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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва показників Характеристика 
Повна назва дисципліни Теорія електричних та магнітних полів в електрофізичних та 

енергетичних пристроях 

Викладацький склад Д.т.н., проф. Михайлов В.М. 

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Освітня програма Електроенергетика 

Кількість годин  150 

Кредити ECTS  4 

Опис Вивчення дисципліни базується на знаннях  вищої 

математики, фізики, основних понять та законів теорії 

електричних кіл.  

Предметом дисципліни “Теоретичні основи 

електротехніки” є вивчення основних законів теорії 

електромагнітного поля та оволодіння навичками їх 

практичного застосування для розрахунків 

електрофізичних пристроїв. 

 

Мета вивчення дисципліни – оволодіння 

фундаментальними поняттями, теорією та методологією   

електромагнітного поля, формування наукового 

кругозору та електротехнічної культури студентів. 

Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни 

студент повинен знати: 

- визначення  і розуміння понять і категорій 

електромагнітного поля (ознайомчо-орієнтовний);  

- теореми і рівняння електромагнітного поля, теорію і 

методологію аналізу електростатичного, електричного у 

провідному середовищі і магнітного поля (ознайомчо-

орієнтовний);  

- визначення потенціальних коефіцієнтів, коефіцієнтів 

електростатичної індукції, часткових ємностей, ємностей 

двох- і багатопровідних  наземних ліній і кабелів, 

індуктивностей і взаємоіндуктивностей  (понятійно-

аналітичний);  

- теорію  та методологію аналізу розповсюдження 

електромагнітних хвиль у діелектрику, у середовищі, що 

має провідник, у добре провідному середовищі 

(понятійно-аналітичний); 

- енергетичні процеси і закон збереження енергії в 

електромагнітному  (ознайомчо-орієнтовний); 

- теорію поверхневого ефекту, ефекту близькості, 

електромагнітного екранування  (понятійно-

аналітичний); 

Вміти: 

- формулювати рівняння електромагнітного поля 

(предметно-розумовий); 



- розраховувати напруженості, індукції, скалярні і 

векторні потенціали  електричного і магнітного поля 

(предметно-розумовий); 

- обчислювати параметри електромагнітних пристроїв – 

опорів, індуктивностей і взаємоіндуктивностей, ємностей 

(предметно-практичний); 

- обчислювати електромагнітну енергію, її потужність та 

перетворення в інші види енергії    (предметно-

розумовий); 

- підвищувати рівень знань з дисципліни, користуючись 

новою літературою (знаково-розумовий); 

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку 

теоретичних основ електротехніки та їх застосування для 

проектування електрофізичного обладнання. 
Методи навчання: Лекції, практичні та лабораторні роботи. 

Самостійна робота студентів пов’язана з  засвоєнням 
теоретичного матеріалу при підготовці до практичних занять 

та виконанням обов’язкових домашніх завдань . При 

виконанні самостійних робіт організуються щотижневі 
консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий 

контроль. 

Тип дисципліни Вибіркова. 

Підсумковий контроль Екзамен  у 5 семестрі. 

 



Форма № ПК-01 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

Кафедра  _______________інженерної електрофізики                                      ___ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Завідувач кафедри  ___________ інженерної електрофізики ____________________ 
(назва кафедри ) 

 

____________Олег РЕЗИНКІН___________________ 
  (підпис)   (ініціали та прізвище) 

 

«_____»____________2021 року 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Теорія електричних та магнітних полів в електрофізичних та енергетичних 

пристроях / Theory of Electric and Magnetic Fields in Electrophysical and 

Power Devices 
( назва навчальної дисципліни) 

 

 

рівень вищої освіти____________бакалаврський          _____________________ 
перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань____________14 Електрична інженерія________________________ 
(шифр і назва) 

 

спеціальність _141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка____ 
(шифр і назва ) 

 

освітня програма ________ Електроенергетика____________________________ 
(назви освітніх програм спеціальностей ) 

 

вид дисципліни ________ професійна підготовка, вибіркова _________________ 
(загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова) 

 

форма навчання ____________денна, заочна ______________________________ 
(денна / заочна/дистанційна) 

 

 

 

Харків – 2021 рік 
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ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Теорія електричних та магнітних полів 

в електрофізичних та енергетичних пристроях / Theory of Electric and Magnetic 

Fields in Electrophysical and Power Devices» 
(назва дисципліни) 

 

 

 

Розробники: 

 

Проф., д.т.н._______________________ ______________ Валерій МИХАЙЛОВ 
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

____________________________________________________________________ 
(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри  

 

_________________інженерної електрофізики                   _________________________ 
(назва кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни) 

 

Протокол від «____»________________20___ року  № _____ 

 

 

Завідувач кафедри  ___________________ ___ Олег РЕЗИНКІН______ 
 (підпис) (ініціали та прізвище) 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 

 

Шифр та назва освітньої 

програми 
ПІБ Гаранта ОП Підпис, дата 

Електроенергетика Галина ОМЕЛЯНЕНКО  

 

 

Голова групи забезпечення  

спеціальності _______Олександр ЛАЗУРЕНКО____________________________ 
       (ПІБ, підпис) 

 

«______» __________________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  

кафедри-

розробника 

РПНД 

Номер 

протоколу 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

Гарант освітньої програми 
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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета – оволодіння фундаментальними поняттями, теорією та методологією   

електромагнітного поля, формування наукового кругозору та електротехнічної 

культури студентів. 

 

Компетентності. ЗК-1 Здатність застосовувати знання і розуміння на практиці у 

спосіб, який вказує на професійний підхід розв’язання проблем у галузі електричної 

інженерії, ПК-4 Здатність використовувати професійні знання з основ 

електроенергетики:  електричної частини станцій та підстанцій,  електричних  систем 

і мереж, релейного захисту та автоматики енергосистем та техніки високих напруг 

для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та 

електромеханіки, ПКс13-1 Отримання та використання професійних знань та 

розумінь, пов’язаних з процесами роботи електрофізичних установок для наукових 

досліджень та промислових технологій, а також установок відновлюваної енергетики. 

 

Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- визначення  і розуміння понять і категорій електромагнітного поля (ознайомчо-

орієнтовний);  

- теореми і рівняння електромагнітного поля, теорію і методологію аналізу 

електростатичного, електричного у провідному середовищі і магнітного поля 

(ознайомчо-орієнтовний);  

- визначення потенціальних коефіцієнтів, коефіцієнтів електростатичної індукції, 

часткових ємностей, ємностей двох- і багатопровідних  наземних ліній і кабелів, 

індуктивностей і взаємоіндуктивностей  (понятійно-аналітичний);  

- теорію  та методологію аналізу розповсюдження електромагнітних хвиль у 

діелектрику, у середовищі, що має провідник, у добре провідному середовищі 

(понятійно-аналітичний); 

- енергетичні процеси і закон збереження енергії в електромагнітному  (ознайомчо-

орієнтовний); 

- теорію поверхневого ефекту, ефекту близькості, електромагнітного екранування  

(понятійно-аналітичний); 

Вміти: 

- формулювати рівняння електромагнітного поля (предметно-розумовий); 

- розраховувати напруженості, індукції, скалярні і векторні потенціали  

електричного і магнітного поля (предметно-розумовий); 

- обчислювати параметри електромагнітних пристроїв – опорів, індуктивностей і 

взаємоіндуктивностей, ємностей (предметно-практичний); 

- обчислювати електромагнітну енергію, її потужність та перетворення в інші види 

енергії    (предметно-розумовий); 

- підвищувати рівень знань з дисципліни, користуючись новою літературою 

(знаково-розумовий); 

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку теоретичних основ 

електротехніки та їх застосування для проектування електрофізичного обладнання. 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 

Знання основ диференційного та 

інтегрального обчислювання, 

математичної теорії поля, основ теорії 

звичайних диференційних рівнянь та 

рівнянь математичної фізики. 

Професійно-орієнтовані спеціальні 

дисципліни, курсове та дипломне 

проектування, для яких потрібно вміння 

використовувати знання понять та 

закономірностей теорії 

електромагнітного поля, розраховувати 

електромагнітні поля в будь-яких   

середовищах, в електричних машинах і 

апаратах, в електрофізичному 

обладнанні, що застосовується в 

технологічних процесах і для 

випробувань 

 

Оволодіння  основними поняттями та 

законами електрики і магнетизму. 

Знання основних понять і законів 

електротехніки, методів аналізу кіл з 

зосередженими і розподіленими 

параметрами. 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 

С
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тр

 

Загальний обсяг За видами 
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й 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 150 64 86 32 16 16 Р 4 – Е 

           

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає _43_ 

(%). 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
№

 з
/п

. 

В
и

д
и

 н
ав

ч
ал

ь
н

и
х
 з

ан
я
ть

 

(Л
, 

Л
З
, 

П
З

, 
С

Р
) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 г

о
д

и
н

 

Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
ан

а 

л
іт

ер
ат

у
р
а 

(б
аз

о
в
а,

 

д
о
п

о
м

іж
н

а)
 

1 2 3 4 5 

1 Л 2 

 Вступ 

Призначення дисципліни. Історична довідка з 

розвитку науки про електрику та магнетизм, про 

видатні винаходи і відкриття, видатних вчених, 

котрі заклали засади  дисципліни, що вивчається. 

Визначення електромагнітного поля як виду 

матерії.  

1,2 

   
Розділ 1. Основні положення теорії 

електромагнітного поля. 
 

2 Л 3 
Тема 1. Основні рівняння  електромагнітного поля 

в диференційній та інтегральній формах. 
1,2 

3 Л 3 Тема 2. Види середовищ та матеріальні рівняння. 1,2 

4 Л 3 
Тема 3. Умови на границях розділу середовищ з 

різними електрофізичними характеристиками. 
1,2 

5 Л 2 
Тема 4. Класи електромагнітних полів, що прийняті 

в теорії електромагнітного поля. 
1 

   Розділ 2.  Електростатичне поле.  

6 Л 3 Тема 5. Основні поняття електростатичного поля. 1,2 

7 ПЗ_1 3 
Тема 9.  Електростатичне поле, що утворюється 

електродами простих форм, ємність провідних тіл. 
1-4,7 

8 Л 3 

Тема 6. Основні рівняння електростатичного поля 

та їх рішення для деяких випадків розподілу 

електричних зарядів. 

1. Рівняння для потенціалу електростатичного 

поля. Рівняння Лапласа і Пуассона. 

2. Розв'язання рівняння Пуассона у випадках 

об'ємного, поверхневого та лінійного розподілу 

електричних зарядів. 

3. Плоске електростатичне поле і його властивості. 

1,2 

9 ПЗ_2 3 
Тема 9.  Електростатичне поле, що утворюється 

електродами простих форм, ємність провідних тіл. 
1-4,7 

10 Л 3 

Тема 7. Провідники в електростатичному полі. 

1. Основні рівняння та умови на границях. 

2.   Електростатичне екранування. 

1,2 

11 Л 3 
Тема 8. Діелектрики у електростатичному полі . 

1. Поляризація діелектриків. Вектор поляризації. 
1,2 
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2. Рівняння поля та гранична умова для вектора 

поляризації.   

3.Визначення знаків поляризаційних електричних 

зарядів на границях розподілу двох діелектриків.  

4. Зв'язок між векторами індукції електричного 

поля, напруженості і поляризації 

12 ПЗ_3 3 
Тема 9.  Електростатичне поле, що утворюється 

електродами простих форм, ємність провідних тіл. 
1-4.7 

   
Розділ 3. Електричне поле постійного струму у 

провідному середовищі. 
 

13 Л 3 

Тема 10.  Основні закономірності і властивості 

електричного поля постійного струму у провідному 

середовищі. 

1,2 

14 ПЗ_1 3 

Тема 12. Електричне поле у провідному 

середовищі, що утворюється електродами  простих 

форм. 

1-4,7 

15 Л 3 

Тема 11.  Аналогія електричного поля постійного 

струму у провідному середовищі і 

електростатичного поля. 

1. Таблиця відповідних рівнянь, умов на границях 

розподілу, матеріальних рівнянь та інтегральних 

характеристик. 

2. Використання аналогії в розрахунках полів. 

3. Точкове  та лінійне джерела струму в провідному 

середовищі . 

4. Використання аналогії  для моделювання 

електростатичних полів. 

5. Провідність проміжків у провідному середовищі. 

1,2 

16 ПЗ_2 3 

Тема 12. Електричне поле у провідному 

середовищі, що утворюється електродами  простих 

форм. 

1-4,7 

   Розділ 4.  Магнітостатичне  поле.   

17 Л 4 

Тема 13. Аналіз магнітостатичних полів за 

допомогою векторного потенціалу магнітного поля.  

1. Векторний потенціал магнітного поля.  

2. Рівняння магнітностатичного поля відносно 

векторного потенціалу та їх часткові рішення. 

3. Закон Біо-Савара. 

4. Випадок  тонких провідників із струмами. 

5. Плоске магнітостатичне поле і його властивості. 

1,2 

18 ПЗ_1 3 
Тема 16. Розрахунки магнітостатичних полів 

провідників простих форм із струмам. 
1-3,5,7 

19 Л 3 

Тема 14.  Скалярний потенціал магнітостатичного 

поля. 

1. Особливості використання скалярного 

потенціалу. 

2. Заміна контуру зі струмом та котушки шарами 

магнітних зарядів.   

1,2 

20 ПЗ_2 3 
Тема 16. Розрахунки магнітостатичних полів 

провідників простих форм із струмам. 
1-3,5,7 
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21 Л 3 

Тема 15. Магнітні властивості речовини та вектор  

намагніченості. 

1. Намагнічування речовини. Вектор 

намагніченості. 

2. Рівняння поля та умови на границях для вектора 

намагніченості.  

3. Зв'язок між векторами індукції магнітного поля, 

напруженості і намагніченості.  

4. Магнітостатичні екрани. 

1,2 

22 ПЗ_3 3 
Тема 16. Розрахунки магнітостатичних полів 

провідників простих форм із струмам. 
1-3,5,7 

   Розділ 5. Змінне електромагнітне поле.  

23 Л 3 
Тема 17. Рівняння для векторів змінного 

електромагнітного поля в області, де немає джерел. 
1,2 

24 ПЗ_1 3 

Тема 21. Розрахунки розподілу змінного 

електромагнітного поля у провідниках простих 

форм. 

1,2,6,7 

25 Л 4 

Тема 18.  Розповсюдження плоскої хвилі 

синусоїдного електромагнітного поля в ідеальному 

діелектрику. 

1. Вихідні рівняння відносно комплексів діючих 

значень векторів поля та їх рішення. 

2. Перехід в область часу. Довжина і швидкість 

хвилі. Хвильовий опір середовища. 

3.  Аналіз структури векторів поля. 

1,2 

26 ПЗ_2  3 

Тема 21. Розрахунки розподілу змінного 

електромагнітного поля у провідниках простих 

форм. 

1,2,6,7 

27  Л 4 

Тема 19.  Розповсюдження плоскої хвилі 

синусоїдного електромагнітного поля у середовищі 

з електропровідністю. 

1. Поняття комплексної діелектричної проникності. 

Тангенс кута діелектричних втрат. 

2. Вихідні рівняння відносно комплексів діючих 

значень векторів поля та їх  рішення. Довжина і 

швидкість хвилі. Хвильовий опір середовища. 

3. Випадок добре провідного середовища. 

4. Явища поверхневого ефекту та ефекту 

близькості. 

1,2 

28 ПЗ_3 3 

Тема 21. Розрахунки розподілу змінного 

електромагнітного поля у провідниках простих 

форм. 

1,2,6,7 

29 Л 4 

Тема 20. Електродинамічні потенціали. 

1. Рівняння поля для електродинамічних 

потенціалів та їх рішення. 

2. Ефект запізнення. 

3. Умови квазістаціонарності.  

1,2 

30 ПЗ_4 3 

Тема 21. Розрахунки розподілу змінного 

електромагнітного поля у провідниках простих 

форм. 

1,2,6,7 
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Розділ 6. Енергетичні процеси в 

електромагнітному полі. 
 

31 Л 3 
Тема 22. Рівняння балансу потужностей в 

електромагнітному полі. 
1,2 

32 ПЗ_1 3 
Тема 23. Потік вектора Пойнтінга і його 

застосування в розрахунках енергетичних процесів. 
1,2,6,7 

33 Л 2 

Тема 23. Потік вектора Пойнтінга і його 

застосування в розрахунках енергетичних процесів. 

1. Вектор Пойнтінга та його фізичний смисл.  

2. Розповсюдження енергії електромагнітного поля 

вздовж коаксіального кабелю. 

3. Активний  та внутрішній індуктивний  опір 

плоского і циліндричного провідників із 

синусоїдним струмом. 

1,2 

34 ПЗ_2 3 
Тема 23. Потік вектора Пойнтінга і його 

застосування в розрахунках енергетичних процесів. 
1,2 

   
Розділ 7. Практичне використання 

електромагнітних полів.  
 

35 Л 2 
Тема 24. Спрямовувані електромагнітні хвилі і 

спрямувальні пристрої. 
1,2 

36 ПЗ 2 
Тема 24. Спрямовувані електромагнітні хвилі і 

спрямувальні пристрої. 
1,2 

37 Л 2 
Тема 25. Застосування електромагнітних полів в 

технологічних процесах. 
1,2 

Разом 

(годин) 

118   
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу  

2 Підготовка до практичних (лабораторних) занять   

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях   

4 Виконання індивідуального завдання:  

5 Інші види самостійної роботи  

 Разом  

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

__________________________________________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни виконання  

(на якому тижні) 

   

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

(надається опис методів навчання) 

Лекції, практичні та лабораторні роботи. Самостійна робота студентів пов’язана з  

засвоєнням теоретичного матеріалу при підготовці до практичних занять та 

виконанням обов’язкових домашніх завдань. При виконанні самостійних робіт 

організуються щотижневі консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий 

контроль. 

 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

(надається опис методів контролю) 

Система контролю якості навчання містить щотижневе поточне опитування на 

практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та  контрольних робіт, 

проведення модульних контролів, складання заліку та іспиту. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

60 40     ** 100 

 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів індивідуально 

для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Таблиця 3. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни та посилання на 

сайт, де вони розташовані)  

 

 конспект лекцій; 

 методичні вказівки до лабораторних робіт; 

 методичні вказівки до самостійних робіт; 

 перелік питань до модульного контролю та екзамену; 

 підручники та монографії. 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

Базова література 

1 
Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.-Т.2.-

Л.:Энергоиздат, 1981.-416с. 

2 
Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 

поле.-М.:Высш. Шк., 1986.-263 с. 

3 
Говорков В.А., Купалян С.Д. Теория электромагнитного поля в упражнениях 

и задачах.-М.:Высш шк., 1970.-304 с. 

4 
Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчёт электрической ёмкости.-

Л.:Энергоиздат, 1981.-288с. 

5 
Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчёт индуктивностей. Справочная книга.-

Л.:Энергоатомиздат, 1986.-488с  

6 
Михайлов В.М. Теория электрических и магнитных полей в заданиях для 

курсовых работ. Учебное пособие.-Харьков:ХГПУ, 1994. – 88с. 

7 

Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Теория 

электрических и магнитных полей"/Сост. В.М. Михайлов.-

Харьков:ХПИ,1988.-34с. 

8 

Моделирование электромагнитных полей. Лабораторный практикум: Учеб. 

Пособие/ Н.Н. Бондина, Ю.И. Волчков, О.Я. Коновалов и др.; под ред. В.М. 

Михайлова. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 168 с. 

  

  

  

 

Допоміжна література 

  

  

  

  

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
(перелік інформаційних ресурсів) 

 

1. http://library.kpi.kharkov.ua/ 
 

2. http://web.kpi.kharkov.ua/ 
 

http://library.kpi.kharkov.ua/


Теорія електричних та магнітних полів в електрофізичних та енергетичних пристроях  

 

СИЛАБУС 

Шифр і назва спеціальності 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Інститут / 

факультет 

Навчально-науковий інститут 

енергетики, електротехніки та 

електромеханіки 

Назва програми Електроенергетика Кафедра Інженерної електрофізики                                       

Тип програми Професійна підготовка, 

вибіркова 
Мова навчання Українська, англійська 

Викладач 

Михайлов Валерій Михайлович, valery.m.mikhailov@gmail.com 

 

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної електрофізики НТУ «ХПІ». Досвід 

науково-педагогічної роботи – 50 років. Автор та співавтор понад 160 наукових праць та навчальних 

посібників, у тому числі монографії «Импульсные электромагнитные поля», навчальних посібників 

«Техніка і електрофізика високих напруг» та «Моделювання електромагнітних полів. Лабораторний 

практикум». Підготував лекційні курси та читає лекції з дисциплін «Теоретичні основи електротехніки. 

Теорія електромагнітного поля», «Математична фізика», «Методи моделювання фізичних полів» та 

«Спеціальні розділи математики у техніці високих напруг». 

Загальна інформація про курс 

Анотація 
В рамках курсу розглядаються основні закони теорії електромагнітного поля та здобуваються навички їх 

практичного застосування для розрахунків електрофізичних пристроїв. 

Цілі курсу 
Оволодіння фундаментальними поняттями, теорією та методологією   електромагнітного поля, 

формування наукового кругозору та електротехнічної культури студентів. 

Формат  

Загальна кількість годин: 

150 годин, з них 32 години лекцій, 16 годин практичних занять,  16 годин лабораторних занять, 86 годин 

самостійної роботи. 

Семестр 5 

 



Результати навчання. Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- визначення  і розуміння понять і категорій електромагнітного поля 

(ознайомчо-орієнтовний);  

- теореми і рівняння електромагнітного поля, теорію і методологію аналізу 

електростатичного, електричного у провідному середовищі і магнітного 

поля (ознайомчо-орієнтовний);  

- визначення потенціальних коефіцієнтів, коефіцієнтів електростатичної 

індукції, часткових ємностей, ємностей двох- і багатопровідних  наземних 

ліній і кабелів, індуктивностей і взаємоіндуктивностей  (понятійно-

аналітичний);  

- теорію  та методологію аналізу розповсюдження електромагнітних хвиль 

у діелектрику, у середовищі, що має провідник, у добре провідному 

середовищі (понятійно-аналітичний); 

- енергетичні процеси і закон збереження енергії в електромагнітному  

(ознайомчо-орієнтовний); 

- теорію поверхневого ефекту, ефекту близькості, електромагнітного 

екранування  (понятійно-аналітичний); 

Вміти: 

- формулювати рівняння електромагнітного поля (предметно-розумовий); 

- розраховувати напруженості, індукції, скалярні і векторні потенціали  

електричного і магнітного поля (предметно-розумовий); 

- обчислювати параметри електромагнітних пристроїв – опорів, 

індуктивностей і взаємоіндуктивностей, ємностей (предметно-

практичний); 

- обчислювати електромагнітну енергію, її потужність та перетворення в 

інші види енергії    (предметно-розумовий); 

- підвищувати рівень знань з дисципліни, користуючись новою 

літературою (знаково-розумовий); 

Бути ознайомленим з напрямками  сучасного розвитку теоретичних основ 

електротехніки та їх застосування для проектування електрофізичного 

обладнання. 

 

Теми що розглядаються. 

Тема 1 Основні положення теорії електромагнітного поля. 

Тема 2 Електростатичне поле. 

Тема 3 Електричне поле постійного струму у провідному середовищі. 

Тема 4 Магнітостатичне  поле. 

Тема 5 Змінне електромагнітне поле. 

Тема 6 Енергетичні процеси в електромагнітному полі. 

Тема 7 Практичне використання електромагнітних полів. 

 

Форма та методи навчання. Лекції, практичні та лабораторні роботи. 

Самостійна робота студентів пов’язана з  засвоєнням теоретичного матеріалу 

при підготовці до практичних занять та виконанням обов’язкових домашніх 



завдань . При виконанні самостійних робіт організуються щотижневі 

консультації, поетапне підведення результатів, підсумковий контроль. 

 

Методи контролю. Система контролю якості навчання містить щотижневе 

поточне опитування на практичних заняттях, перевірку домашніх завдань та  

контрольних робіт, проведення модульних контролів, складання заліку та 

іспиту. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти. 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за 

семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням 

балів на іспит чи залік. 

В таблиці 1 та 2 наведений приклад тих пунктів, за якими студент 

накопичує бали. Ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються 

індивідуально для конкретної дисципліни.  

 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Залік Сума 

– – – – – – – 100 

 

Таблиця 2. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для іспиту 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 

КР 

(КП) 
РГЗ 

Індивідуальні 

завдання 
Тощо Іспит Сума 

60 40     ** 100 

* На залік виділення балів не обов’язково. Залік може бути отримано за 

накопиченням балів.  

** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів 

індивідуально для кожної дисципліни на розсуд викладача) 

 

Критерії  та система оцінювання знань та вмінь студентів.  

Згідно основних положень ЄКТС, під системою оцінювання слід 

розуміти сукупність методів (письмові, усні і практичні тести, екзамени, 

проекти, тощо), що використовуються при оцінюванні досягнень особами, 

що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Успішне оцінювання результатів навчання є передумовою присвоєння 

кредитів особі, що навчається. Тому твердження про результати вивчення 

компонентів програм завжди повинні супроводжуватися зрозумілими та 

відповідними критеріями оцінювання для присвоєння кредитів. Це дає 

можливість стверджувати, чи отримала особа, що навчається, необхідні 

знання, розуміння, компетенції. 

Критерії оцінювання – це описи того, що як очікується, має зробити 

особа, яка навчається, щоб продемонструвати досягнення результату 

навчання. 



Основними концептуальними положеннями системи оцінювання знань 

та вмінь студентів є: 

1. Підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 

протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку 

викладачів з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 

діяльності. 

2. Підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів відбувається за 

рахунок контролю протягом семестру із використанням 100 бальної шкали 

(табл. 2). Оцінки обов’язково переводять у національну шкалу (з 

виставленням державної семестрової оцінки „відмінно”, „добре”, 

„задовільно” чи „незадовільно”) та у шкалу ЕСТS (А, В, С, D, Е, FХ, F). 

 

 

Таблиця 3 – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Рейтингов

а 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначенн

я 

Національ

на  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального 

матеріалу модуля, що 

містяться в основних 

і додаткових 

літературних 

джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які 

вивчаються, в 

їхньому 

взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- відповіді на 

запитання чіткі, 

лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  

вирішувати складні 

практичні задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  

містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Глибокий рівень 

знань в обсязі 

обов’язкового 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 



82-89 В Добре 

 

матеріалу, що 

передбачений 

модулем; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

неточності; 

 

 

 

 

75-81 

 

 

 

С 

 

 

 

Добре 

 

- Міцні знання 

матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- вміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання і 

проводити 

теоретичні 

розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

- невміння 

використовуват

и теоретичні 

знання для 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння 

давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений 

матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння 

вирішувати 

складні 

практичні 

задачі. 



 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання 

окремих 

(непринципов

их) питань з 

матеріалу 

модуля; 

- невміння 

послідовно і 

аргументовано 

висловлювати 

думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні 

положення при 

розвязанні 

практичних 

задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

 

 

 

 

 

Незадовіль

но 

 

Додаткове вивчення 

матеріалу модуля 

може бути виконане в 

терміни, що 

передбачені 

навчальним планом. 

Незнання 

основних 

фундаменталь

них положень 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати 

прості 

практичні 

задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовіль

но 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна 

відсутність 

знань значної 

частини 

навчального 

матеріалу 

модуля; 

- істотні 

помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання 



основних 

фундаментальн

их положень; 

- невміння 

орієнтуватися 

під час 

розв’язання  

простих 

практичних 

задач 

 

 

 

Основна література: (перелік літератури, яка забезпечує цю дисципліну) 

1 
Нейман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.-

Т.2.-Л.:Энергоиздат, 1981.-416с. 

2 
Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. 

Электромагнитное поле.-М.:Высш. Шк., 1986.-263 с. 

3 
Говорков В.А., Купалян С.Д. Теория электромагнитного поля в 

упражнениях и задачах.-М.:Высш шк., 1970.-304 с. 

4 
Иоссель Ю.Я., Кочанов Э.С., Струнский М.Г. Расчёт электрической 

ёмкости.-Л.:Энергоиздат, 1981.-288с. 

5 
Калантаров П.Л., Цейтлин Л.А. Расчёт индуктивностей. Справочная 

книга.-Л.:Энергоатомиздат, 1986.-488с  

6 
Михайлов В.М. Теория электрических и магнитных полей в заданиях 

для курсовых работ. Учебное пособие.-Харьков:ХГПУ, 1994. – 88с. 

7 

Методические указания к самостоятельной работе по курсу "Теория 

электрических и магнитных полей"/Сост. В.М. Михайлов.-

Харьков:ХПИ,1988.-34с. 

8 

Моделирование электромагнитных полей. Лабораторный практикум: 

Учеб. Пособие/ Н.Н. Бондина, Ю.И. Волчков, О.Я. Коновалов и др.; под 

ред. В.М. Михайлова. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 168 с. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. http://library.kpi.kharkov.ua/ 

 

2. http://web.kpi.kharkov.ua/ 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 4. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Знання основ диференційного та 

інтегрального обчислювання, 

математичної теорії поля, основ 

теорії звичайних диференційних 

рівнянь та рівнянь математичної 

фізики. 

Професійно-орієнтовані спеціальні 

дисципліни, курсове та дипломне 

проектування, для яких потрібно 

вміння використовувати знання 

понять та закономірностей теорії 

електромагнітного поля, 

розраховувати електромагнітні поля в 

будь-яких   середовищах, в 

електричних машинах і апаратах, в 

електрофізичному обладнанні, що 

застосовується в технологічних 

процесах і для випробувань 

 

Оволодіння  основними поняттями та 

законами електрики і магнетизму. 

Знання основних понять і законів 

електротехніки, методів аналізу кіл з 

зосередженими і розподіленими 

параметрами. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 

1. Основні рівняння електромагнітного поля в диференційній формі та їх 

фізичній зміст. 

2. Закон Біо-Савара. Формули для розрахунків векторного потенціалу та 

індукції магнітного поля у випадку тонких провідників. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2  

1. Провідник в електростатичному полі. Електростатичне екранування. 

2. Розповсюдження синусоїдного електромагнітного поля в добре провідному 

середовищі. Хвильове число, хвильовий опір, фазова швидкість та довжина 

хвилі. Явище поверхневого ефекту.  

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3  

1. Потенціал плоского електростатичного поля та його властивості. 

2. Визначення активного опору прямолінійного провідника круглого перетину 

синусоїдному струму. Зв'язок активного та омічного опорів. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4 

1. Постановка задачі розрахунку електростатичного поля. Випадок, коли заряди 

мають обмежений об’єм. 

2. Передача енергії електромагнітного поля по коаксіальному кабелю. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5 

1. Умови для вектора H  на границі поділу середовищ з різними 

електрофізичними характеристиками. 

2. Повний комплексний опір провідникової смуги з синусоїдним струмом. 

Активний опір та внутрішня індуктивність. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6 

1. Електричне поле всередині та зовні провідника, по котрому протікає 

постійний струм. 

2. Електродинамічні потенціали електромагнітного поля. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7 

1. Рівняння енергетичного балансу а диференційній та інтегральній формах. 

2. Умова для вектора E  на границі поділу середовищ. 

3. Задача. 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8 

1. Аналогія електричного поля постійного струму у провідному середовищі та 

електростатичного поля. 

2. Плоска хвиля синусоїдного поля в середовищі з урахуванням 

електропровідності. Хвильове число, швидкість, довжина хвилі, хвильовий 

опір. 

3. Задача. 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9 

1. Постановка задачі розрахунку магнітостатичного поля за допомогою 

векторного потенціалу. Випадок, коли провідники зі струмом мають 

обмежений об’єм. 

2. Комплексна діелектрична проникність. Тангенс кута діелектричних втрат. 

3. Задача. 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10 

1. Скалярний та векторний потенціали електромагнітного поля. Зв'язок між 

вектором напруженості електричного поля та потенціалом електромагнітного 

поля. 

2. Плоскомеридіанні електричні та магнітні поля. Особливості геометрії та 

структура векторів поля. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11 

1. Рівняння змінного електромагнітного поля для векторів E  та H . Часткові 

випадки цих рівнянь для у, ідеальних випадках. 

2. Умова для вектора   на границі поділу двох середовищ з різними 

електрофізичними характеристиками. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12 

1. Плоска хвиля синусоїдного електромагнітного поля в ідеальному 

діелектрику. Хвильове число, швидкість, довжина хвилі, хвильовий опір. 

2. Векторний потенціал плоского магнітостатичного поля та його властивості. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13 

1. Основні рівняння електростатичного поля в інтегральній формі. 

2. Калібрування векторного потенціалу у випадках магнітостатичного та 

змінного електромагнітного поля. 

3. Задача. 

 

 

 



ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14 

1. Види середовищ та матеріальні рівняння. 

2. Вектор Пойнтінга, потік вектору Пойнтінга та їх фізичний зміст. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15 

1. Діелектрики в електростатичному полі. Рівняння поля поляризаційних 

зарядів. 

2. Рівняння змінного електромагнітного поля відносно електродинамічних 

потенціалів. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №16 

1. Властивості густини струму провідності на границі поділу середовищ з 

питомими електропровідностями, що дуже різняться. 

2. Фізичний зміст квазістаціонарності. Умова квазістаціонарності для 

ідеального діелектричного середовища. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №17 

1. Додаткові рівняння електромагнітного поля та їх фізичний зміст. 

2. Потенціали змінного електромагнітного поля A  та φ. Зв'язок між 

напруженістю електричного поля E  та потенціалами A  та φ. 

3. Задача. 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №18 

1. Умови для векторів E  та D  на границях поділу двох середовищ з різними 

електрофізичними характеристиками. 

2. Умова квазістаціонарності для хороших провідників. 

3. Задача. 
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