. Умови і характеристики електричного струму. 2 

6. Закон Ома. 2 

7. Правила Кірхгофа. 4 

8. 
Електропровідність твердих тіл. Класична електронна теорія електроп-

ровідності металів. 
16 

9. Електричний струм у напівпровідниках. Електричні контактні явища. 16 

10. Електричний струм у вакуумі, газах та рідинах. 16 

11. Магнітні поля магнітів. Постійне магнітне поле у вакуумі. 16 

12. Магнітне поле струмів. Закон Ампера. 2 

13. Сила Лоренца. Ефект Холла. 4 

14. Магнітне поле у речовині. 16 

15. Закон повного струму. 2 

16. Закон електромагнітної індукції Фарадея. 2 

17. Самоіндукція і взаємна електромагнітна індукція в замкнутих контурах. 4 

18. 
Електричний коливальний контур. Змінний квазістаціонарний струм. 

Квазістаціонарні електричні кола. 
16 

19. Струм зміщення Максвелла. 2 

20. 
Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. Максвеллові рівнян-

ня електромагнітного поля. 
16 

 Разом 144 

 

 

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

вання (контрольні роботи), написання звітів та рефератів. 

 

9. Форми і методи контролю 
Поточні лабораторні роботи, самостійні роботи, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне за-

вдання, 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 
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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 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

 

Змістовий модуль № 2 
Змістовий 

модуль № 3 

 

Змістовий модуль № 4 
 

Т11 – Т14 Т21 – Т23 Т24 – Т27 Т31 – Т34 Т41 – Т43 Т44 – Т46  

60 10 10 10 10 10 10 

 

Т11 – Т41: Електричне поле у вакуумі. Напруженість електричного поля; Енергія взаємодії зарядів. 

Потенціал електричного поля; Металеві провідники і діелектрики в електричному полі; Конденсатор. 

Енергія електричного поля. 

Т21 – Т23: Умови і характеристики електричного струму; Закон Ома; Правила Кірхгофа. 

Т24 – Т27: Електропровідність твердих тіл. Класична електронна теорія електропровідності металів; 

Електричний струм у напівпровідниках; Електричні контактні явища; Електричний струм у вакуумі, 

газах та рідинах. 

Т31 – Т34: Магнітні поля магнітів. Постійне магнітне поле у вакуумі; Магнітне поле струмів. Закон 

Ампера; Сила Лоренца. Ефект Холла; Магнітне поле у речовині. 

Т41 – Т43: Закон повного струму; Закон електромагнітної індукції Фарадея; Самоіндукція і взаємна 

електромагнітна індукція в замкнутих контурах. 

Т44 – Т46: Електричний коливальний контур. Змінний квазістаціонарний струм. Квазістаціонарні 

електричні кола; Струм зміщення Максвелла; Електромагнітне поле та електромагнітні хвилі. Макс-

веллові рівняння 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 

 

 

 

 



12 

 

  

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

бораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Студен-

ти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять 

 

 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Лапта С.І. Електрика та магнетизм навчальної дисципліни ”Фізика”: навчальний посібник / 

С.І. Лапта. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 168 с. 

2. Ахиезер А. И. Общая физика. Электрические и магнитные явления. – К.: Наукова думка, 

1981. – 486 с. 

3. Бушок Г. Ф. Курс фізики: Навч. посібник: У 2 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Електрика 

і магнетизм / Г. Ф. Бушок, В. В. Левандовський, Г.Ф. Півень. – К.: Либідь, 2001. – 448 с. 

4. Гершензон Е. М. Курс общей физики. Т. 1 – 2. – М.: Академия, 2000. – 600 с. 

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики: Учебное пособие. – 11-е изд., 

перераб. – М.: Наука, 1985. – 384 с. 

6. Кучерук І. М. Загальний курс фізики. Т. 2 / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. – К.: Техніка, 1999. 

– 360 с. 

7. Балбенко О.О., Малець Є.Б., Ляшенко О.І., Мялова О.М. Система питань для контролю і са-

моконтролю знань з фізики. Методичні рекомендації для студентів фізико-математичного факультету і 
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15. Інформаційні ресурси 
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